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 074-7696136טלפון:    9139102, מיקוד: 39255ירושלים, תד  7בנק ישראל 

 מנהלי עבודה ופסילת השעייתנוהל 
 כללי .1

 -פועל בין היתר מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דוהבריאות התעסוקתית מינהל הבטיחות 

השונים אחראי מינהל הבטיחות על בין תפקידיו   .1970 -ח פקודת הבטיחות בעבודה, התש"לוומכ 1954

פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות , בטיחות בעבודה, בריאות העובדים דיניות בנושאימ גיבוש

השונים בתחומים אלו במקומות העבודה ייזום חקיקה, ביצוע פעולות שונות במטרה למנוע היפגעות 

 עובדים במקומות עבודה שונים. 

 מנהלי עבודה.בין היתר  ,עיסוקם של בעלי תפקידים שונים ל, הוסדרמכוח החוקים האמורים לעי

אינם ממלאים את תפקידם כנדרש, דבר העלול לפגוע  ממנהלי העבודהכי חלק מינהל הבטיחות זיהה 

 בבטיחותם ובבריאותם של העובדים עד כדי סיכון חיי אדם. 

 לסרב לחדשרשאי  ,רשאהאשי, נותן ההפקח עבודה רמ ג.)א(,173בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה, סעיף 

לתקופה שלא תעלה על  להתלותהבתנאים או  להתנותה להגבילה, לבטלה, ההרשאהלבעל  הרשאה שנתן

 המקריםע"פ ( אלא אם כן ראה שחומרת ההפרה או נסיבותיה מחייבות התליה לתקופה ארוכה יותר) שנה

 .את עבודתו של בעל ההרשאה להפסיק להורות למחזיק במקום העבודה ואף המפורטים בפקודה

: "סבר נותן ההרשאה כי קיימת סכנה מידית לבטיחות הציבור בהמשך לפקודה ג.)ג( 173סעיף  לפיבנוסף , 

ימי עבודה,  14רשאי הוא להורות על התליית ההרשאה לתקופה שלא תעלה על פעילותו של בעל ההרשאה, 

 ". עוד בטרם קבלת החלטה לפי סעיף זה

 מטרה .2

הפרות והחזרתיות של לבהתייחס שיש להטיל על מנהלי העבודה סנקציות  לקבוע מדרגמטרת נוהל זה 

 .הפרות ןאות

 יסודי משפטי .3

  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

 הגדרות .4

  1954-ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד חוק -חוק

 1988-כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח –מנהל עבודה 

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דכמוגדר ב –עבודה אזורי מפקח עבודה ראשי, מפקח 

  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל -פקודה

 1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חתקנות  -תקנות

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים -שר

 התנגדות למינוי מנהל עבודה .5

סבור כי מנהל  אם הואנהל עבודה מ התנגד למינוילאזורי רשאי עבודה מפקח  5.1

 )ה( לתקנות.2העבודה אשר נתמנה אינו מסוגל למלא תפקידו, כמפורט בתקנה 
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 :המקרים להתנגדות למינוילן פירוט לה 5.2

 3אם מנהל העבודה אינו עומד בכישורים הנדרשים כמופרט בתקנה  (1

הבטיחות  מופיעים במערכות המידע של מינהלאינם לתקנות ופרטיו 

  http://apps.moital.gov.il/OSL/Pages/: והבריאות התעסוקתית

למינוי אדם כמנהל עבודה כאשר הוא כבר מנוי על אתר אחר עם בקשה  (2

 מבצע אחר.

לפעולות אליהן מתאימה מנהל עבודה המבקש להתמנות אינו בעל הסמכה  (3

 מבקש להתמנות.

על מבצע י וכי מקבל את המינו הוא אינולמבצע הבניה כי מפקח עבודה אזורי יודיע  5.3

מלווה בנימוק והודעה כאמור תהיה בכתב . הלמנות מנהל עבודה אחר הבנייה

 . מתאים לסירוב

 פסילת מינוי מנהל עבודה .6

מנהל עבודה אם לדעתו הוא אינו ממלא או לפסול מפקח העבודה ראשי בכל עת,  6.1

 )א( לתקנות. 4תקנה לבהתאם  אינו מסוגל למלא את החובות המוטלות עליו

  :לעבירות המפורטות להלןמשך פסילת המינוי של מנהל העבודה תהיה בהתאם  6.2

מפקח העבודה לנוהל זה ( יהיה רשאי  6.2במקרים אחרים )שאינם מפורטים בסעיף  6.3

 בהתאם לחומרת האירוע ובהתאם לשיקול דעתו.  לפסול את מנהל העבודהראשי 

 הליך הפסילה: 6.4

 מס"ד

 סוג העבירה

 משך ההשעייה )חודשים( 

 עבירה

 ראשונה

 עבירה

 שנייה

 עבירה

 שלישית

בטיחות  באתר בנייה בו מנוי מנהל העבודה וניתן צו  (1

מתבצעות עבודות בנייה / בניה  בטיחות להפסקת עבודה

 הנדסית, שלא לצורך תיקון הליקויים שבגינם ניתן הצו.

1-6  

 חודשים

6-12 

 חודשים

מעל 

 שנה

 -אזהרה  .עבודה הפסקת צו באתר בו ניתן ימנהל עבודה מנו  (2

 חודש 1

1-6 

 חודשים

6-12 

 חודשים

 בו קיימים ליקויי בטיחות רביםמנוי באתר מנהל עבודה   (3

משמש בתפקידים נוספים )מבצע בנייה / יזם( שאינם ניהול ו

 העבודה וניכר כי אינו פנוי לניהול היבטי הבטיחות באתר

 עבודות בנייה.–נדרש בתקנות הבטיחות בעבודה כ

 -אזהרה

 חודש 1

1-6 

 חודשים 

6-12 

 חודשים

הסמכה נוספת שניתנה לו על ידי מחזיק במנהל עבודה אשר   (4

על מתוקף הסמכה נוספת שלא פ מפקח עבודה ראשי,

 חודשה. 

למשל מנהל עבודה שהינו גם מדריך עבודה בגובה אשר לא 

חידש את אישורו כמדריך עבודה בגובה ועדיין הדריך 

 עובדים.

1-6 

 חודשים 

6-12 

 חודשים 

מעל 

 שנה 

http://apps.moital.gov.il/OSL/Pages/
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 מנהל העבודה יקבל מתן זכות טיעון לפני ביצוע הליכים. .א

 על כך יודיעהוא , ת מנהל העבודהליבמידה ומפקח עבודה ראשי יחליט על פס .ב

למנות  חובת מבצע הבנייהתכלול את ההודעה . ולמנהל העבודה בניההמבצע ל

  במידה והוא מעוניין בהמשך פעולות הבנייה באתר. מנהל עבודה אחר

רשאים לערער על פסילת מנהל העבודה,  הנפסלמבצע הבניה או מנהל העבודה  .ג

, לפני ועדת ערר שתוקם על ידי הפסילה הודעתמים מיום מסירת י 60 תוך

: בכתובתת הערעור יש להגיש בדוא"ל א השר.

Office.Safety@labor.gov.il   על פי  אמורככל עוד לא ניתנה החלטה בערר

  .קפהותקנת משנה )ב( תעמוד פסילת מנהל העבודה בת

מחובתו להודיע הבנייה באתר ,  פעולותבמידה ומבצע הבנייה מעוניין בהמשך  .ד

המתאים לביצוע העבודות  ל מינוי מנהל עבודה אחרע למפקח עבודה אזורי

אתר בו נפסל מנהל עבודה, יוטל צו בטיחות  בכל .ובעל הכשרה מתאימה

שינהל את עבודות  אחר עבודה מנהל למינוי עדהבניה, זאת  עבודותלהפסקת 

 .הבניה באתר

 תחולה .7

" מינויו וביטול השעייתו ,בבניה עבודה מנהל למינוי התנגדות או אישור בנושא נוהל" נוהל זה מבטל נוהל:

 .725022מסמך מספר: 

 תוקף .8

 .מיום פרסומו תוקף נוהל זה יהיה 

  חזי שוורצמן

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 ומפקח עבודה ראשי
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