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 בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ. –רוני אלדד, מוזי בוטון מחברת מוזי בוטון –כתבו וערכו 

  

וכוללים מידע מקצועי פרטי וחסוי לפי דיני הקניין  חברת טווס בע"מ המידע הכלול בחוברת זו ונספחיה הם בבעלות
למקבל במסגרת התקשרות להספקת שרותי ניקיון בלבד. שימוש,  –הרוחני וחוק הגנת הפרטיות אשר נמסרה לנמען 

העתקה הפצה ופרסום של חוברת זו בשלמותה או בחלקיה אסורים בהחלט ויש בהם כדי הפרה של סימני מסחר ו/ או 
 סחרית.גרימת עוולה מ

http://www.tvs.co.il/
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 כללי  .2

 חברתנו, חברה משפחתית הדוגלת בקהילתיות, אחריות הדדית, סיוע ועזרה לזולת, קיום סביבת 

 בתום יום העבודה.  "כולם חוזרים הביתה בשלום"חורטת על דגלה את האמרה  -עבודה נעימה ואוהדת 

ולכן אנו נחנך, נדריך ונשקיע את כל תשומת לבנו לכך שפעילותנו תהייה בטוחה כלפי עובדינו, כלפי לקוחותינו וכלפי 
 כול  המגיעים איתנו במגע יום יומי. 

 יחות היא קריטית למניעת תאונות עבודה לעובדים ולתביעות גוף התעקשותנו על ציות לכללי הבט

  ורכוש כלפי אחרים .

 ת המדריךמטר .1

 או קבלני טווס מדריך זה בא במטרה לאפיין את כלל הנחיות הבטיחות והגיהות, החלות על עובדי 

 .פעילות החברה באתרים השוניםמשנה המסייעים לה במסגרת 

 תחום התייחסות .3

 טווס וקבלני משנה, הבאים מטעמה, במסגרת הפעילות הנחיות אלה חלות על כל עובדי חברת 

 שונות  ובכול השטחים אותם מתפעלת חברת טווס.

 מסמכים ונהלים ישימים .4

  7111 -תקנות בטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז. 

  ותקנותיה. 1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 

 1984 –בטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ"ד תקנות ה. 

  1988 –תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה( התשמ"ח. 

  1990תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל( התש"ן. 

  1959 –צו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי( תש"ך. 

  ותקנותיו 1954   –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד.  

  1960 –תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ועדות בטיחות ונאמני בטיחות(, התשכ"א. 

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

   1999 -תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט. 

  ותקנותיו.    1954 –חוק החשמל תשי"ד 
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 אופן ביצוע העבודה .2
  

 

הכי חשוב להראות את התוכנית לעובד ולהסביר  –תוכנית העבודה 
 ולהזהיר כי הלקוח עוקב אחר התוכנית –מה עושים כל יום 

 

 והתחייבות אישית של העובד לביצוע מושלם –לוודא הבנה 

  

 רישום ומעקב .1
  

 

 לרשום כי ניתנה הדרכה –רישום בספר הדרכה 

 

 

 

 /ת/מפקחהצהרת המדריך

 

 אני מאשר כי העובד קיבל את נושאי ההדרכה המפורטים.

 

 : __________________                         תאריך : ___________ /מפקחחתימת המדריך

 

 

 /תהצהרת העובד

 

 ה בזה שקבלתי הדרכת בטיחות \אני _________________ ת.ז. ________________, מצהיר

 ת לשמור \ה ביום הראשון לעבודה, כפי שנדרש במסמך זה. כמו כן הנני מתחייב\לעובד/ת החדש

 פ שקיבלתי ואקבל ”ולקיים את סדרי הבטיחות בחברה, על פי הוראות הבטיחות בכתב ובע

 עלי. מזמן לזמן מהממונים

 

 :  __________________                     תאריך : _____________ /תחתימת העובד

 

 

 תאריך : _____________            חתימת המדריך: __________________             
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 סקר סיכונים בעבודות ניקיון -בקרת טווס 
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