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 .EHSנאמן /באתר EHSטופס זה ייקרא וייחתם ע"י הקבלן/נציג הקבלן לפני תחילת כל עבודה חדשה באתר אלביט מערכות, בנוכחות ממונה 
 באתר. EHSעותק של הטופס המלא והחתום יימסר לנציג הקבלן ויהיה ברשותו בכל מהלך העבודה, מקור הטופס יישמר אצל ממונה 

 

עד  מתאריך מקום העבודה הזמנת עבודה/)להוסיף נספח לפי הצורך( תיאור העבודה שם החברה הקבלנית
 תאריך

     

 

 לא קיים הסכם מסגרת/נספח בטיחות ☐  קיים הסכם מסגרת חתום הכולל נספח בטיחות☐
 

 האישור ניתן לביצוע העבודות לעיל, כולל:
 

 (ESG-F002-Op305פי -שינוע חריג )על ☐
 (ESG-F003-Op305פי -עבודה חמה )על ☐
 עבודה בגובה ☐
 (ESG-F021-Op305פי -עבודה בגלישה )סנפלינג( )על ☐
 עבודה עם מנוף ☐
 עבודה עם מלגזה ☐
 (ESG-F022-Op305פי -)על עבודה על גגות שבירים או תלולים ☐

 "מקום מוקף"-עבודה ב ☐
 עבודה עם אקדח מסמרים ☐
 עבודה עם כלים כבדים/מיוחדים ☐
 ליעבודה עם מור חשמ ☐
 _______________עבודה עם חומרים מסוכנים )פרט(  ☐
 אחר )פרט(  ☐

 
 

 הצהרת התחייבות הקבלן/נציג הקבלן לגבי העובדים המיועדים לעבודה

 .2פירוט בדף  –פיה -הרלוונטיים להם ומתחייבים לפעול על EHSהעובדים הודרכו על עיקרי מדיניות אלביט מערכות בנושאי  ☒
מתחייב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ע"פ חוק לצורך עבודתם, הציוד תקין,  העובדים מכירים את ציוד המגן הנדרש ומתחייבים הקבלן  ☒

 פי דין.-להשתמש בו בצורה נכונה  כמתחייב על

 דין, והם מיומנים בהפעלתם. פי-יש ברשות העובדים הכלים/ציוד הנדרשים לעבודה, תקינים ומאושרים ע"י בודק מוסמך כנדרש על ☒
 באתר.  EHSהעובדים קיבלו הדרכה לגבי הסיכונים בסביבת העבודה וסוג העבודה המיועדת מנציג אלביט מערכות האחראי ומממונה ☒
 בהמשך.אודיע לנציג אלביט מערכות על כל עובד חדש/נוסף, אוודא עמידתו בכל הדרישות הנ"ל והדריכו לגבי חובותיו כמפורט  ☒
 מונה מנהל עבודה על פעולת בניה בהתאם להוראת הדין )ככל שנדרש(, והתקבל אישור מפקח עבודה. ☒
 
 

 באתר, לפני תחילת ביצוע, במקרים הבאים: EHSהתחייבות הקבלן/נציג הקבלן לפנות לממונה 

 .’כדהתחברות לשקעים, כגון: חשמל, תקשורת ו ☐
 .’כדהתחברות לצנרות, כגון: מים, מיזוג אוויר, ביוב, ברזי ניתוק הידרנטים ו ☐
 שימוש בברזי כיבוי אש. ☐
 עבודה בגובה, עבודה בגלישה )סנפלינג(, עבודה במנוף. ☐
 עבודה עם כלים כבדים/מיוחדים, עבודה עם אקדח מסמרים. ☐
 "מקום מוקף".-עבודה ב ☐
 (.’כדהיוצרת ניצוצות או חום )כגון עבודה עם ברנר, רתכת, דיסק, משחזת, מלחם ועבודה עבודה חמה/באש גלויה, או  ☒
 עבודה שעלולה להוות סיכון לעובדים אחרים באתר. ☐
 .’כדעבודה בקרבת אזורים דליקים/כימיקלים/עמדות ירי לייזר ו ☒
 

 שבמהלך העבודההתחייבות הקבלן/נציג הקבלן 

 העובדים ישמרו על רמת רעש מזערית ככל האפשר שלא תהווה הפרעה לעובדים אחרים, ולסביבה. ☒
 באתר/נציג אלביט מערכות האחראי. EHSפי כל ההוראות שנמסרו/יימסרו להם ע"י ממונה -העובדים יפעלו על ☒
 פגיעה באדם, בציוד, ברכוש( או סיכון פוטנציאלי על כל אירוע/כמעט אירוע בטיחות )באתר. EHSלממונה העובדים יודיעו מיידית  ☒

 העובדים יעשנו אך ורק במקומות המיועדים ומשולטים לעישון. ☒
 

 שבסוף כל יום עבודה ובסוף העבודההתחייבות הקבלן/נציג הקבלן 

 פי דין, פינוי כלים וציוד.-יבצע פינוי פסולת על ☒
 סיכונים פוטנציאלים.ישאיר שטח נקי וללא מכשולים כלשהם או  ☒
 

 באתר התחזוקה לפני התחלת העבודה יש לדווח למוקד   *
 

שם הקבלן/נציג 
 תעודת זהות תאריך טלפון חתימה תפקיד הקבלן

      

 
 מטעם אלביט מערכות מאשרים

 שעה תאריך טלפון חתימה נציג אלביט מערכות אחראישם 
 שעה תאריך טלפון חתימה נציג/ EHSנאמן באתר/ EHSממונה שם 

   0523311832  דבורה חדד

 

http://ucmwrapper:8002/UCMWrapperClientSetup/profilepage.aspx?profile=ElbitProcedures&init_search=xItemNumber=Op305-F002-ESG
http://ucmwrapper:8002/UCMWrapperClientSetup/profilepage.aspx?profile=ElbitProcedures&init_search=xItemNumber=Op305-F003-ESG
http://ucmwrapper:8002/UCMWrapperClientSetup/profilepage.aspx?profile=ElbitProcedures&init_search=xItemNumber=Op305-F021-ESG
http://ucmwrapper:8002/UCMWrapperClientSetup/profilepage.aspx?profile=ElbitProcedures&init_search=xItemNumber=Op305-F022-ESG
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 משתתפים רישום - הדרכת בטיחות לעובדי קבלן

 על הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה EHSהדרכת בטיחות 
 

 
 מקום ההדרכה נציג פרויקטלי נציג תשתיות שם המדריך ותוארו תאריך ההדרכה

 עשות    

 
 :EHSעיקרי מדיניות 

 

  החוק והתקנות הישימים.מחויבות לעמוד בדרישות 
 .מחויבות ליצור סביבת עבודה ראויה לעובדים 
 .מחויבות למניעת פגיעה בבריאות העובדים ובטיחותם 

 מחויבות להדריך ולהטמיע את נושאי ה-EHS .אצל העובדים 
 .מחויבות לעודד דיווח עובדים על מפגעים 
  וכד'(.)אוויר, מים, קרקע מחויבות לפעול למען מניעת זיהום סביבתי 

 
 

 

 חתימה שם מנהל העבודה תוקף ההסמכה מקצוע/תפקיד המשתתףשם  תעודת זהות #

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 חתימת המדריך שם המדריך

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


