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 2020 אפריל 32חמישי  יום

 עובדים פלסטינים באתרי בניה )שגרת קורונה( שילובהערכות ל

 רקע  

  לקליטה מחודשת של עובדים פלסטינים שחזרו מסיבות שונות התאחדות הקבלנים בוני הארץ נערכת

ותוך קיום תהליך מבוקר  , תחת התניות בריאותיות הקבועות בתקנות שעת החירוםלשטחי איו"ש

  .שיבטיח עמידה בתנאים אלה

ת המסמךמטר  

 עובדים  הכנות ההתחלתיות הנדרשות על מנת לקלוטהיערכות וללהנחות את קבלני הבניין באשר ל

 פלסטינים תחת תנאי הבטחת הבריאות הנדרשים בשגרת הקורונה.

 הגדרות

 :בקווים המנחים, תקיפות הגדרות אלו 

 הכולל את אתר הבניה, מתקן הלינה והדרכים והנתיבים המחברים ביניהם. תחוםמרחב  – מתחם .א

על פי המפורט בקווים  הממוקם באתר הבניה או בקרבתו, מקום המאורגן ללינה –מתקן לינה  .ב

 (.3מוסף  –מנחים אלה )נספח א' 

, המאורגנת לצרכי שליטה, מניעה והכלה של תחלואת קבוצת עובדים קבועה ואחודה – קפסולה .ג

משלב הקליטה במעברים, דרך מתקני הלינה, , תהליך ההפעלה של העובדיםקורונה, לאורך כל 

 וחוזר חלילה. ות,חופשלהסעה למעברים לועד אזורי המנוחה, אזורי האכילה אתרי הבניה, 

 הרעיון המרכזי

  בוצות קבועות של עובדים קבו במתחמים קבועים הקורונההרעיון הינו לנהל את העבודה ואת שגרת

שתתאפשר באופן  ובביצוע העבודות, בתדריכים, במנוחות ובהפסקות, בלינה, בהסעות  )'קפסולות'(

כל קפסולה תימנה עד   במניעת של תחלואה, ובהכלה של תחלואה אם חלילה תתרחש. שליטה ובקרה

במתקן  ומספר מרבי של עובדים של נוסעים ברכב הסעהעובדים )מגבלות הנובעות ממספר מרבי  10

 במקום סגור אחד(.לינה אחד ו

  ,ההפעלה  הקבלנים מתבקשים לשמור על אחידות הקבוצות )'קפסולות'( לאורך כל תהליךמכיוון שכך

 .הקפסולותמתחמים ואין לשנות את הרכב אין להעביר עובדים בין של העובדים, 

  התנועה בין תנועת העובדים הפלסטינים מחוץ לאתרי הבניה ומתחמי הלינהחל איסור על יש לזכור כי .

מתחמי הלינה לבין אתרי הבניה, תיעשה תוך יישום מלא של כללי ההסעה, ושמירה על הרכב כוח 

 האדם המרכיב את הקפסולה.

  ,)'ה משלב הקליטתהליך ההפעלה העקרוני של עובדים מאורגנים בצוותי עבודה קבועים )'קפסולות

 מתואר בתרשים:במעברים ועד להגעה לאתר הבניה, 
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)רשימת תיוג( פירוט ההכנות הנדרשות  

 סמנו  ההכנות נערכו בצורה של צ'ק ליסט, להקלה על המשתמשים בהן( )בפעולות שהשלמתם: 

 והבהרות נתונים הנחיות השלב ספ'
הכנת רשימות  1

 שמיות
 

 שלב א'
רשימות הקבלן מכין 
 עובדיםשמיות של 

מאורגנות לפי קבוצות 
 )קפסולות(

  עד יש לחלק את העובדים לקבוצות של
 עובדים בכל קבוצה )בכל 'קפסולה'(. 10

  כל קפסולה תישאר קבועה. לא ניתן לנייד
 עובדים בין קפסולות.

  העובדים בקפסולה יקיימו את שגרת
ביחד, ולא "יתערבבו" עם  ההקורונ

 קבוצות אחרות.
  עבודה בקבוצה,  –שגרת הקורונה כוללת

, מנוחות בקבוצה, בקבוצההפסקות 
ארוחות בקבוצה, הסעות בקבוצה ולינה 

 .באותו מתחם לינה

הרשימות השמיות יכללו את 
 הנתונים האלה לכל עובד:

 מס' זהות עובד 
 המעבר הכניסה לישראל 
  ,כתובת לינת העובד )רחוב

 מס', עיר(
 טלפון נייד של העובד  
 אחד לכל עובד קורונה? ) נאמן

 קפסולה(

מקוון של  דיווח 2
  רשימות שמיות

 שלב ב'
טפסים  הקבלן ממלא

דיגיטליים של רשימות 
 שמיות 

  מרשות  שלולכתובת המייל  קבליקבלן כל
לטופס  הקישוראת  האוכלוסין וההגירה
 הרישום הדיגיטלי.

  הקבלן יימלא את הפרטים בטופס המקוון
 המקוון.ויישלח את הטופס 

  המערכת תנפיק לקבלן הודעה על קבלת
 טפסי הרישום.

  המערכת המקוונת תארגן
באופן אוטומטי את רשימת 

 העובדים לפי קפסולות.
  עובדים  10כל קפסולה תימנה

 או פחות.
  מספר הזיהוי של כל קפסולה

ייקבע אוטומטית על ידי 
 המערכת המקוונת. 

קבלת פרטי  3
 בדיגיטל כניסה

 שלב ג'
למייל הקבלן מקבל 

את פרטי  SMS-ול
הכניסה של העובדים 

 שלו.

 כל קבלן יקבל טופס דיגיטלי המפרט את:
  רשימת העובדים המורשים להיכנס וללון

 בתחומי הקו הירוק מחולקים ל'קפסולות'
  המעבר המוקצה לכניסת העובדים

 לישראל,
  התאריכים והשעות שבהם ייכנסו עובדיו

 לישראל.

סף לפרטי הכניסה לתחומי ובנ
הקו הירוק, יכללו הטפסים 
הדיגיטליים גם את עיקרי 

הדרישות הכלולות במפרט "תוו 
 סגול" לענף הבניה.

קשר עם יצירת  4
 העובדים
 באיו"ש

 שלב ד'
הקבלן יוצר קשר עם 

כל אחד מהעובדים 
הכלולים ברשימות 

השמיות ומעביר להם 
תהליך את פרטי 
 לישראלהכניסה 

 יכללו את אלה:תהליך הכניסה פרטי 
 ;יום ושעה 
 מעבר;מיקום ה 
  זיהוי הקבוצה )קפסולה( אליה העובד

 משתייך;
 חברי הקבוצה האחריםמות ש 

 ;שבקפסולה
 ם אודות תהליך הכניסה במעברים.יפרט 
  שיקבל את הקבוצה  נציג הקבלןשם

 )קפסולה( במעבר.

  הקבלן ישוחח טלפונית עם כל
 עובד.

  הודעת בנוסף, הקבלן יעביר
וואטסאפ עם כל פרטי הכניסה 

 לכל עובד.
  הקבלן יעדכן כל עובד שהוא

לא תותר אם הוא יימצא עם ש
מעלות צלסיוס  38חום של 
 ומעלה.
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 נתונים והבהרות הנחיות השלב ספ'
 תיאום הסעות 5

 שלב ה
הקבלן מתאם הסעות 
מהמעבר לישראל אל 

אתרי הלינה ובהמשך, 
 אל אתרי הבנייה 

  10ההסעות תעשנה באמצעות מיניבוסים, עד 
 נוסעים )כולל הנהג( ברכב הסעה.

  מספר המיניבוסים יהיה כמספר הקבוצות
 )קפסולות(.

 אותה יוביל נציג ו בשיירה, רכבי ההסעה ינוע
 הקבלן הקולט את העובדים במעבר לישראל.

  אם מתחמי הלינה ממוקמים בתוך
אתרי הבניה, ההסעה תיעשה 

 ם אלה.ישירות לאתרי

  באחריות הקבלנים לצייד את
נהגי ההסעות בציוד מיגון מלא, 

הכולל לפחות חליפות מיגון+ 
פנים+ כפפות -מסיכת אף
 סטריליות.

קליטה  6
על  במעברים

 ידי נציג הקבלן
 

 שלב ו'
נציג הקבלן קולט את 

העובדים במעבר 
 לישראל

 נציג הקבלן מקיים פעולות אלה:

  על ידי עובדי המינהל מוודא קיום בידוק בריאותי
 האזרחי במעבר.

 .מזהה כל עובד לפי רשימה שמית 

 ,מזהה את השיוך של כל עובד לקפסולה 

  מתדרך את העובדים להתנהגות ולכללי הנסיעה
 ברכב הסעות בשגרת קורונה.

   מוסר לכל עובד ערכה ראשונית של מסיכות
 אף וכפפות סטריליות.-פה

  יוביל נציג רכבי ההסעה ינוע בשיירה, באותה
 הקבלן הקולט את העובדים במעבר לישראל.

  העובדים יחולקו בין רכבי ההסעה
 לפי קפסולות.

  אין לערבב קפסולות בין רכבי
 הסעה.

 אותה ו בשיירה, רכבי ההסעה ינוע
יוביל נציג הקבלן הקולט את 

 העובדים במעבר לישראל.

  לא יקוימו הפסקות במהלך
הנסיעה, והנסיעה תיעשה ישירות 

 תחמי הלינה.למ

הגעה למתחם  7
 לינהה

 
 שלב ז'

הקבלן קולט את 
העובדים, לפי 

קפסולות, במתחמי 
 הלינה.

  בכניסה למתחם הלינה יקוים תדריך על ידי נציג
 הקבלן.

  יקיימו הפסקה להתארגנות ראשונית העובדים
 במתחם הלינה, לפני שיגיעו לאתר הבניה.

  רכבי ההסעה ימתינו במקום עד לסיום
 ההתארגנות הראשונית.

  אם מתחם הלינה ממוקם באתר הבניה, רכבי
ההסעה ישוחררו עם הגעת העובדים למתחם 

 הלינה.

  מתחמי הלינה יכולים להיות בתוך
אתרי הבניה או מחוץ לאתרי 

 הבניה.

 תוו  מפרטתנאי הלינה יפורטו ב"
 סגול" לענף הבניה.

 תוו סגול" יימצא באתר  מפרט"
הקבלנים האינטרנט של התאחדות 

 בוני הארץ.

 קליטה באתר 8
ותדריך   הבניה

 בריאות -בטיחות 
 שלב ח'

 מנהל העבודה מקיים 
 –תדריך בטיחות 
 בריאות באתר

  לבדיקת חום של כל עובדמנהל העבודה ידאג ,
 לפני הכניסה לאתר הבניה.

  על פי הנדרש יתשאל כל עובדמנהל העבודה ,
 במפרט "תוו סגול" לבנייה.

  הצהרת מנהל העבודה יחתים כל עובד על
 בריאות.

  תדריך עם סיום הבדיקות, יקיים מנהל העבודה
 .לכל קפסולה בנפרדייערך בריאות -הבטיחות

 יפורסמו באתר האינטרנט  קווים מנחים לתדריך
 של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

  עם סיום התדריך, יכניס מנהל העבודה את
למתחמי הלינה, על העובדים לעבודה או יחזירם 

 פי שיקול דעתו.

  הכלל היסודי של עבודה בקפסולות
הינה, כל קפסולה מבצעת עבודה 

 )קפסולה(. בקבוצה

   ואין לערבב שתי קפסולות או יותר
 ביחד.

  צירוף של יותר מקפסולה אחת
במקום אחד, יחייב הפרדה והגנה 

על פי מפרט "תוו סגול" מוגברת 
 לבנייה.

 סיכום

  להתחיל נכון  ובדרך אלה יסייעו לקבלנים להיערך נכון לקליטת העובדים הפלסטינים וקווים מנחים

 העבודות בשגרת קורונה, תחת מפרט "תוו סגול".מקצועית את ניהול 

  ,מצורף בנספח א'מפרט " הכולל הנחיות נסיעה, לינה, שיגרה, הפסקות ועבודה. 

 בהצלחה

הבטחת בריאות בשגרת קורונה.מפרט  –נספח א'   
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 מפרט הבטחת בריאות בשגרת קורונה –נספח א' 

 הגדרות

 מטר ככל הניתן בין אדם אחד לשני וחבישת מסיכה 2שמירת מרחק  - ריחוק חברתי,  

 מנעות מנגיעה בפניםישטיפות ידיים, ה – גיינהישמירה על ה, 

 צמצום חשיפתם של אוכלוסיות בסיכון לפוטנציאל סכנה - אוכלוסיות בסיכון.\ 

 

  ממונה קורונהמינוי  
על הקבלן למנות בכתב גורם אחראי מטעמו אשר יופקד על יישום הנחיות אלה, לרבות ביצוע  .1

 מעקב ובקרה יומיומיים אחר קיומן. 

 תיעוד ביומן הכללי של אתר הבניה 
ובכלל זה יתועדו  מהיומן הכללימנהלי עבודה ינהלו תיעוד של כלל העובדים באתר בכל יום כחלק  .2

מספרי הטלפונים הניידים של העובדים, כתובת מקומות הלינה שלהם ושמות השותפים שלהם 

 לחדר במקרה של לינה משותפת.

 הסעות 
לקווים מנחים  1במוסף המצורף יתבצעו בהתאם לנוהל ההסעות אתר הבניה וממנו,  הסעות אל .3

  אלה.

 שילוט וידוע 
עשרת הדיברות להתנהגות בשגרת קורונה המצורפים ברחבי האתר יופיע שילוט המתזכר את  .4

בסמוך  ;בכניסה לאתר באזורים אלה: . שילוט זה יופיע לכל הפחותים אלהחלקווים מנ 2במוסף 

וליד מבני השירותים. השילוט יופיע בשפות הרלוונטיות לעובדים הפעילים באתר  ,לאזור בו אוכלים

פיזיים בשפת אימו )ערבית, או צו נהלים אלה באמצעים דיגיטליים ופה. לכל עובד יופבאותה תק

 סינית וכו'(.

  והצהרת בריאותמניעת כניסת חולים 
בכניסה לאתר יתבצע תשאול של העובדים בנוגע להופעת תסמיני הקורונה )שיעול, חום וכו'( וכן  .5

עובד. לא תותר כניסה של אדם עם חום תתבצע מדידת חום לכל עובד באמצעי שאינו פולשני לכל 

מעלות צלזיוס ומעלה. תידרש הצהרת בריאות מאת כל עובד בתחילת כל יום, אישור  38גוף של 

זה יכול להתבצע בדף ועט בתנאי שכל עובד משתמש בעט משלו, לחלופין, מוצע לאפשר ביצוע 

  הצהרת בריאות באמצעים דיגיטאליים )גם אישור במסרון(.

 ת בסיכוןאוכלוסיו 

ובעלי  60מבוגרים מעל גיל  –ככלל יש להימנע מכניסתם של עובדים הנמצאים בקבוצות סיכון  .6

מחלות נשימה אלא אם כן מדובר בעובדים חיוניים אשר העדר הופעתם תפגע באופן חמור 

 בפעילות האתר.

 כיםתדרי 
או ם דיגיטאליים במסגרת תדריך הבטיחות היומי יוצגו עיקרי מסמך זה בפני העובדים באמצעי  .7

בשפת אימם ויחודדו הנהלים בהתאם לאופי העבודה המצופה מהעובדים באתר.  באמצעם אחרים,

ובכל מקרה תוך שמירה על מרחק של  ,ככל הניתן במרחבים פתוחיםבקפסולות, תדריכים יתקיימו 

 מטר בין עובד אחד לשני. 2

 שימוש במסכות 
ברחבי האתר למעט במקרים בהם העובד נמצא בתוך שימוש במסכות )או נשמיות לחלופין( תחויב  .8

 .)לדוגמה, עגורן, בובקאט, צמ"ה ועוד( כלי עבודה לבדו
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 גיינת ידייםישמירה על ה 

בדגש מיוחד על חשיבות כפפות עבודה הינן חלק מציוד המגן האישי ובתקופה זו קיים צורך  .9

 החשיבות בשטיפה תכופה ככל הניתן של הידיים )בעיקר לפני ואחרי שימוש הדגשת  .השימוש בהן

מנעות ממגע של הידיים בפנים במהלך השהות באתר. במקרה בו ישנו יבשירותים או אכילה( וה

צורך בביצוע פעולות המחייבות מגע בין עובדים יש לקיים מגע זה תוך שימוש בכפפות אשר ייזרקו 

 או יחוטאו בסוף השימוש.

 עמדות שטיפת ידיים  

יוקמו עמדות שטיפת ידיים רבות ככל הניתן ובכל אחת מהם יסופק סבון נוזלי וכן מגבות נייר. יש  .10

למקם לפחות עמדה אחת בסמיכות לאזור בו מתקיימות ארוחות והפסקות אוכל בנוסף לעמדות 

 הקיימות בעמדות השירותים. אין לעשות שימוש במגבת רב פעמית.

 צהרים הפסקות/ארוחת 

מ' בין אדם לאדם,  2תוך שמירה על מרחקי  עובדים בכל קפסולה 10בקפסולות של עד יש לקיים  .11

יש להעדיף שימוש בכלי אוכל חד פעמיים במידת האפשר, אין לעשות שימוש בכלי הגשה או כלי 

   אוכל מרכזיים.

 שימוש במעליות 

עובדים בלבד )לא כולל העובד האחראי להפעלת  2 אחת יוגבל לעובדים שימוש בו זמני במעלית  .12

עובדים  4יתאפשר שימוש של עד  ובעליות נוסעים,המעלית במעליות עובדים(. במעליות משא 

 ובתנאי שנשמרים תנאי המרחק בין העובדים.

 שימוש בכלי עבודה בהקצאה אישית 

ות לכך יחוטא הציוד יש לשאוף לצייד את העובדים בכלי עבודה אישיים ככל הניתן. אם אין אפשר .13

 בעת מעברו לשימוש עובד אחר.

 ניקיון שירותים 

, או באמצעות תמיסת %70יבוצע חיטוי עם חומר על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות  .14

   ( לתאי השירותים לפחות פעמיים ביום.sodium 0.1%  hypochlorite)  כלור

 לינת פועלים 

 המפורסמות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה לינת פועלים תבוצע בהתאם להנחיות העדכניות .15

 לקווים מנחים אלה.  3ולכל הפחות, בהתאם לנחיות המצורפות במוסף 

 ספקים/ עובדים זמניים/ אורחים 
כניסת ספקים, נהגים, עובדים זמניים, אורחים וכל מי שאינו חלק ממצבת העובדים הקבועה באתר  .16

 הבניה, תותר רק לאחר קיום תנאים אלה:

 בדיקת חום .א

 תשאול בריאות;קיום  .ב

 חתימה על הצהרת בריאות; .ג

 קיום תדריך על ידי מנהל העבודה או ממונה קורונה; .ד

 מסירת הוראות בריאות בכתב; .ה

 ג'ל או אפשרות לרחצת ידיים;-מתן אלקו .ו

 אף, כפפות סטריליות; -התלבשות הנכנס בחליפת מיגון לקורונה, מסיכת פה .ז

 צירוף מלווה. .ח
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הסעות עובדים בשגרת קורונה – 1מוסף   

 

 ייעודי  קווים מנחים להסעה ברכב הסעה 

 .אין לעלות להסעה עם חום ו/או מחלה נשימתית .א

 .יש להעמיד לרשות הנוסעים חומר מחטא ולוודא חיטוי ידיים עם העלייה לרכב ההסעה .ב
 .אין לשבת בשורת המושבים הצמודה לנהג .ג

וחק ביותר מהנוסעים בשורות בכל שורת מושבים יישב אדם אחד במושב המר .ד

 .הסמוכות

  ק.בין נוסע לנוסע יש לשמור על כיסא אחד רי .ה

 .יש לנסוע בחלונות פתוחים .ו
 .בעליה להסעה ובירידה מההסעה יש לשמור על מרחק של לפחות מטר בין נוסע לנוסע .ז

 .יש להקפיד שלא להצמיד ידיים ו/או פנים לשמשות .ח
  .לא ניתן להסיע יותר מעשרה נוסעים .ט

 .חר כל נסיעה יש להקפיד שטיפת ידיים במים וסבוןלא .י

מספר את ההנחיות הנ"ל,  יישם הלכה למעשהלא ניתן למהסוג שבו ברכבים  מובהר כי

 נוסעים 10ר הסעה של שבמיניבוס/טרנזיט לא תתאפ -עשרה. למשליהיה קטן מ הנוסעים

  הנחיות הנ"ל.על פי ובהתאם לומספר הנוסעים המרבי ייקבע 

 

 שאיננו רכב הסעה ייעודי )רכב פרטי/ טנדר(קווים מנחים להסעה ברכב 

 נוסעים. 2כולל הנהג( לא יעלה על }מספר נוסעים מרבי ברכב,  .א

 .עם חום ו/או מחלה נשימתית רכבאין לעלות ל .ב

 .יש להעמיד לרשות הנוסעים חומר מחטא ולוודא חיטוי ידיים עם העלייה לרכב ההסעה .ג

 יד הנהג.לא יישב נוסע במושב של .ד

 .יש לנסוע בחלונות פתוחים .ה
 .יש להקפיד שלא להצמיד ידיים ו/או פנים לשמשות .ו

 .לאחר כל נסיעה יש להקפיד שטיפת ידיים במים וסבון .ז
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עשרת הדיברות להתנהגות בריאה בשגרת קורונה – 2מוסף   

 

אשמור על רמה גבוהה של היגיינה אישית וארבה ברחיצת ידיים  –היגיינה אישית ורחיצת ידיים  .1

 ביסודיות.

 

מטרים. ברכת שלום  2אקפיד לא להתקרב לבני אדם למרחק קטן מ  – המטרים 2שמירה על כלל  .2

 אעשה מרחוק. 

 

בסביבתם של עובדים אחרים, במעלית וברכבי הסעה, אקפיד להשתמש  – אף-פהשימוש במסכת  .3

 המטרים.  2מירה על כלל אף תוך ש-במסכת פה

 

במהלך עבודתי, אשתמש בכפפות סטריליות מתחת  – שימוש בכפפות סטריליות חד פעמיות .4

 לכפפות העבודה ואדאג להחליפן בכפפות חד פעמיות חדשות, לאחר הסרתן. 

 

מעלות  38לפני שאצא מהבית אבדוק כי חום גופי איננו גבוה מ  – בדיקה אישית של תסמינים .5

צלסיוס וכן שאינני סובל מתסמינים קשיי נשימה או שיעול )למעט שיעול או קושי נשימה הנובע ממצב 

 כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת(.

 

כלי  אדאג להשתמש בכלי עבודה קבועים ולא אקבלככל שניתן,  – שימוש בכלי עבודה אישיים .6

 .עבודה מעובד אחר ולא אמסור כלי עבודה לעובד אחר

 

אדאג לחיטוי כלי ברשותי קודם בכל זאת אשתמש בכלי עבודה שלא היה אם  – חיטוי כלי עבודה .7

 כלים אלה לפני השימוש בהם. 

 

המטרים  2אמנע מהצטופפות ואקפיד על כלל מרחק  – התנהגות באזורי אכילה ואזורי מנוחה .8

מאחרים. לא אעביר לאחרים ולא אקבל מהם דברי אכילה או שתייה. לא אוכל מכלי הגשה או מסיר/ כלי 

 אוכל משותף.

 

)מלבד  עובדים במעלית 2אוודא שאין יותר מ עובדים,  שימוש במעליתבעת  – התנהגות במעלית .9

  בין  עובדים.מטרים  2 ואשמור מרחק של מפעיל המעלית(

 

לפני הכניסה לרכב, אדאג לרחוץ את ידיי וללבוש כפפות; אדאג לשמור על  – התנהגות ברכב הסעה .10

אף וכפפות סטריליות -אשתמש במסכת פה מטרים מאדם אחר לפני הכניסה אל הרכב;  2מרחק של 

 עם חלונות פתוחיםואסע  במהלך כך הנסיעה; לא אשב ליד הנהג; אשמור מרחק מרבי מעובד אחר
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 : רשימת תיוג לבקרה עצמית של מוכנות מתקני לינה3מוסף 

  

 הדרישה  ספ'
1    מתחם הבניה יהיה מאוורר, מואר ונקי. המגורים יאווררו פעמיים ביום למשך שעה לפחות. ככל הניתן

 יש לשמור על חלון פתוח בעת השהיה בחדר
2    ,במתחם הלינה באתר.מותקנים מותקנים שירתים, מטבחון, מקלחות וכיוצא באלה 

3    לפחות, יהיה זמין באזור המגורים ובמקומות נגישים אחרים 70%חומר חיטוי על בסיס אלכוהולי 

4   מטליות נייר לניגוב. חל איסור על שימוש במגבות משתפות  קיימותשטיפת ידיים  תבשירותים ובעמדו
 לכל צורך.

5    אנשים  4מטרים לפחות אחת מהשנייה.  לא ילונו יותר מ  2על המיטות להיות מסודרות במרחק של
 יחד

6    על החדרים להיות בעלי כניסה נפרדת. לא תתאפשר מבואה משותפת או חלל משותף המקשר בין
 אנשים. 10קבוצת חדרים ילונו עד החדרים. בכל 

7    אנשים 6אנשים.  מקלחת אחת תשרת עד  6מתקן שירותים אחד ישרת עד 
8    במתחם המגורים תוצב מכונת כביסה וחומר לניקוי לבגדים. יש לכבס את הכביסה בתכנית של לפחות

 מעלות צלסיוס. מי שמטפל בכביסה שאיננה שלו, ילבש כפפות ומסכה. 65
9    שותפי החדר ימשיכו ללון יחד למשך כל שהייתם בישראל בכדי לצמצם חשיפה ומגע קרוב עם עובדים

 נוספים
10    יש לקבוע כי השותפים הישנים באותו החדר, ישובצו לעבודה ולנסיעה יחד בהסעות מאורגנות וזאת

 כדי לצמצם חשיפה ומגע קרוב עם עובדים נוספים
11   מגודר, שבו מותקן שער, המופרד מאזורי העבודה. יה יהיהמתקן לינה הממוקם באתר בנ 
12    ממוקם סמוך לכניסה לאתר הבניה, בצמוד לאזור המנהלתי.מתקן הלינה 
13    אזורי העבודה שבאתר הבניה מוגדרים  כאזורים שמחוץ לתחום בשעות שבהן לא מבוצעות עבודות

 בניה
14    ומסודרת לצורך הגעה אל מקום הלינה וממנו בצורה לעובדים הלנים באתר ישנה גישה בטוחה

 בטוחה.
15    ,אם הגישה אל מתחם הלינה הינה דרך מדרגות, מותקנת תאורה במדרגות המובילות אל מקום הלינה

 וכן ביתר דרכי הגישה אל מקום הלינה באתר וממנו.
16    ,הרחצה ותאי השירותים.קיימת הקפדה על ניקיון והיגיינה של אזורי הלינה, המנוחה, האכילה 
17   .הציוד החשמלי שיותר לשימוש במתחם הלינה, נבדק  ומאושר בטיחותית על ידי חשמלאי מוסמך 
18   במסגרת סיורי הבטיחות שהוא  אם הם ממוקמים באתר הבניה, הלינה תקנימנהל העבודה כולל את מ

 מקיים אחת ליום לפחות.
19    ובערבית, "אין לצאת אל אזורי העבודה בזמני הלינה", מותקנים על גבי שלטים ובהם הכיתוב, בעברית

 הגדר של מתחם הבניה, משני צדדיו.
20   מצורף) בשפה העברית ובשפה הערבית הלינה תקןשלט ובו הוראות הבטיחות מוצמד לשער מ 

 לרשימת התיוג(.
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 في مجمع اإلقامة في موقع البناء المبيتينتعليمات السالمة للعمال 

 היבניהנה באתרי יי הלתחמהוראות בטיחות לעובדים הלנים במ

 ال تخرج من مناطق العمل ألي غرض خارج ساعات العمل.. 1

 אין לצאת אל אזורי העבודה, לכל מטרה, מחוץ לשעות העבודה.

 اإلقامة. يجب عدم القيام باالحتياجات في مكان آخر في موقع البناء.قضاء الحاجة مسموح بها فقط في المراحيض المثبتة في مجمع . 2

עשיית צרכים מותרת אך ורק בשירותים המותקנים במתחם הלינה. חל איסור על עשיית צרכים במקום אחר 

 באתר הבניה.

 ض.يحاتنظيف ونظافة مناطق النوم والراحة وتناول الطعام واالستحمام والمر الحفاظ علىيجب . 3

 להקפיד על הניקיון במתחם הלינה, האוכל, המקלחת והשירותים.יש 

 في مجمع اإلقامة. مكشوفيجب عدم إشعال حريق . 4

 אין להדליק אש גלויה במתחם הלינה.

 .عة مصنشركة الاالستخدام لليجب أن تكون وسائل التدفئة كهربائية فقط ووفقًا لتعليمات  .5

 הוראות השימוש של היצרן.אמצעי החימום יהיה חשמליים בלבד ולפי 

 .اأي معدات كهربائية يتم إدخالها في مجمع اإلقامة من قبل كهربائي مؤهل كشرط الستخدامه تصديقيجب . 6

 חובה לקבל את אישורו של חשמלאי מוסמך כתנאי להכנסת כלים חשמליים למתחם הלינה.

 عيدا عن التدفئة.يجب أن تبقى األشياء القابلة لالشتعال والبطانيات والمالبس ب. 7

 החימום.אמצעי בגדים הרחק מ, שמיכות וחפצים דליקיםרחיק יש לה

نجمة داوود ) 101باالسعاف على رقم  االتصال يهأي خطر صحي آخر ، عل عند، أو  ه صحيهبوعك عاملفي حال شعور ال. 8

 حاال.المسؤول  ابالغو MDA 101الحمراء( 

 ולהודיע לאחראי במידי. 101בריאותית אחרת, עליו להתקשר למד"אבמקרה שהעובד חש ברע או כל סכנה 

 إغالق بوابة مجمع اإلقامة للسماح باإلنقاذ الذاتي السريع في حالة الطوارئ. عدم  جب. ي9 

 אין לנעול את שער מתחם הלינה כדי לאפשר חילוץ עצמי מהיר במקרה חירום.

 .المسؤولبمدير العمل او أو السؤال اتصل  . لالستفسار10

  לקבלת הסבר ובכל שאלה יש להתקשר אל מנהל העבודה או האחראי.


