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 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ 

 הצעות הציע הזמנה ל
 של ממונה בטיחות יםמתן שירותל

של  יםמתן שירותמזמינה בזה הצעות ל"(, החברההחברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ )להלן: " .1

פי המפרט על  ,"(השירותים)להלן:" באתר סילוק הפסולת דודאים חברהעבור ה ממונה בטיחות

 . הזמנהל הרצ"ב

, במאגר היועצים של מועצה אזורית בני שמעון, על המציע להירשם ולהיכלל ההצעהכתנאי להגשת  .2

בכתובת . לשם כך, נדרשים המציעים לפתוח פנייה דרך אתר המועצה אותו אימצה החברה

/https://bns.org.il  בתחום הייעוץ הרלוונטי.של המועצה, על מנת להצטרף למאגר היועצים וזאת 

יהיה למאגר היועצים לתחום הנבחר, מהמועצה על כך שהוא נכנס אישור שיקבל המציע לאחר רק  .3

 לתפקיד הממונה על הבטיחות.  ותלהגיש הצערשאי הוא 

 שעות חודשיות. 60: היקף השרות הנדרש .4

 החברה מנכ"ל  :כפיפות .5

 תנאי סף: .6

. המציע מתבקש לצרף אסמכתאות את מפקח עבודה ראשיאישור כשירות בתוקף מ: השכלה .6.1

 להוכחת האמור.

ואילך,  1.1.2018ניסיון מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות, בתקופה שמיום  :ניסיון מקצועי .6.2

למפעלי תעשייה, עם עדיפות לתעשייה הכימית הכבדה או במתן שירותים של ממונה בטיחות 

 .לפרויקטים של עבודות עפר ותשתית

 מתבקש לצרף הסכמי התקשרות להוכחת האמור. המציע 

 דרישות נוספות: .6.3

 יכולת קריאה והבנה. -עברית ברמה גבוהה. אנגלית  -שפות  .6.3.1

 office-היכרות עם תוכנות ה -שומי מחשב יי .6.3.2

 המציעים יוזמנו לראיון אישי ופגישת התרשמות. .7

, בהתאם יב האיכותהחודשי המוצע ומרכטיינר ההצעה הזוכה תיקבע בהתאם לשקלול של גובה הרי .8

 לחלוקה הבאה:

תן את ההצעה הזולה ביותר, יקבל את מלוא הנקודות בגין ימציע שי -רכיב כספי– 40% .8.1

הרכיב הכספי. הציון של שאר המציעים יקבע, באופן יחסי, עפ"י היחס בין התמורה 

 החודשית שהציעו, לבין ההצעה הנמוכה ביותר.

 איכות יקבע כדלקמן:הניקוד בגין רכיב ה -רכיב איכותי – 60% .8.2

 איון האישי עימו.יהתרשמות מהמציע במסגרת הר -נקודות 50עד  .8.2.1

בכתב שיצרף המציע להצעתו, מהמלצות  החברההתרשמות  -נקודות 10עד 

 ממעסיקים קודמים. 

https://bns.org.il/
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נוספות תקופות  חמש, עם אופציה לחברה להאריך ההתקשרות בעד חודשים 12 –משך ההתקשרות  .9

האמור לחברה נתונה הזכות, לפי שיקול דעתה, לסיים את ההתקשרות,  בת שנה כל תקופה. על אף

 יום. 30מכל סיבה שהיא, בהודעה מראש של 

. השתתפות באתר דודאים 12:00שעה ב  22/7/21ה' יתקיים באתר דודאים ביום מועמדים סיור  .10

, 079-5201015יש להירשם מראש בטלפון  .הבסיור הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעהמציעים 

 אצל הגב' יעל שימן. 

 אופן הגשת ההצעות ובחינתן .11

הניסיון ההשכלה והוכחת המציע יגיש הצעתו בצירוף קורות חיים, תעודות, אישורים ל .11.1

 .ממעסיקים קודמיםוהמלצות  המקצועי

, עד ליום: באזור התעשיה עידן הנגבאת ההצעה יש להגיש בכתב למשרדי החברה,  .11.2
 . 13:00בשעה:  27/7/2021

צעה על המציע לנקוב בתמורה החודשית המבוקשת על ידו. התמורה תהיה סכום חודשי בה .11.3

לתמורה יתווסף מע"מ. למעט התמורה לא יהיה זכאי המציע לכל תשלום או ₪.  -קבוע ב

 תגמול שהוא.

 .ועדת התקשרויות של החברהבחינת ההצעות תיעשה ע"י  .11.4

 הזוכה יידרש לחתום על הסכם שיוכן על ידי החברה. .11.5

 . 052-3353176בטלפון ניר בר דוד. ירורים או שאלות ניתן לפנות ללב .12

 הוראות מסמך זה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם עם הקבלן הזוכה.  .13

 אין בפרסום הזמנה זו משום התחייבות של החברה להזמין את השירותים נשוא ההזמנה. .14

 .כל הצעה שהיא החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או .15

 

 מנכ"ל -ניר בר דוד   

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ  
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 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מאתר דודאים 

 ממונה בטיחותלתפקיד  מפרט

 תפקידנתוני ה

 :סוג תפקיד

 ממונה בטיחות

 תיאור התפקיד

 :ייעוד

ץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון לייע

 .חברהולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ב

 תפקידיו וסמכויותיו העיקריים של הממונה על הבטיחות:

 ודיע עליהם למעסיק.וגהות ולה בטיחות מפגעי לאתר 

 .לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים במפעל 

    לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים

 ובכל שינוי בהם.

    לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשמ"ד– 

 , ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.1984

 .לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש, וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה 

  לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע

דים באשר לנסיבות התאונה והלקחים למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העוב

 שהופקו מהחקירה.

 .לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל 

  להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם. להשגיח על ביצוע

 של הפרתן. הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה

 .לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי 

  לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב

 בבדיקה תקופתית.

 רמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגו

 אלה.

  לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה

כזאת בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן 

 ואת האמצעים שצריך לנקוט.

 .לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ 

 .לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה 

  להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מייד למעביד

 או לנציגו.
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 תרגילים למצבי חירום. לוודא קיום תכנית ושגרת 

  לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים

 במפעל.

 למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל. וותללהת 

 :תחומי אחריות

 .וידוא הכנת תכנית לניהול הבטיחות. 1

 .וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות. 2

 .חברה.וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי ה 3

 .חברה.פיקוח על קיום סדרי הבטיחות ב 4

 .חברה.מסירת מידע והדרכת עובדי ה 5

 .קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ. 6

 .מעקב אחר בדיקות ציוד, כלים והתקנים. 7

 לקחים. והפקת חברה.ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ב 8

 .ריכוז פעולת ועדת בטיחות. 9

 .קיום קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה. 10

  פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

 . וידוא הכנת תכנית לניהול הבטיחות1

 א. לוודא הכנת תכנית לניהול הבטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה

 .2513-)תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג    

 ב. ניתוח סיכונים והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה,

 .תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה ועיסוקים באתר דודאים    

 וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות .2

   יקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת א. לוודא ביצוע בד

 .בדיקה כאמור בחוק או בתקנות

 .חברהב. לתעד את ממצאיהן של בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ב

להביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן של תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות והאמצעים ג. 

 .י לצמצם את הסיכוניםשיש לנקוט כד

 . וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי אתר דודאים3

 החשופים לגורמים חברהא. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים ב

 שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

 פיקוח על קיום סדרי הבטיחות באתר דודאים 4

 ת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד,א. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפ

 ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.     

 ב. השגחה על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ודיווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.

 ג. איתור מפגעי בטיחות וגהות, ודיווח למעביד ולמחזיק האחראי במקום.

 .חברהות וגהות נאותים בד. ווידוא קיום התקני בטיח

 ה. בקרה על הכנסת גורמי סיכון חדשים.

 מסירת מידע והדרכת עובדי אתר דודאים 5.

 ,1984-התשמ"ד א. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(,

 ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.

 ועדכונן. תב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומןב. הכנת הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכ

 בציוד מגן אישי. ג. ווידוא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש
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 קחים.ל ד. ווידוא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע על מנת שיופקו

 צבי חירום.ה. ווידוא קיום תכנית ושגרת תרגילים למ

במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל  , בתהליכי העבודהחברהו. הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים ב

 .שינוי בהם

 קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ 6

 עפ"י דיני א. קביעת תנאי סף להעסקה נאותה של קבלנים עפ"י רישיונות, הסמכות, אישורים והיתרים הנדרשים 

  .הבטיחות

 .ב. מתן הוראות בטיחות להעסקת קבלני חוץ והכוונת עובדי האתר האחראים על העסקתם

 .מעקב אחר בדיקות ציוד, כלים והתקנים 7

היצרן ולפי כללי  א. ווידוא ביצוע, ביקורת ומעקב של ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות

 מקצוע מקובלים.

 ע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות.ב. ווידוא ביצו

 ג. ווידוא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של ציוד מגן אישי.

 ד. ווידוא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של כלי עבודה.

 ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ברשות והפקת לקחים 8

 ד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע של עובדי אתר דודאיםריכוז של כל המידע והתיעו .א

בירור סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע. עריכה בכתב של ממצאים ומסקנות  .ב

 הבירורים והצעה למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות

 . ריכוז פעולת ועדת בטיחות9

 הסיוע בהקמת ועדת בטיחות בעבוד  .א

 .כינוס הועדה וקביעת סדר יום לדיון הוועדה  .ב

 שיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ומסירת כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת  .ג

 קיום קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה .10

ונים ומניעת סיכ א. דיווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות

 .חברהב

 ב. ליווי מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח באתר דודאים במידת הצורך.

במסגרות שאושרו על ידי  ג. השתתפות בהשתלמויות מקצועיות לקידום הידע בנושאי בטיחות וגהות בעבודתו

 מפקח העבודה הראשי.

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 מתן מענה לצרכי ההנהלה והעובדים 

 ת במסגרת העבודהניידו 

 הוראות הדין הקיים –ממונה על בטיחות וגהות 

 .1904 -.חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  1

 .1996 -.תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו  2

 .הוראת מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות בעניין מינוי ממונים על הבטיחות ברשויות 3

 .2013.12.10מיום  439590, מסמך מס' (כפיפותם ותפקידם)המקומיות 

 

 


