
 

 
 "(בחום עבודות)" אש למניעת אמצעים נוהל -  ״טז״נספח  

 
 

וראה הקיימת או כל ה/אש ושריפות טח של העבודות לקיום נוהל למניעת רישות המברוע מדגלמבלי 
 פעולה מכל מנעיולה העבודות בצוע תקופת בכל הלןל האמור פי על לפעול מתחייב הקבלן מטעמו בחוק,

ת חום גבוה, גיצים להבה, ורצהיומכל סוג ר עם עבודות בקש זה פחנס מהוראות הוראה תפר רשא
 :(להלן "עבודות בחום") וכדומה

 
 עץ ופסולת רגזיםא ,קרטון קופסאות ,פסולת דברי, יבשים שיחים, תלרבוו גסומכל  דליקים מריםוח   1.

 .מהן וחבט במרחק יאוחסנו או יום ימד העבודות תחילת לפני בחום העבודות אתרמ יסולקו ונייר
 

  כלשהו דליק מחומר מטר 10 של ברדיוס העבודות אתר בתחום "בחום תעבודו" תבוצענה לא   2.
 :להלן המפורט לנוהל בהתאם שלא      

 
 חיתוך או/ו בריתוך שימוש כדי תוך כלשהן עבודות ביצוע :שופירו "בחום עבודות" המונח   1.

 .גיצים או/ו חום פולטת אשר אחרת להפעו כל או/ו גלויה באש ששימו תוך או/ו בחום 
 

 להלן מפקח ימנה" בחום עבודות"ב כרוך עבודותיו ביצוע אשר משנה קבלן או קבלן כל   2.
 .זה בנוהל לאמור בהתאם שלא בחום דותעבו תבוצענה לא כי לוודא חובתו אשר ") המפקח" 

 
 העבודות לביצוע דהמיוע בשטח המפקח יסייר בחום כלשהן עבודות ביצוע תחילת בטרם  3.

 ביצוע ממקום לפחות מטר 10 של ברדיוס סוג מכל דליקים חומרים קתהרח ויוודא בחום 
  במעטה יכוסו ,להזזה ניתנים אינם אשר ,קבועים דליקים חפצים כאשר ,בחום העבודות 
 .דליק בלתי 

 
 אש יכיבו באמצעי יצויד אשר "(האש צופה" להלן (אש כצופה ישמש אשר אדם ימנה המפקח   4.
 .בחום העבודות ביצוע מקום בסביבת הנמצאים הדליקים החומרים סוג לכיבוי מתאימים     
 כל מיידית בותולכ בחום העבודות ביצוע על להשקיף יהיה האש צופה של הבלעדי תפקידו     
 .בחום העבודות מביצוע לנבוע העלולה התלקחות     

 
  30 לפחות לתום ועד ביצוען מתחילת החל בחום עבודותה ביצוע במקום נוכח יהיה האש צופה   5.
 מקורות כל נותרו לא כי ודאוחוזרת ול תקחות כל רמץ והתלכבול מנת על ,סיומן לאחר דקות     

 .אשת התלקחול
      

 כי לידיעתי הובא כי בזאת מצהיר הריני דין פי על העבודות ו סכםה פי על מאחריותי לגרוע מבלי
 או/ו משנה קבלני או/ו קבלנים לרבות ,מטעמי ימ ידי על או/ו דיי על המבוצעות העבודות במסגרת

 .מטעמי מי או/ו ידי על לעיל המפורט לנוהל בהתאם יבוצעו בחום עבודות כי לדאוג עלי  ,ובדיהםע
 אחר למלא מתחייב הנני. ההסכם לקיום מהותי תנאי מהווה  לעיל כאמור נוהל של ושלם מלא מילוי

 .לפעם מפעם שיעודכנו יכפ ,לנוהל כוניםעד לרבות ,זה לנוה הוראות
      

 .החתום על באתי הדברים לנכונות ולראיה  ל"הנ הנוהל את קראתי כי מצהיר הריני
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 חותמת + חתימה                                    הקבלן שם                                    תאריך

 

 


