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1999תשנ״ט־ עובדים(, והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון תקנות
ומעודכן מלא נוסח

ה ד בו הפיקוח ארגון - בעבודה בטיחות - ע

ן כ ו ם ת י נ י נ ע

2 00 הגדרות 1 סעיף
2 00 סיכונים בדבר מידע מסירת 2 סעיף
2 00 עובדים הדרכת 3 סעיף
2 00 בטיחות נאמני הדרכת 4 סעיף
2 00 אחרים ותשלומים שכר 5 סעיף
2 00 הדרכה פנקס 6 סעיף
3 00 בכתב מידע תמצית 7 סעיף
3 00 ושילוט סימון 8 סעיף
3 00 הודעה 9 סעיף
3 00 איסורים 10 סעיף
3 00 סביבתית בדיקה תוצאות 11 סעיף
3 00 רפואית בדיקה 12 סעיף
3 00 העובד חובות 13 סעיף
3 00 העבודה ומפקח הבטיחות על הממונה שם פרסום 14 סעיף
3 00 עונשין 15 סעיף
3 00 הגנה 16 סעיף
4 00 תחילה 17 סעיף



1999תשנ״ט־ עובדים(, והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון תקנות
ומעודכן מלא נוסח

הגדרות

 בדבר מידע מסירת
סיכונים

עובדים הדרכת

ת נאמני הדרכת בטיחו

 ותשלומים שכר
אחרים

הדרכה פנקס

ת ו נ ק ן ת ו ג ר ח א ו ק י פ ל ה ה ע ד ו ב ע ת ה ר י ס מ ע ) ד י ת מ כ ר ד ה , ו ) ם י ד ב ו  ע

־ ט ״ נ ש 1ת 9 9 9*

 )להלן 1954תשי״ד־ העבודה, על הפיקוח ארגון לחוק 43ו־ ה8 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
 של והרווחה העבודה ועדת ובאישור ולגיהות, לבטיחות המוסד מועצת עם בהתייעצות החוק(, ־

:אלה תקנות מתקין אני הכנסת,

- אלה בתקנות .1

 לערוך הראשי העבודה מפקח שהסמיכו מוסמכת מעבדה עובד ־ מוסמך״ מעבדתי ״בודק
סביבתיות־תעסוקתיות; בדיקות

 גורמים של מוסמך, מעבדתי בודק בידי סביבתי ניטור ־ סביבתית־תעסוקתית״ ״בדיקה
על עובד, של עבודה בתהליך או העבודה במקום המצויים מזיקים, ופיסיקליים כימיים  פיהם ש

 לזמן חשיפה ורמת משוקללת חשיפה רמת לרבות הסביבתית־תעסוקתית, החשיפה רמות נקבעות
עובד; של עבודה במקום קצר,

מאלה: אחד כל ־ העבודה״ במקום ״מחזיק

המעביד; (1)

 הבטיחות לפקודת 221 עד 219 בסעיפים כמפורט התופש או הבעל ־ במפעל (2)
, ]נוסח בעבודה ש״ל־ חדש[ ;1970ת

העבודה; מקום בעל (3)

העבודה; מקום את בפועל המנהל (4)

העבודה; מקום פועל בפיקוחו או שבהשגחתו מי (5)

תאגיד; בבעלות מצוי המפעל אם תאגיד, של בפועל המנהל (6)

 מעבדה וכל והרווחה העבודה משרד של תעסוקתית לגיהות מעבדה ־ מוסמכת״ ״מעבדה
סביבתיות־תעסוקתיות; בדיקות לבצע הסמיכה הראשי העבודה שמפקח אחרת

בחוק; כמשמעותו ־ עבודה״ ״מפקח

 או ייצור בתהליך בחומר, בציוד, משימוש הנובעים ובריאות בטיחות סיכוני ־ ״סיכונים״
עבודה. במקום אחר, גורם בכל

 במקום, הסיכונים בדבר עדכני מידע העבודה במקום לעובד ימסור עבודה במקום מחזיק .2
 הוראות לו ימסור וכן העובד, מועסק שבה העבודה בתחנת הקיימים הסיכונים בדבר ובפרט

במקום. עבודה תהליכי ושל חומר של ציוד, של בטוחים ולתחזוקה להפעלה לשימוש, עדכניות

 ־ )להלן מפניהם והגנה סיכונים מניעת בדבר הדרכה יקיים עבודה במקום מחזיק )א( .3
 דיו בקיא והוא הסיכונים את הבין עובד שכל ויוודא מתאים מקצוע בעל באמצעות הדרכה(,

 יחזור עבודה במקום מחזיק חשוף; הוא שלהם ולסיכונים לתפקידו בהתאם ההדרכה, בנושאי
לשנה. אחת ולפחות העובדים לצורכי בהתאם כאמור, הדרכה ויקיים

 הובנה לעובדים שניתנה שההדרכה לוודא כדי אמצעים ינקוט עבודה במקום מחזיק )ב(
פיה. על פועלים הם וכי כראוי ידם על

 או ולגיהות לבטיחות המוסד באמצעות תינתן תחזוקה ולעובדי עבודה למנהלי הדרכה )ג(
ראשי. עבודה מפקח לכך שאישר אחר אדם או מוסד

 כמשמעותם הבטיחות ועדת חברי ואת הבטיחות נאמני את יכשיר עבודה במקום מחזיק .4
 המוסד באמצעות תינתן כאמור הכשרה לחוק; 14 סעיף לפי תפקידיהם לביצוע לחוק, השני בפרק

ראשי. עבודה מפקח לכך שאישר אחר אדם או מוסד או ולגיהות לבטיחות

עבודה. כזמן ההדרכה זמן ייחשב אלה, לתקנות בהתאם הדרכה נערכה )א( . 5

הדרכה. בעד אחרת תמורה או תשלום בכל חייב יהיה לא עובד )ב(

:אלה את ירשום ובו הדרכה פנקס ינהל עבודה במקום מחזיק .6

;בהדרכה שהשתתפו העובדים שמות (1)

.1141 עמ' 29.8.1999 מיום 5996 מס' תשנ״ט ק״ת פורסמו *
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תב מידע תמצית בכ

ושילוט סימון

הודעה

איסורים

 בדיקה תוצאות
סביבתית

רפואית בדיקה

העובד חובות

 הממונה שם פרסום
ת על  ומפקח הבטיחו

העבודה

עונשין

הגנה

ההדרכה; מתן מועדי (2)

ההדרכה; סוג (3)

ההדרכה; נושא (4)

המדריך; שם (5)

המדריך. של ותפקידו כשירותו (6)

 תחילת ביום המאוחר לכל העבודה, במקום לעובד ימסור עבודה במקום מחזיק )א( .7
 במקום הקיימים או מועסק, הוא שבה בעבודה סיכונים בדבר מידע של בכתב תמצית עבודתו,
תפקידו. ביצוע עקב להם להיחשף הוא עלול שבו אחר מקום בכל או העבודה

 נוספת ובשפה והערבית העברית בשפה תהיה )א(, משנה בתקנת כאמור בכתב, תמצית )ב(
 לעובד יוסבר האמור המסמך של שתוכנו ידאג המעביד העבודה; במקום העובדים לרוב המובנת

התמצית. נמסרה שבהן בשפות שולט אינו אם לו, המובנת בשפה

 העבודה במקום המחזיק לו ימסור העובד, של העבודה תחנת או התפקיד נשתנו )ג(
החדשים. העבודה תחנת או התפקיד לגבי )א(, משנה בתקנת כאמור בכתב תמצית

 יהיו העבודה במקום מסוכנים עבודה ותהליכי ציוד שחומרים, יוודא עבודה במקום מחזיק .8
 מגן בציוד לשימוש הדרכה שלטי יתקין וכן ומובנים, מתאימים אזהרה בשלט או בתווית מסומנים

 אינו אם לו, המובנת בשפה לעובד יוסבר האמורים והשלטים התוויות שתוכן ידאג המחזיק אישי.
נכתבו. שבה בשפה שולט

 או סיכונים בהם שיש חדשים, עבודה תהליכי או ציוד חומרים, עבודה למקום הוכנסו .9
 מיד כך על יודיע עבודה, במקום קיימים עבודה בתהליך או בציוד בחומר, כאמור סיכון נתגלה

 העבודה, במקום המטפל תעסוקתי רופא לכל האזורי, העבודה למפקח העבודה במקום המחזיק
ישנם. אם הבטיחות, ולוועדת הבטיחות על לממונה

1  אלה בתקנות כאמור הדרכה לו ניתנה כן אם אלא עבודה, במקום עובד יועסק לא )א( .0

הנדרשים. המיגון אמצעי לו וסופקו

 בהם שיש עבודה, תהליך יפעילו ולא בציוד או בחומר ישתמשו לא עבודה במקום )ב(
אלה. לתקנות בהתאם הכל סימונים, ונעשו והדרכה מידע לגביהם ניתנו כן אם אלא סיכונים,

 במקום שקיימת בה ונתגלה עבודה במקום סביבתית-תעסוקתית בדיקה נערכה )א( .11

 את בכתב, העבודה, במקום המחזיק ימסור לבריאות, מזיקים גורמים של חריגה רמה העבודה
 מזיקים לגורמים חשופים להיות והעלולים בו המועסקים לעובדים הסביבתית הבדיקה תוצאות
 להגנה לנקוט שיש האמצעים ובדבר בבדיקה שנתגלו הסיכונים בדבר בכתב הסבר וכן כאמור,

מפניהם.

 כאמור והסבר הבדיקה תוצאות את לעובדים למסור רשאי עבודה במקום המחזיק )ב(
העבודה. במקום המודעות לוח על הודעה באמצעות )א(, משנה בתקנת

1  או הרפואי המוסד יביאו סיכונים, למנוע או לגלות במטרה רפואית בדיקה לעובד נערכה .2

 בדרך בריאותו, מצב את סביר, זמן בתוך הנבדק, העובד לידיעת הבדיקה, את שערכו הרופא,
לנכון. שיראו ובאופן

1 - חייב עובד )א( .3

 כדי תוך לו שנתגלה העבודה במקום סיכון על העבודה במקום למחזיק להודיע (1)
מקודם; ידוע היה ושלא עבודתו

מטעמו, מי או העבודה במקום המחזיק אליה שהזמינו הדרכה, לכל להתייצב (2)
להעדרו. סבירה סיבה היתה אם זולת

 לוח על )א(, משנה בתקנת המפורטות העובד חובות את יפרסם עבודה במקום מחזיק )ב(
העבודה. במקום המודעות

1  מונה, אם הבטיחות, על הממונה שם את המודעות לוח על יפרסם עבודה במקום מחזיק .4
להשיגם. אפשר שבהם הטלפון מספרי ואת העבודה מקום על המפקח העבודה מפקח שם ואת

1  בסעיף כאמור קנס או חודשים, שישה מאסר - דינו אלה, תקנות מהוראות הוראה על העובר . 5
61( .1977תשל״ז- העונשין, לחוק (1)א(

1 או פגם שנתגלה מחמת ,3 או 2 תקנה הוראות על בעבירה עבודה במקום מחזיק הואשם .6



תחילה

 זו תהא אלה, תקנות הוראות פי על לעובדיו שמסר ההוראות בנכונות או המידע בעדכניות ליקוי
מאלה: אחת הוכיח אם לנאשם טובה הגנה

 של או המידע של עדכניותם ואת נכונותם את לוודא כדי סבירים אמצעים נקט כי (1)
הענין; לפי שמסר, ההוראות

 מוסד או המדינה של מוסד ממשלתי, משרד מאת נתקבלו ההוראות או המידע כי (2)
האמורים. בהוראות או במידע שענינם גבוהה, להשכלה

1 פרסומן. מיום ימים שלושים אלה תקנות של תחילתן . 7
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ישי אליהו(1999 באוגוסט 11) תשנ״ט באב כ״ט
והרווחה העבודה שר



כשיר לאדם מינוי כתב
3 סעיף )לפי 1- התש"ל בעבודה, הבטיחות לפקודת 8 9 7 0)

הגדרות:א.
המקום. בעל המקום"-לרבות "תופש .1
ר כשיר"- "אדם .2 אלה: שתי בו ונתמלאו 18 לגיל שהגיע גב

 פעולות לבצע המפעל, לפנקס שצורף בכתב המפעל,מינוי תופש ע'^ נתמנה הוא •
תב שפורש כפי מקצתן, או ,כולן בתנועה בממסרת ופעולות שבתנועה במכונות  בכ

ידו. בחתימת המינוי כתב של עותק התופש מאת וקיבל המינוי,
 ומכיר לבצע, במינויו שהוסמך פעולה בכל הכרוכה לעבודה מספקת במידה הוכשר הוא •

כאמור. מפעולה הנובעות שבתנועה ובממסרת שבתנועה במכונה הכרוכות הסכנות את
 כדי תוך מיידי צורך בהם שנתגלה כיוונון או סיכה או מכונות, של חלק בדיקת שבתנועה"- במכונות ."פעולה3

בתנועה. שהחלק לבצעם שצריך הבדיקה
ת "פעולה .4 סר מ מ  רצועת של העברה או , הרכבה או רצוף, בתהליך המשמשת בממסרת סיכה שבתנועה"- ב

 האמורה בתעודה שנקבעו ובנסיבות בשיטה נעשית והפעולה התהליך, בביצוע קשה לפגוע שבממסרת הנע
בה. שפורשו לתנאים ובהתאם

המקום) )תופש הממנה פרטיב.

________________ומשפחה: שם

תאריך:_ _______________תפקיד:

ת מצהיר אני ______________________________________________ העובד את מניתי כי בזא

ת "פעולות ו- שבתנועה" במכונות "פעולות לביצוע כשיר" "אדם לשמש סר מ מ  בסעיף כמפורט שבתנועה" ב
3 בסעיף המפורטות הדרישות בכל עומד הוא וכי הר"מ, ג'  - התש"ל חדש(, )נוסח בעבודה הבטיחות לפקודת 8

1 9 7 0.

המימי: מתייחס שלגביהן המותרות והפעולות המכונות תיאור ג.

שבתנועה. למכונה המותרות האחזקה פעולות המכונה יעוד יצרן המכונה שם

כשיר) )אדם העובד הצהרת ד.

ת מצהיר הח"מ אני  פעולות לביצוע והסמכה הדרכה קיבלתי וכי נכונים, לעיל ב' בסעיף המופעים פרט״ שכל בזא
 במכונות בעבודה הכרוכים הסיכונים כלח את מכיר אני וכי לעיל, ג' בסעיף בטבלה המפורטות במכונות האחזקה
3 בסעיף כנדרש שבתנועה וממסרות 1 התש"ל- חדש(, )נוסח בעבודה הבטיחות לפקודת 8 9 7 0.

י____________________ומשפחה: שם ס ת.ז: מ

______ ת.ז: מס'

חתימה: _____

חתימה:תאריך:



 והתעסוקה המסחר התעשייה משרד
ף ח אג קו י פ ל ה ה ע ד ו ב ע ה

 אחרות הרמה מכונות מפעילי )עגורנאים, בעבודה הבטיחות תקנות
1992התשנ"ג- ואתתים(,

)ג(18 תקנה חמישית תוספת

 הרמה מכונת מפעיל מינוי )א(
הממנה

..............................................................שם
ההרמה( מכונת בעל הבניה, מבצע המפעל, )תופש

...........................טלפון .....................מיקוד.......................................................כתובת
.......................................................תפקידו

המינוי מתייחס שלגביה ההרמה מכונת תיאור )ב(

צרן....................................................המכונה שם ......................................הי

הבטוח. העבודה עומס............................................מזהה מסי
............................................ע״י מופעלת המכונה

פנאומטי( הידראולי, חשמלי, מיכני, )כוח

המפעיל )ג(

האב שם...................פרטי שם..................................המשפחה שם
ע...................לידה שנת .................................ת״ז מסי .........מקצו

.........................................................כתובת

 הממנה הצהרת )ד(
בסעיף מפורטים שפרטיו האדם את מיניתי כי בזה מצהיר מטה החתום אני
 עומד הוא וכי לעיל, ב' בסעיף המתוארת ההרמה מכונת את להפעיל לעיל )ג(

 )עגורנאים, בעבודה הבטיחות תקנות של 18 בתקנה המפורטות הדרישות בכל
.1992התשנ"ג- ואתתים(, אחרות הרמה מכונות מפעילי

חתימה_______________הממנה שם ___________תאריך

המפעיל הצהרת )ה(
 נכונים לעיל )ג( בסעיף המפורטים האישיים הנתונים שכל בזה מצהיר אני
 התקנות של 18 בתקנה כנדרש לעיל )ב( בסעיף המפורטת המכונה בהפעלת הדרכה קיבלתי וכי

לעיל. )ד( בסעיף הנזכרות

חתימההמפעיל שםתאריך



ובמקור רשום בדואר לשלוח יש זו הודעהלאזור. אזורי עבודה מפקח אל:

בנייה פעולות על הודעה .1
סעיף1970התש"ל- חדש(, בעבודה)נוסח הבטיחות פקודת ( 192)

כדלקמן: בנייה פעולות לבצע עצמנו על שקיבלנו מודיעים אנו

*1988התשמ״ח- בניה(, )עבודות בעבודה הבטיחות בתקנות כהגדרתו הבניה, מבצע על פרטים א.
הקבלנים בפנקס מס'  החברה/ת.ז. ח.פ.

ספרות( 9)
המבצע כתובת המבצע של רשמי שם

פקס מס' טלפון מס' אלקטרוני דואר למכתבים מען

בנייה(* המבוצעת)אתר העבודה על פרטים ב.

עובדים של מרבי מס' כביש/פיתוח/תשתיות פקס מס' ישוב

הבניה של משוער זמן שיפוץ פרויקט שם שכונה

משמרות מספר הריסה מגורים רחוב+מס'

)מ'( החפירה עומק מבנים מס' ציבורי גוש

)מ״ר( המבנה שטח המרבי המבנה גובה תעשייה חלקה

כן/לא המפעל בשטח בנייה צריח עגורני מס' הנדסית בנייה טלפון מס'

עבודה מנהל מינוי .2
 להלן מפורטים שפרטיו האדם את ממנים אנו ,1988בנייה(,התשמ״ח- )עבודות בעבודה הבטיחות לתקנות 3ו- 2 לתקנות בהתאם
הנ״ל. באתר ידינו על המבוצעות בניה עבודות כמנהל

ספרות( 9) הזיהוי מס' לידה שנת האב שם פרטי שם משפחה שם

ברשם רישום מספר נייד טלפון המגורים כתובת

^11/5^3 שכתובתו: הכלכלה משרד של האינטרנט באתר המתמנה העבודה מנהל רישום קיום לוודא יש זה, טופס משלוח לפני .01131.00, ^ ^ ^ .  וכן ^
תקפים. מינויים של ביטול מכתב לצרף יש כן, אם אחר. בנייה באתר ככזה מנוי אינו העבודה מנהל כי לוודא

_________________האמור(. העבודה במקום העבודה מנהל מוחלף בהם במקרים זה סעיף למלא )יש הקודם העבודה מנהל על פרטים_____
המינוי סיום תאריךספרות( 9) הזיהוי מס'ומשפחה פרטי שם

הבנייה מבצע וחתימת חותמת התאריך

שנתמנה העבודה מנהל הצהרת .3
1988התשמ״ח־ בנייה(, בעבודה)עבודות הבטיחות לתקנות )א( 5 תקנה

קבל מטה החתום אני ת עצמי על מ קיד א הל תפ ה מנ ת העבוד ת הבנייה לעבודו מצוינו ה ה הודע היר דלעיל ב מצ ם כי ו  הפרטי
ם סעיף הרשומי ם 2 ב סי ח תיי נכונים. והם אלי מ

ת לי ידועה אחריו טלת ה הל על המו ם עבודה מנ א ת ת בה קוד ת לפ ש״ל- חדש(, )נוסח בעבודה הבטיחו תיה, 1970הת קנו  ות
מחובתי לי וידוע חרי למלא ש ת א קנו אלו ת

/ /_____________________________________________________________
העבודה מנהל חתימת העבודה מנהל שם תאריך

נתקבל. לא כאילו וייחשב לשולח להחזרתו יגרום במלואו הטופס פרטי מילוי אי *

01.2015-155עב/פ/ טופס

http://www.moital.gov.il/sha


והצפון חיפה - התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל
4 ת.ד 5 שוקר׳ חסן 6 0 4 3 חיפה ,7 3 1 1 1 3 1

מרכז תל-אביב מחוז - התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל
5 סלמה 3 ת.ד , 3 9 6 תל-אביב ,3 6 0 8 9 2 5

ירושלים מחוז - התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל
3 יפו 1 ת.ד ,0 4 9 ירושלים ,6 4 1 4 2 0 4

דרום מחוז - התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל
4 ת"ד הממשלה, קריית ,4 התקווה 5 2 8 שבע באר ,1 4 8 9 3 1 2

01.2015-155עב/פ/ טופס
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הנוהל: .מטרת1

 המבקשים למוסדות הראשי, העבודה מפקח מאת אישור מתן אופן את להסדיר בא זה נוהל

 העבודה על הפיקוח ארגון לתקנות 4 תקנה ע"פ בטיחות לנאמני הכשרה לקיים אישור לקבל

 .1999התשנ"ט- עובדים(, והדרכת מידע )מסירת

כדלקמן: קובעת 4 תקנה

 כמשמעותם הבטיחות ועדת חברי ואת הבטיחות נאמני את יכשיר עבודה במקום "מחזיק

 באמצעות תינתן כאמור הכשרה לחוק, 14 סעיף לפי תפקידיהם לביצוע לחוק, השני בפרק

ראשי." עבודה מפקח לכך שאישר אחר אדם או מוסד או ולגיהות לבטיחות המוסד

: הגדרות .2

סד" .2.1 הדרכה. ו/או הכשרה הינו שמטרתו תאגיד או -אדם "מו

 לקיים הראשי העבודה מפקח ידי על שאושר מוסד - מאושר" "מוסד .2.2

זה. נוהל לפי הכשרה

 העבודה, על הפיקוח ארגון בחוק כמשמעותו - "ראשי עבודה "מפקח .2.3

;1954התשי"ד-

 העבודה על הפיקוח ארגון לחוק 9 בסעיף כהגדרתו - בטיחות" "נאמן .2.4

;1954 - התשי"ד

.כללי:3

 כמפורט בקשה יגיש בטיחות לנאמני הכשרה לקיים אישור לקבל המבקש .3.1

זה. לנוהל 5 בסעיף

 1 בנספח כמפורט לימודים לתכנית בהתאם תהא בטיחות נאמני הכשרת .3.2

. ממנה לגרוע ואין מחייב בסיס היא הלימודים תכנית זה. בנוהל

 באופן ,1 בנספח כמפורט לימוד שעות 24מ- תורכב בטיחות נאמני הכשרת .3.3

הבא:

א.1 בנספח כמפורט קבועה תכנית הן לימוד שעות 16 .3.3.1

 הנושאים רשימת מתוך המוסד ע"י יורכבו נוספות לימוד שעות 8 3.3.2

ב.1 בנספח המפורטים

2
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 על תעלה שלא לתקופה יינתן בטיחות נאמני להכשרת קורס לקיום אישור .3.4

שנים. שלוש

 אלא המרצים בהרכב או א(1 )בנספח הלימודים בתכנית שינוי יבוצע לא .3.5

ידו. על שמונה מי או ראשי, עבודה ממפקח מראש אישור קבלת לאחר

 אודות ידו על שמונה מי או ראשי עבודה למפקח בכתב יודיע מאושר מוסד .3.6

לפחות. מראש יום 7 הבטיחות נאמני הכשרת תתבצע בו ומיקום תאריך

 לאחר רק בבקשה ידון ידו על שמונה מי או ראשי עבודה מפקח כי יובהר .3.7

זה. נוהל לדרישות בהתאם בשלמותה, והוגשה כהלכה שמולאה

: בטיחות לנאמני הכשרה לקיים אישור לקבלת .דרישות4

 בטיחות לנאמני הכשרה לקיים ראשי עבודה מפקח של אישורו את לקבל המבקש מוסד

זה: בסעיף המפורטות בדרישות יעמוד

התאגדות: צורת .4.1

 רשומה לא שותפות או דין לפי המתנהל במרשם רשום יהיה תאגיד שהוא מוסד

 כאמור כדין התאגדות על המעיד מסמך לבקשתו יצרף המוסד מורשה. עוסק או

.2 בנספח

 רישומו על המעידות ותעודות ההתאגדות מסמכי את יציג - תאגיד שאינו מוסד

הרלוונטי. הרשם אצל כדין

ניסיון: .4.2

 מן באחד הדרכה בתחום פעילות חודשי 12 של ניסיון להוכיח המוסד על

אש. בטיחות או בטיחות ניהול, בריאות, טכני, לפחות: הבאים הנושאים

וכיתה: מבנה דרישות .4.3

וגישה מבנה .4.3.1

וידועה. קבועה בכתובת ממוקמים קבע, של במבנה יהיו המוסד משרדי 4.3.1.1

 להיות 4.3.2 בסעיף כאמור לימוד כיתת לרבות הכשרה תועבר בו המקום על 4.3.12

 והן וסביבה תשתית מבנה, מבחינת הן מוגבלות, בעלי לאנשים פיזית נגישים

ומעברים. פתחים גישה, דרכי לרבות השירות, מבחינת

 שמיעה, או ראיה לקויי כגון ליקויים, בעלי יוכלו באמצעותם עזרים יקבע המוסד 4.3.13

הקיימת למחויבות בהתאם והכל ההכשרה, תועבר בו במקום ולהתנהל להתמצא

3
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 עם לאנשים זכויות שוויון תקנות דרישות של קיומן לעניין ובפרט דין, פי על-

.2014 התשע"ד- מקצועית(, הכשרה לשירותי נגישות )התאמות מוגבלות

לימוד: כיתת .4.3.2

הבאות: הדרישות יתקיימו שבו מקום בכל להיות יכולות הלימוד כיתות

.4.3.1.3 בסעיף כמפורט נגישה להיות לימוד כיתת על 4.3.2.1

תלמיד. לכל מ״ר 1.25 לפי לפחות יחושב לימוד כיתת כל של שטחה 4.3.22

 הצללה אמצעי תקינים, וקירור חימום אוורור, אמצעי יהיו לימוד כיתת בכל 4.3.2 3

 עבור הולם בריהוט ותצויד זה( בנושא הקיימים לתקנים )המותאמים הולמים

 למבוגר מותאם כיסא או סטודנט )כיסאות מבוגרים של וראויה מסודרת למידה

הרשומים(. התלמידים כמספר מתאים כתיבה ושולחן

 לשתייה ומתקן ישיבה מקומות )הכוללת מנוחה פינת תהיה הלימוד כיתת ליד 4.3.2.4

 תאי וכן תשלום( וללא הגבלה ללא התלמידים, לרשות שיועמד וקרה חמה

ולגברים. לנשים נפרדים לשימוש, ראויים הלימוד, לכיתת מחוץ שירותים

ציוד: .4.3.3

ברשותו: יחזיק המוסד

לצורך. בהתאם מענה לתת יוכל אשר רזרבי, ומקרן )ברקו( קרן חד מקרן 4.3.3.1

ההכשרה. קיום לצורך הנדרשים המחשה אביזרי 4.3.32

מרצים: דרישות .4.4

לפחות: הבאים בתנאים יעמוד המרצים מן אחד כל

המרצה: השכלת .4.4.1

בפנקס שרשום הנדסאי או הטכנאים בפנקס רשום טכנאי או תקף כשירות אישור בעל

עתיד שבו בתחום בישראל, מוכר ומעלה, ראשון תואר בעל או רשום מהנדס או הנדסאים

ללמד.
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להלן: המפורטים הלימודים לתחומי מיוחדים נושאים .4.4.2

 מרצה ללמד יאושר להלן, מהמפורטים ספציפי לימודים תחומי

 ערך: שווי בתנאים או הבאים בתנאים שיעמוד

 הגיהות בתחום תפקיד בעל - וארגונומיה תעסוקתית גיהות

רופא. או התעסוקתית

 עסק או אש בטיחות כממונה הכשרה שעבר מי - אש בטיחות תחום

הכבאות. בתחום

פרמדיק. או חובש - ראשונה עזרה

 או בתחום יותר גבוהים תארים או כימיה הנדסאי או טכנאי - חומ״ס

 ענפית השתלמות שעבר בתוקף כשירות אישור בעל בטיחות ממונה

ופטרוכימיה. פרמצבטיקה בכימיה,

 הסכמה תעודה בעל כללי, בגובה- עבודה מדריך - בגובה עבודה

במרשם. ורשום תקפה

ניסיון .4.4.3

ללמד. עתיד הוא שבו בתחום לפחות, שנים 3 של מקצועי ניסיון 4.4.3.1

 בתחום קורס בהצלחה וסיים הוראה, או הדרכה בתחום מוכח ניסיון בעל 4.4.32

לפחות. שעות 40 של בהיקף ההוראה או ההדרכה

העברית. בשפה מלאה שליטה .4.4.4

תעודה והנפקת תיעוד דרישת .4.5

 המשתתפים של חתימה ידי על הכשרה כל הנוכחות ביומני יתעד המוסד .4.5.1

המרצה. חתימת ידי על וכן ההכשרה של ובסיומה בתחילתה

ההכשרה. מסיום שנים חמש במשך הנוכחות יומני את ישמור המוסד .4.5.2

 הנוסח ע"פ בהכשרה ההשתתפות תעודת למשתתפים ינפיק המוסד .4.5.3

.4 שבנספח

: בקשה .הגשת5

 הכשרה לקיים אישור קבלת לצורך ראשי עבודה למפקח יוגשו להלן המפורטים המסמכים

בטיחות: לנאמני

.2 בנספח כמוגדר בקשה, טופס .5.1

5



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 6 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

 מן אחד כל ליד המרצה שם לרבות ,1 שבנספח לפירוט בהתאם לימודים, תוכנית .5.2

המרצה. של ת.ז. מסי בצירוף הנושאים

 ע"י חתום להרצות, המיועד מרצה כל עבור ,3 בנספח כמוגדר מקורי, מרצה שאלון .5.3

 וניסיונו המרצה של השכלתו על המעידים מסמכים בצירוף המוסד, והנהלת המרצה

.4.4 בסעיף כמפורט ללמד, עתיד שבו בתחום

 כך על ישלח הסעיף, דרישות כל מולאו לא כי מטעמו מי או ראשי עבודה מפקח מצא .5.4

הנדרש. לתקן ו/או להשלים האפשרות לו לתת מנת על למוסד הודעה

בטיחות: לנאמני הכשרה לקיים אישור .מתן6

 בדרישות עומד המוסד כי נמצא ואם הבקשה את יבדוק שמונה מי או ראשי עבודה מפקח

 שלא לתקופה יינתן האישור בטיחות. לנאמני הכשרה לקיים אישור למוסד ייתן זה, נוהל

לעין. בולט במקום יציגו והמוסד למוסד בכתב יישלח האישור שנים. שלוש על תעלה

: אישור .חידוש7

 גבי על חידוש לאישור בקשה המאושר המוסד יגיש האישור פקיעת לפני חודש

.3 שבנספח הטופס

.משובים:8

 צוות איכות להערכת משוב דפי המאושר המוסד יעביר ההכשרה, סיום בטרם

 (,5 )נספח בנפרד מרצה לכל וביחס פרק כל עבור ההכשרה, ביצוע ואופן ההוראה

שנים. 3 למשך ההכשרה, בתיק יישמרו המשתתפים תשובות

.פיקוח:9

 הכשרות מתקיימות שבו מקום לכל להיכנס עת בכל רשאים שמונה מי או ראשי עבודה מפקח

 פיקוח לצורך המוסד, משרדי לרבות רלוונטיים, מסמכים קיימים בו מקום לכל או זה, נוהל לפי

המוסד. של תקין ניהול על

 לבצע לו ולאפשר שיידרש, מסמך כל שמונה מי או ראשי עבודה למפקח להציג חייב המוסד

מאושר. כמוסד פעילותה עם בקשר הנדרשת בדיקה כל

6



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 7 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

: מאושר מוסד פסילת / השעית .10

 החוק, בדרישות עמד לא מאושר מוסד כי שמונה מי או ראשי עבודה מפקח מצא .9.1

 ביטול את הראשי העבודה מפקח ישקול זה, שבנוהל והתנאים הנהלים התקנות,

השעייתו. או מאושר במוסד הכרתו

 בכתב, טענותיו את לטעון הזדמנות לו ותינתן המאושר למוסד תימסר כך על הודעה .9.2

 עבודה ימי 30 תוך הסופית, ההחלטה קבלת בטרם הראשי, העבודה מפקח בפני

 הליך לקיים הראשי העבודה מפקח רשאי מסוימים, במקרים המסמך. שליחת מיום

 מפקח בפני הע"פ טענותיו להשמיע המאושר למוסד הזדמנות ניתנת בו בע"פ שימוע

הראשי. העבודה

 השימוע, לאחר עבודה ימי 30 תוך בכתב החלטתו על יודיע הראשי העבודה מפקח .9.3

 החלטתו על הראשי המפקח יודיע דבריו, להשמיע שלא המאושר המוסד בחר ואם

המסמך. שליחת מיום עבודה ימי 60 תוך

 או השעייתו, המאושר, למוסד אזהרה מתן על להחליט יכול הראשי העבודה מפקח .9.4

פסילתו.

 כל בשל למוסד שניתן האישור התליית על להחליט יכול הראשי העבודה מפקח .9.5

הבאות: מסיבות אחת

זה לנוהל 4 סעיף מדרישות דרישה במילוי מהותי שינוי חל .9.5.1

 ולא מטעמו, נציג או הראשי העבודה מפקח ידי על הוזהר המאושר המוסד .9.5.2

הנדרש; את תיקנה

 התכנית לפי בטיחות לנאמני ההכשרה את ביצע לא המאושר המוסד .9.5.3

שאושרה;

 או ראשי עבודה מפקח אישור את שקיבל מבלי שינויים ביצע המאושר המוסד .9.5.4

ביצועם; לפני שמונה מי

שמונה; מי או ראשי עבודה מפקח אישור ללא מרצה העסיק המאושר המוסד .9.5.5

 אחד כל בשל למוסד שניתן האישור פסילת על להחליט יכול הראשי העבודה מפקח .9.6

מאלה:

זה; נוהל דרישות על לעבור והמשיך בעבר הושעה המאושר המוסד .9.6.1

 לאחר או מאושר, כמוסד הכרה קבלת לצורך מזויפים מסמכים הציג המוסד .9.6.2

הכרה; קבלת
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 8 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

מרצה: פסילת / להשעיית קריטריונים .11

 לפרק מרצה לפסול או להשעות האושר למוסד להורות רשאי ראשי עבודה מפקח

 ו/או זה נוהל בדרישות עומד אינו מרצה כי סבר אם בזמן, מוגבל בלתי או קצוב זמן

להלן: כמפורט

המאושרת. הלימודים תוכנית עפ"י הרצה לא .10.1

מראש. אושרו שלא בנושאים הרצה .10.2

הלימודים. בתכנית המוקצב מהזמן קצרות ידו על שהועברו ההרצאות .10.3

מזויף. או כוזב מידע סמך על להרצות אישור קיבל .10.4

 העבודה מפקח הסופית. ההחלטה קבלת לפני עמדתו את להשמיע הזדמנות תינתן למוסד

בכתב. החלטתו על יודיע הראשי

 אדוארדס ורדה
 ראשית עבודה מפקחת

התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל וראש

8



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 9 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

1 נספח

בטיחות נאמני להכשרת לימוד תוכנית

 א1 נספח

קבועים לימוד נושאי רשימת

הערות לימוד שעות נושא מספר

1  ארגון חוק בעבודה, הבטיחות פקודת
 ומינהל ותקנותיו העבודה על הפיקוח

הבטיחות

1  ובארגון: בבטיחות תפקידים בעלי
 על ממונה ותפקיד הבטיחות ועדת

הבטיחות. ונאמן הבטיחות

1 אישי מגן ציוד

2 ארגונומיה( )לרבות תעסוקתית גהות

1 בדיקה טעוני כלים

1 אש סיכוני

2 מטלטלים וכלים חשמל סיכוני

2 חומ״ס

2 מכונות הגנת עקרונות

1 האנושי והגורם תאונות גורמי

1 עבודה משטחי בגובה, עבודה

 לבצע יש המבחן את
השלישי המפגש אחרי

1 מבחן

16 סה"כ

9



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 10 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

 ב1 נספח

משתנות שעות שמונה יורכבו מהם לימוד, נושאי רשימת

נושא מספר

ראשונה עזרה 1

חומ״ס 2

הדברה חומרי 3

תעסוקתיים סביבתיים תנאים 4

תעסוקתיות סביבתיות בדיקות 5

תעסוקתית רפואה 6

במעבדה בטיחות כללי 7

בטיחות גיליונות 8

מייננת בלתי קרינה 9

מייננת קרינה 10

ביולוגים סיכונים 11

בדיקה טעוני כלים 12

מכונות מיגון סוגי 13

ריתוך בעבודת סיכוני 14

הבטיחות לניהול תוכנית עקרונות 15

העבודה במקום בטיחות סיכוני ניהול 16

מפגעים סקר 17

בבניה בטיחות 18

מגובה נפילה למניעת אמצעים 19

ומילוט גישה דרכי 20

מוקף מקום 21

10



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 11 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

ותלולים שבירים גגות 22

חירום באירוע טיפול 23

עובדים והדרכת מידע מסירת 24

ובינלאומיים ישראליים תקנים 25

חשמלאים רישוי - ותקנותיו החשמל חוק 26

בחקלאות עבודה תאונות 27

חקלאות בענפי סיכונים 28

ולירקות לפירות אריזה בבתי עבודה 29

 וגהות בטיחות סיכוני להכרת במפעל סיור
שעות( 4 )עד

30

אבן במחצבות בטיחות 31

נפץ בחומרי יסוד מושגי 32

: הערות

. דקות 45 בת היא לימוד יחידת .1
ביניהן. הפסקה ללא ברציפות לימוד יחידות 2 - מ יותר להעביר אין .2
אמריקאיות. שאלות 20מ- הבנוי מסכם מבחן המשתתפים יעברו ההכשרה בסיום .3
לפחות. 700/0 יהיה במבחן עובר ציון .4

11



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 12 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

2 נספח

בטיחות לנאמני הכשרה קורס לקיום אישור לקבלת בקשה טופס

המוסד: פרטי •

כתובתו: המוסד: שם

יסוד: שנת טלפון:

מייל: המנהל: שם

הרשמי( שם את )ציין הבעלות

למוסד רק : התאגדות ומספר צורת

והתמחותו: פעילותו תחומי תיאור

1 1 : כן חודשים: 12 ניסיון

: מצורפים מסמכים •

כדין התאגדות על המעיד מסמך 0

מרצים. שיבוץ עם לימוד תוכנית 0

מרצים. שאלוני 0

בטיחות: נאמני הכשרת מיקום •

______________________________________כתובת 0

____________________________________________המקום: תיאור 0

המבקש: הצהרת •

 מפקח מטעם בטיחות" נאמני הכשרת "נוהל את בעיון שקראתי בזאת מאשר הח"מ אני 0

הראשי. העבודה

 הכשרה מתקיימת בו למבנה מוסמך גורם ע"י בטיחות מבדק נערך כי בזאת מצהיר הח"מ אני 0

בטיחות. ליקויי בו נמצאו ולא הבטיחות לנאמני

 לפי וכן זה, בנוהל המפורט עפ"י לנהוג מתחייב והנני נכונים דלעיל הפרטים שכל לאשר הריני 0

שאארגן. להכשרה הקשורה בחקיקה הנדרש

שר שייגרם נזק לכל באחריות בלעדי באופן לשאת מתחייב המוסד 0  ההכשרה, ביצוע עם בק

 לסיומו המתוכנן המועד בטרם עוד ההכשרה את להפסיק המוסד יידרש בו מצב בכל זה ובכלל

פסילתו. או המאושר המוסד השעיית זה, נוהל דרישות הפרת עקב

 עומד לא המוסד באם אישורו את לבטל עת בכל רשאי הראשי העבודה מפקח כי לי ידוע 0

הנוהל. בדרישות

המוסד חותמת מנהל חתימת המוסד שם תאריך

12



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 13 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

3 נספח

בטיחות לנאמני הכשרה קורס לקיום אישור לחידוש בקשה טופס

המוסד: פרטי •

כתובתו: המוסד: שם

יסוד: שנת טלפון:

מייל: המנהל: שם

הרשמי( שם את )ציין הבעלות

למוסד רק : התאגדות ומספר צורת

והתמחותו: פעילותו תחומי תיאור

המבקש: הצהרת •

ה שלא מצהיר הח"מ אני 0 ש תוכנית שינוי נע מערך הלימוד ב  שהוצהר כפי המרצים וב

ה ש ק תי בב ש הג ת ,_____________ביום ש מצורפ ת. ה א בז

ת מצהיר הח"מ אני 0 א ך כי בז ר ה מוסמך גורם ע"י בטיחות מבדק נע מבנ  מתקיימת בו ל

שרה בטיחות. ליקויי בו נמצאו ולא הבטיחות לנאמני הכ

שר הח"מ אני 0 א ת מ א ת ה"נוהל את בעיון שקראתי בז ר ש כ  מפקח מטעם בטיחות" נאמני ה

הראשי. העבודה

שר הריני 0 א הל המפורט עפ"י לנהוג מתחייב והנני נכונים דלעיל הפרטים שכל ל  וכן זה, בנו

ש לפי ר ד ה הקשורה בחקיקה הנ שר הכ שאארגן. ל

ת מתחייב המוסד 0 א ש אחריות בלעדי באופן ל ר שייגרם נזק לכל ב ש ק ה, ביצוע עם ב שר הכ  ה

ה את להפסיק המוסד יידרש בו מצב בכל זה ובכלל שר הכ ם עוד ה מועד בטר  המתוכנן ה

קב לסיומו ת ע ר פ שות ה ת זה, נוהל דרי שעיי שר המוסד ה פסילתו. או המאו

ה מפקח כי לי ידוע 0 ת בכל רשאי הראשי העבוד טל ע  עומד לא המוסד באם אישורו את לב

ת שו הנוהל. בדרי

0

המוסד חותמת מנהל חתימת המוסד שם תאריך
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 14 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

3 נספח

מרצה שאלון
השאלון מילוי תאריך

יום חודש שנה

: המוסד שם

אישיים: פרטים •
לידה תאריך מין פרטי שם משפחה שם זהות תעודת

חודש שנה

פרטית: כתובת •
נייד טלי בעבודה טלי טלי

בבית
מיקוד בית מספר הרחוב יישוב

: הבאים הנושאים את בטיחות לנאמני בהכשרה ללמד מיועד ב. •

1

2

3

4

5

6

השכלה: על פרטים •
 כן - 1 תעודה:

לא - 2
 סיום שנת

לימודים
שנות
לימוד

מקצוע
עיקרי

 ביה"ס שם
ומקומו

ההשכלה סוג מסי

טכנית 1
הנדסית 2

אקדמאית
אחרת

3

שפות: ידיעת •
אחר ערבית אנגלית עברית

קריאה
כתיבה
דיבור

חלקית ידיעה - 2 - מלאה ידיעה - 1 לרשום:
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 15 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

נוספת תעסוקה על פרטים •

ובהדרכה תעסוקה ניסיון •
העיסוק נושא  שנות סה"כ

ניסיון
תפקיד עד

תאריך
מתאריך העבודה מקום שם

השתתפת* בהן ההשתלמויות את פרט השתלמויות:
אישור

 1 - כן
2 - לא

סה"כ
שעות

במסגרת
המוסד

עד
תאריך

מתאריך מגמה נושא
השתלמות

. והשתלמויות השכלה המוכיחות התעודות העתקי לצרף נא *

 ומדויקים. נכונים הינם לעיל, כמפורט בשאלון, שמילאתי הפרטים כל כי בזה מצהיר הח"מ אני
 לפסול רשאי הראשי העבודה מפקח כי לי וידוע זה לנוהל 10 סעיף את קראתי כי מצהיר אני
 זה. לנוהל בהתאם הדרכות קיום לעניין כמרצה עת בכל אותי להשעות או

 למפקח ובכתב מיד להודיע מתחייב אני הנ״ל, ההדרכה גוף במסגרת פעילותי את אפסיק אם
הראשי. העבודה

תאריך המרצה וחתימת שם

תאריך המוסד מנהל וחתימת שם

. המקורי הטופס את להגיש יש ובמלואו; קריא בכתב הטופס את למלא יש : הערות
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 16 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

4 נספח

המאושר המוסד ושם לוגו ,העבודה משרד ופיקוח באישור
חברתיים ושירותים הרווחה
התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל

: כי לתעודה וזאת

 משפחה: ושם שם
_____: ת"ז מס'

בטיחות נאמני הכשרת סיים

 למד הנ"ל
 ־־/־־/■ לתאריך ועד --/--/-- מתאריך

שעות ___ סה"כ

על הפיקוח ארגון לתקנות בהתאם ,_______________מספר הבטיחות מינהל אישור
1999־ התשנ"ט עובדים( והדרכת מידע )מסירת העבודה

תוכנית הדרכה/מנהל מנהל המוסד מנהל

תאריך:

16



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
החברתיים ושירותים

18 מתוך 17 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

5 נספח

בקורס משוב

המשוב מילוי תאריך המסגרת שם

 יקר/ה /ה תלמיד

 . הקורס על דעתך בחוות להיעזר ומטרתו אנונימי השאלון

. ההוראה של מתמיד שיפור משותפת, מטרה לכולנו

 "בעייתיות" נקודות לאתר התשובות, ניתוח ע״י לנו, תאפשר והשקולה הרצינית התייחסותך

. לפתרונן דרכים ולחפש

הגבוה(; הציון הוא 5 )כאשר 5 עד 1 מ- ציון תן/תני

לכך. המיועדים במקומות הערותיך והוסיף/הוסיפי המתאימה בעמודה X סמן/סמני

המאושר מהמוסד מהקורס/ רצון שביעות

הערות 5 4 3 2 1 מסי

מהקורס כללית התרשמות 1

 לפניותיך מענה מצאת מידה באיזו

למכללה

הקורס במהלך המחשה חומר טיב 2

מהסיורים התרשמות 3

לתלמיד עזר חומר טיב 4

 בקורס ההוראה מרמת ציפיותיי

התגשמו
5

הכללית ההוראה איכות 6

 הידע רמת את שיפרת מידה באיזו

שנלמדו בנושאים שלך
7

הקורס על ממליץ היית מידה באיזו 8
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 18 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

המרצים הערכת

: מרצה שם

הערות 5 4 3 2 1 מסי

המרצה ע״י ההרצאה הכנת 1

 בצורה החומר את העביר המרצה

מעניינת
2

התלמידים עם התקשורת 3

המרצה של ההסבר בהירות 4

: כלליות הערות

 הפעולה שיתוף על תודה
הדרך בהמשך בהצלחה

18



הרווחה העבודה משרד
החברתייבז ת״ימ1ריו1והו

התעסוקתית הבטיחות!הבריאות נ׳נינהד

ט ניסן יא שע״  ת
1 6 / 0 4 / 2 0 1 9 

ר פ ס ך מ מ ס 7:מ 1 5 0 5 8

בוועדות החברים הנהלה נציגי הכשרת חובת בדבר ראשי עבודה מפלות הודעת :הנדון
הבטיחות

ה פי על .1 קנ ת 4 ת קנו ת רגון ל ח א קו ה על הפי ת העבוד סיר מ ת מידע ) הדרכ ם(, ו שנ׳יו עובדי 1- הת 99 9 

ת(, - )להלן קנו ת ה ה ה חל ק על חוב חזי ם מ קו מ ה ב בוד ר ע שי כ ה ת ל מני א א ת נ חו טי ב ת ה א ת חברי ו עד  ו

ת חו טי ם הב ת עו מ ש מ ק כ שני בפר ק ה חו ח ארגון ל קו ה, על הפי ״ד- העבוד שי ת ק(, - )להלן 1954 ה חו  ה

צוע בי ם ל ה די קי ף לפי תפ ק. 14 סעי חו ל

ת .2 ת בוועד חו טי ל ב מפע ם ב ציגי חברי ם נ די ב ציגי עו ה. ונ הל ציגי הנ ם נ די ב ת העו ת בוועד חו טי ב  ה

ם ף מוגדרי סעי ק 19 ב חו מני ב א ת כנ חו טי מפעל, ב ע ב ב ק ם כי ונ ת ר ש כ ה ה ש ם תיע א ת ה הל ב ת לנו ר ש כ  ה

מני א ת נ חו טי א ב מצ תר הנ א הל ב ת מינ חו טי ב ת ה או רי ב ה ת. ו תי ק סו תע ה

ך .3 מ ס מ קף קובע אני זה ב תו תי מ כו מ ח ס ה מכו קנ ת 4 ת קנו ת ק על כי ל חזי ם מ קו ה מ בוד ת בו הע  פועל

ת ת ועד חו טי ב ר ה שי הכ ה נציגי ל הל ם הנ חברי ת ה ד ע ת בוו חו טי ב ל ה מפע ה ב שר כ ה ת ב ת ייעודי  16 ב

ת ד שעו מו מן. לי ק כדל

ת מסי עו ש ושא נ
2  העבודה על הפיקוח ארגון חוק ותקנותיה, בעבודה הבטיחות פקודת

ד ומחלות תאונות פקודת ותקנותיו, י ־ ח של  הבטיחות מינהל תפקידי - מ

ת והבריאות עסוקתי  מקום מחזיק אחריות - וגיהות לבטיחות והמוסד הת

עבודה

1 יחות תפקידים בעלי  על ממונה תפקידי הבטיחות, ועדת - ובארגון בבט

יחות ונאמן הבטיחות הבט

4  כלים - בגובה עבודה - מכונות מיגון - חומ׳יס חשמל, אש, סיכוני עיקרי

למפעל ייעודיים סיכונים - בדיקה טעוני

1 ט מקרה עבודה, תאונת הצגת - האנושי והגורם תאונות גורמי ע מ כ ( ן כ ו ס  מ

, ת והבריאות הבטיחות למינהל האלה המקרים על דיווח תאונה( עסוקתי  הת

ת - ק פ לקחים ה

2 הבטיחות לניהול ותכנית סיכונים ניהול

2 מקצוע מחלות - ארגונומיה( )לרבות תעסוקתית גהות מקדים, סקר

3 ל סיור פע במפעל ומפגעים סיכונים סקר - במ

1  יישום אחרי מעקב פרוטוקול(, עריכת )לרבות בטיחות וועדת התנהלות

ת לטו /הח ות ל קודמות המלצ הוועדה ש

16 ה״כ ס
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הרננזוה העבודה נושרד
החברונייבו והויוירוווים

התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינה?־

ע .4 צו ה בי שר הכ ר ה מו א תועד כ ל י קו טו רו פ שון ב א ל הר ת ש ת ועד חו טי ב ס ה כנ ת ת ם ש תו ה. ב שר הכ ה

ת .5 ר ש כ ציגי ה ה נ הל ם הנ רי ב ח ת ה ת בוועד חו טי ב ל ה פע מ ה ב תן יכול הינ ת ל עו צ מ א חד ב ה א אל :מ

סד .5.1 מו ת ה חו טי ב ת ל הו ;וגי

ת .5.2 שו ה ר שר ס הכ קור מני ל א ת נ חו טי ה ובלבד ב שר הכ ה תן ש ה בעל ע״י תינ מכ ס ם ה טע ח מ ק פ  מ

ה שי עבוד א הדריך ר הלי ל ה מנ ה ועובדי עבוד ק חזו אי ת תנ א וב הו ר בעל ש שו ת אי רו שי ף כ ק תו  ב

מועד ה ב שר הכ ;ה

ה בעל .5.3 מכ ס ם ה טע ח מ ק ה מפ שי עבוד א ך ר רי ד ה הלי ל ה מנ ה ועובדי עבוד ק חזו אי ת תנ א וב הו  ש

ר בעל שו ת אי רו שי ף כ ק תו ד ב מוע ה ב שר הכ ו ה

ם .6 תו ה ב שר הכ ק ה ה מבצע ינפי שר הכ ת ה ת תעודו מו תו חד לכל ידו על ח ציגי א ה מנ הל הנ ר ה ב ח  ה

ת ת בוועד חו טי מפעל הב שר ב א את עבר א ה מלו שר הכ מור. ה א צע כ ב ה מ שר הכ ר ה מו ש ק י ת  עו

ת דו תעו ה ה אצלו מ קופ ת ם. 7 של ל שני

ה .7 תעוד צוין ב ם י ה נציג של ת״ז ומסי ש הל הנ שר ה ה, את עבר א שר הכ ם ה ת ש תוב מפעל, וכ כי ה רי א  ת

צוע ה, בי שר הכ ם ה ה מבצע של ת״ז ומסי ש שר הכ תכני ה ה. ו שר הכ ה

ת .8 ד ה תעו שר ר הכ מו א ה כ הי ה ת קפ ה לנציג ת הל ר הנ ב ח ת ה ת בוועד חו טי א עוד כל ב ק הו ס מפעל. מוע ב

ה נציג .9 הל חבר הנ ת ה ד ע ת בוו חו טי שר ב ה עבר א ח צל ה ת ב שר מן הכ א ת נ חו טי טור הינו ב ה פ ר ש כ ה ה  מ

ת ט ר מפו ה ה א ר הו זו. ב

ה .10 א ר ה זו הו חליפ ת מ טל ב מ ת ו א 6 מסי מפע״ר הור 1 3 2 2 ך 6 ארי ת 1 מ 7 .0 8 .2 0 1 7.

ת .11 חיל ה ת א הור א ה 16.04 הי .2019.

התעסוקתית)בפועל( והבריאות הבטיחות מינהל וראש
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 : מספר
598059

 פי על תחזוקה ועובדי עבודה מנהלי הדרכת
 עבודה מפקח אישור לקבלת סף דרישות

ראשי

 הרווחה, עבודה משרד
 חברתיים והשירותים

 הבטיחות מינהל
 והבריאות

התעסוקתית
2 מתוך 1 עמוד מהדורה:  מיום: בתוקף

04.05.2017
תאריך:

04.05.2017

כללי:

 ג(3) בסעיף לנדרש בהתאם תחזוקה, ועובדי עבודה למנהלי הדרכות בעניין דרישות נקבעו זה בנוהל

עובדים(. והדרכת מידע העבודה)מסירת על הפיקוח ארגון לתקנות

 השתלמות בימי הכרה .1 ל: ראשי עבודה מפקח אישור לקבלת סף דרישות מנוהל חלק היה זה נוהל : הערה

 נוהל )להלן ,27.01.2009 בתאריך שפורסם בטיחות נאמני הכשרת .3 תחזוקה ועבדי עבודה מנהלי הדרכת .2לממונים

אישור(. קבלת

 אישור. קבלת בנוהל 1 מספר סעיף את מחליף 01.05.2017 בתאריך לתוקף שנכנס השתלמות בימי הכרה נוהל

אישור. קבלת בנוהל 3 מספר סעיף את מחליף 01.05.2017 בתאריך לתוקף שנכנס בטיחות נאמני הכשרת נוהל

תחזוקה ואנשי עבודה מנהלי הדרכת .1

כדלקמן: לדרישות לענות חייב הנ״ל אישור לקבלת בבקשה שפונה אדם 1.1

בתוקף, כשירות אישור בעל הנו 1.1.1

 סיים (או חיים בקורות לפרט יש ההדרכה) בתחום מוכח ניסיון בעל הנו 1.1.2

לפחות. שעות 32 של בהיקף ההדרכה בתחום קורס

אישור. לקבל מבקש הוא בו בתחום מוכח ניסיון בעל הנו 1.1.3

בטיחות. ,כממונה לפחות שנתיים של מינוי בעל הנו 1.1.4

 לדרישות לענות חייב הנ״ל אישור לקבלת בבקשה שפונה הדרכה גוף 1.2

: כדלקמן

 הנו העיקרי ועיסוקו שונים מסוגים וקורסים הדרכות בקיום ניסיון בעל הנו 1.2.1

הדרכות, ביצוע

 לקבל מבקש הוא בו בתחום מוכח ניסיון בעלי מרצים צוות ברשותו יש 1.2.2

הבטיחות. בתחום מוכח ניסיון ,ובעלי אישור
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 : מספר
598059

 פי על תחזוקה ועובדי עבודה מנהלי הדרכת
 עבודה מפקח אישור לקבלת סף דרישות

ראשי

 הרווחה, עבודה משרד
 חברתיים והשירותים

 הבטיחות מינהל
 והבריאות

התעסוקתית
2 מתוך 2 עמוד מהדורה:  מיום: בתוקף

04.05.2017
תאריך:

04.05.2017

 ובריאות ,גהות בטיחות בתחום נושאים יצוינו ,בה מפורטת לימודים תכנית תצורף לבקשה

להשתלם. המיועד היעד שילמדו,וקהל העובדים

 ספציפית הדרכה (יקבלו תחזוקה ואנשי עבודה מנהלי הנ״ל) התפקידים שבעלי להקפיד יש

לשנה. אחד מיום פחות ,ולא תפקידם בביצוע שינוים על ,עדכון בעבודתם הסיכונים כל על

 אדוארדס ורדה
 ראשית עבודה מפקחת

התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל וראש
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מס' נוהל

 מחשוב ובטכנולוגיות בלומדות לשימוש עקרונות
הבטיחות בתחום העובדים הדרכת לצורך ומולטימדיה התמ״ת משרד

 הבטיחות מינהל
 והבריאות

התעסוקתית
3 מתוך 1 עמוד א מהדורה:

 מיום: בתוקף

12.7.2012

תאריך:
12.7.2012

רקע .1
 אפשרויות כיום מציבים לומדות( )להלן- ומולטימדיה מחשוב טכנולוגיות לומדות,
 לדרישות בהתאם הדרכות המקיימים רבים מוסדות מידע. ולהעברת להדרכה נרחבות
שנ״ט- עובדים), והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון תקנות  )להלן- 1999ת

 מינהל זאת, לאור לומדות. באמצעות אלו הדרכות קיום לאשר מבקשים - התקנות(
 לצורך בלומדות לשימוש עקרונות זה במסמך יפרט התעסוקתית, והבריאות הבטיחות

התקנות. בדרישות ועמידה הבטיחות בתחום העובדים הדרכת

:לענייננו הדרישות עיקרי .2

 הסיכונים בדבר מידע לעובד למסור חובה המעביד על מטילה לתקנות 2 תקנה א.
:הסעיף לשון זו בעבודתו. הכרוכים

 העבודה במקום לעובד ימסור עבודה במקום מחזיק .2"
 הסיכונים בדבר ובפרט במקום הסיכונים בדבר עדכני מידע

 לו ימסור וכן העובד, מועסק שבה העבודה בתחנת הקיימים
 של בטוחים ולתחזוקה להפעלה לשימוש, עדכניות הוראות

במקום." עבודה תהליכי ושל חומר של ציוד,

:כדלקמן קובעת לתקנות 3 תקנה ב.

 מניעת בדבר הדרכה יקיים עבודה במקום מחזיק )א( .3"
 בעל באמצעות הדרכה(, - )להלן מפניהם והגנה סיכונים

 והוא הסיכונים את הבין עובד שכל ויוודא מתאים מקצוע
 ולסיכונים לתפקידו בהתאם ההדרכה, בנושאי דיו בקיא

 ויקיים יחזור עבודה במקום מחזיק ;חשוף הוא שאליהם
 אחת ולפחות העובדים לצורכי בהתאם כאמור, הדרכה
לשנה.

 לוודא כדי אמצעים ינקוט עבודה במקום מחזיק )ב(
 הם וכי כראוי ידם על הובנה לעובדים שניתנה שההדרכה

פיה." על פועלים

 הדרכה מתאים, מקצוע בעל באמצעות לקיים, עבודה במקום מחזיק על - נסכם ג.
 עבודה בתחנת העובד של עבודתו תחילת עם מפניהם והגנה סיכונים מניעת בדבר

 כי לוודא עליו בנוסף לשנה. אחת ולפחות לצורך בהתאם זו הדרכה על ולחזור
להלן. כמפורט והכל כראוי הובנה ההדרכה

:בלומדות לשימוש עקרונות .3

:הדרכות סוגי שלושה בין להבחין יש א.

חדש עובד הדרכת (1
ושיטות תהליכים העבודה, מקום על הסבר תכלול חדש עובד הדרכת
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 הסיכונים יפורטו לכך בהתאם ומשימותיו. פריסתו פעילותו, העבודה,
 בטיחות כללי עימם, ההתמודדות ואופן אליהם להיחשף עלול שהעובד

 לפרט נדרש המעביד כך, חירום. מצבי תרגול לרבות הבטיחות והוראות
 לתחנת הנוגעים הספציפיים הסיכונים והן הכלליים הסיכונים את הן לעובד

ולתפקידו. עבודתו לסביבת העובד, של העבודה
 בלתי באופן הניתנת פרונטאלית הדרכה לכלול חייבת חדש עובד הדרכת
 באמצעות הדרכה זו בהדרכה לשלב ניתן מתאים. מקצוע בעל ע״י אמצעי
 ימסרו לעיל כאמור הספציפיים הסיכונים לגבי שההדרכה ובלבד לומדה
מתאים. מקצוע בעל ע״י אמצעי בלתי באופן

ותיק לעובד רענון הדרכת (2
 סיפא(- )א(3 )תקנה לשנה אחת ולפחות לצורך בהתאם הניתנת זו הדרכה

 זו בהדרכה לשלב חשוב בלבד. מחשב לומדות באמצעות לקיימה ניתן
 בטיחות(, )אירועי בטיחות מתקריות לקחים הפקות מעשיות, דוגמאות
 חשוב בנוסף, ובתקינה. בחקיקה לרבות השונות בהוראות ועדכונים חידושים

 המתעוררות לשאלות להשיב שיכול המקצועי הגורם מיהו העובד את לידע
 עניין בכל ולחקור לשאול העובד את ולעודד בעקבותיה, או ההדרכה, במהלך

לו. ברור שאינו

הלן שירות קבלן של עובד או אדם כוח קבלן של לעובד הדרכה (3  "עובד - -)ל
קבלן"(

 האדם כוח קבלן על כלומר מעבידו, על חלה קבלן עובד להדרכת האחריות
 המחזיק על וכן בהתאם, השירות קבלן על ו/או האדם כוח חברת ו/או

העבודה. את מבצע העובד שבו העבודה, במקום

 הסיכונים את הכוללת הדרכה לעובד לספק כאמור, המעביד, על לפיכך
וכיו״ב, לשמש חשיפה חשמל, אש, - כגון תפקידו בביצוע הכרוכים הכלליים

בטוחה. בצורה עבודתו לביצוע ההוראות ואת

 הקבלן עובד עם לוודא חייב העבודה במקום המחזיק עבודתו, תחילת טרם
לעיל. כאמור המעביד מן הדרכה קיבל כי

 כתנאי זאת לכלול ואף ממעבידו או מהעובד כתוב תצהיר כך על לקבל מומלץ
 אין אם כי יודגש )הקבלן(. למעביד העבודה במקום המחזיק בין בהתקשרות

 ההכשרה מבחינת מתאים אינו או לעיל כאמור בסיכונים בקיא הקבלן עובד
עבודתו. את המחזיק יאפשר לא לעבוד מיועד הוא בו במקום לעבוד והניסיון

 המיוחדים הסיכונים את ויפרט ידגיש העבודה במקום המחזיק בנוסף,
ובתפקידו. עבודתו בסביבת העובד, של העבודה בתחנת העבודה, במקום
 ישיר באופן הניתנת פרונטאלית הדרכה לכלול חייבת הקבלן עובד הדרכת

 לומדה באמצעות הדרכה זו בהדרכה לשלב ניתן מתאים. מקצוע בעל ע״י
 בלתי באופן ימסרו לעיל כאמור הספציפיים הסיכונים לגבי שההדרכה ובלבד

 באמצעים לנקוט עבודה במקום מחזיק על מתאים. מקצוע בעל ע״י אמצעי
 את מכיר הוא כי כראוי, ידו על הובנה לעובד שניתנה שההדרכה לוודא כדי

עימם. ולהתמודד מפניהם להתגונן ויודע בעבודתו הכרוכים הסיכונים

 העסקת בחוק כהגדרתם שירות״- ״קבלן או אדם״ כוח ״קבלן זה, לעניין
.1996תשנ״ו- אדם, כוח קבלני ידי על עובדים

 העבודה, בתחנת שינוים שנעשו או עבודה, תחנת או תפקיד החליף אשר לעובד ב.
 לספק יש עובד, הוא בו במקום בתהליכים שינויים או העבודה ביצוע באופן

לעיל. 1 בסעיף כאמור חדש, עובד הדרכת
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 כאמור ריענון, הדרכת לספק חובה בטיחותי באירוע מעורב היה אשר לעובד ג.
מהאירוע. הלקחים הטמעת לרבות לעיל, 2 בסעיף

 שנה מדי בלומדות המועברים התכנים עדכון על להקפיד חשוב ריענון, בהדרכת ד.
 מרביים וקשב ענין לעורר מנת על וכן עדכניותם , נכונותם להבטיח מנת על וזאת
העובדים. בקרב

 מתאים מקצוע לבעל אמצעית בלתי גישה לעובד להקנות יש ההדרכות, סוגי בכל ה.
הבנתו. את ולבסס שאלות לשאול לו ולאפשר

 הן לעשות ניתן וזאת כראוי הובנה ההדרכה כי לוודא יש ההדרכות, סוגי בכל ו.
טכנולוגיים. באמצעים והן מתאים, מקצוע בעל ע״י בדיקה

 חוזרות אינן שהשאלות כך על להקפיד יש העובד, של הבנתו כראוי לוודא מנת על ז.
שינון. על ולא הבנה על יתבסס השאלות על נכון שמענה כך הדרכה, מדי עצמן על

 מעורב יהיה הלומדות הכנת שבתהליך לכך בכפוף הינו לעיל, האמור כי יודגש, ח.
לתקנות. )א(3 בתקנה כנדרש מתאים, מקצוע בעל

 הודרך לא אם במקום או בתפקיד עובד של העסקתו ימנע עבודה במקום המחזיק ט.
בכך. הכרוכים בסיכונים בקיאות הוכיח לא עוד וכל בתקנות כנדרש

 הדרכות שעברו העובדים רשימת את לתעד העבודה במקום המחזיק באחריות י.
המדריך. ושם ההדרכות נושאי ההדרכות, קיום מועדי בציון בטיחות
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ד ו ש חה11הי העבודה מ
החברתיים והשירותים

התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל

 תשע״ט אלול כה

25/09/2019 

7מסמך: מספר 4 54 70

לכבוד

 התעשיינים התאחדות

הארץ בוני התאחדות

הבטיחות לניהול ביישומונים לשימוש מנחים קווים :הנדון

 והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון ו-׳תקנות ׳1970תש״ל- חדש[, ]נוסח בעבודה הבטיחות ׳פקודת .1

'2הדרכה ׳פנקס ׳,1כללי ׳פנקס של ומתכונתם תכולתם ניהולם, אופן את קובעת ׳,1999תשנ״ט- עובדים(,

לעובד. ׳3בכתב מידע ׳תמצית ומסירת

 בטיחות שעוזר ׳,2018התשע״ט- שעה), הוראת - 11 מס׳ (תיקון העבודה על הפיקוח ארגון ׳חוק קובע בנוסף,

. 4תיוג רשימת באמצעות ימלא

 להבהרת בקשות למינהל הופנו הבטיחות, לניהול )׳אפליקציות׳( יישומונים של האחרונות בשנים כניסתם עם .2

לעיל. 1 בסעיף שנמנו בדרישות לעמידה ערך כשווי ביישומונים בשימוש האפשרות

 עמידה לצורך ביישומונים ערך שווה שימוש לעשות מניעה אין כי להבהיר המינהל מבקש לעיל, האמור לאור .3

במצטבר: מתקיימים שלהלן התנאים שכל ובלבד לעיל, 1 בסעיף המפורטות האסמכתאות של הניהול בדרישות

 כי קובעות שהתקנות ככל בתקנות. הקבועים החובה שדות כל את יכללו הדיגיטליות האסמכתאות א.

 לפנקס לצרפם חובה שקיימת בדיקה תסקירי )כגון נוספות נלוות אסמכתאות יצורפו אלה לאסמכתאות

לו. בצמוד להימצא צריכות אלו שגם הכללי(-הרי

 אף אותה לכלול חייבת הדיגיטלית שהאסמכתא הרי תפקיד/עובד, בעל של חתימתו בתקנות שנדרשת ככל ב.

ממנה. נפרד בלתי חלק ולהיות היא

 האסמכתאות את מיידי באופן להדפיס יכולת בעל להיות ביישומון, שימוש העושה המפעל׳ ׳תופש על ג.

במקום. בביקור המינהל מפקח שידרוש הדיגיטליות

 הוכחה לשם המינהל מפקח שידרוש הרלוונטי החלק את להדפיס יתאפשר לא פיקוח שבביקור ככל ליבכם: לתשומת

והתקנות. החוק בדרישות עמידה כאי הדבר -ייחשב בדרישות בעמידה

בברכה,

שמילוביץ', אריק

 התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל ראש

)בפועל( ראשי עבודה ומפקח
:העתקים

בטיחות בכיר תחום מנהל כהן- רן

1970 )תש״ל( בעבודה הבטיחות בפקות 198 בתקנה כהגדרתו 1

1999תשנ״ט- עובדים(, והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון בתקנות כהגדרתו 2

1999תשנ״ט- עובדים(, והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון בתקנות כהגדרתו 3
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לעבודה הארצי הדין בית
53735-06-16 ע"פ

המערערגרינברג חיים

המשיבהישראל מדינת

פוליאק רועי השופט דוידוב-מוטולה, סיגל השופטת איטח, אילן הנשיאה סגן לפני:

כהן משה עו״ד המערער: בשם
פליישמן שקורי אנט עו״ד קלט, אפרת עו״ד המשיבה: בשם

דין פסק

1 עבירה

דוידוב-מוטולה סיגל השופטת

 איטה הנשיא )סגנית בחיפה האזורי הדין בית של דין הכרעת על ערעור לפנינו . 1

 בעבירות המערער הורשע במסגרתה בנבו[. ]פורסם .(1674יי-?ו- •פ ת , קצי!

 44-ו )3)37 .)י(37 סעיפים לפי לבטח גידור אי :בעבודה הבטיחות מתחום שונות

הבטיחות פקודת :)להלן 1970 - התש״ל חדש[. ]נוסח בעבודה הבטיחות תפקודל _( 2 עבירה

 סעיף לפי חשמלית אנרגיה ממקור ניתוק ללא תחזוקה עבודות ביצוע בעבודה(;

 מידע מסירת ואי ;1990 - התש״ן .)חשמל( בעבודה הבטיחות תקנותל )א(9 / 3 עבירה

 על הפיקוח ארגון תקנותל ו-)ב( )א(10 - ו ו-)ג( )א(7 ,3 ,2 סעיפים לפי והדרכה

 מופנה לחלופין. .1999 - התשנ״ט .עובדים) והדרכת מידע )מסירת העבודה

הדין גזר כנגד הערעור

עובדתי רקע

 האירוע והשתלשלות העובדות תאור
 האזורי המשפט בבית שהוכחו כפי

 הקודם המשפט בית ) לעבודה
). לערעור

 המפעל מנהל
שהורשע

 תעשיות פרסקו של מנהלה הרלוונטית בתקופה היה גרינברג. חיים מר המערער. .2

 מזון לייצור מפעל של והתופסת הבעלים שהייתה החברה(. )להלן: בע׳״מ מזון

המפעל(. :)להלן אילון בקיבוץ ועיבודו
עבודה בתאונת הנפגעת העובדת

 ייצור כפועלת .1990 שנת ילידת קושניר. ליליה גב׳ במפעל הועסקה י008 בשנת .3

מעבודתה. כחלק .4.2.08 ביום הלילה. בשעות ניקיון וכעובדת הבוקר במשמרות

הופשר כניסתה לפני הבשר. במחלקת 400 מקפיא את לנקות קושניר גב׳ נדרשה
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גם וכך לפעול המשיך - וממנו למקפיא בשר הוביל אשר - המסוע אך המקפיא,

המסוע את ניקתה קושניר שגב׳ בזמן ,22:00 השעה בסביבות השיניים. גלגלי

השיניים, גלגלי בין מכנסיה נתפסו השיניים, גלגלי על מצינור מים התזת באמצעות

רק חולצה קושניר גב׳ התאונה(. )להלן: הגלגלים לבין נמשכה הימנית ורגלה
— הרופאים יאלצו שם בנהריה. החולים לבית מידית ופונתה האש מכבי בסיוע

 ידי על נחקרה העבודה תאונת ן
המשפט ובית עבודה מפקח לברך• מתחת הימנית רגלה את לקטוע

החקירה דו״ח על מתבסס ־——

 התעשייה, במשרד בכיר עבודה מפקח צאלון, אביב מר ידי על נחקרה התאונה .4

 (,23.)ת/ 11.1.09 מיום התאונה חקירת דו״ח לפי דאז(. )כשמו והתעסוקה המסחר

הובנה לעובדת שניתנה וידא(שההדרכה לא המעסיק - הן התאונה לקרות הסיבות

 היה לא השיניים גלגלי את שכיסה המגן לפיה, פועלת היא וכי כראוי ידה על

 משמרת אחראי להשאיר דאג לא המעביד התאונה, התרחשות בזמן במקומו

 נכנסה שהעובדת טרם אנרגיה מקור מכל ומנותק מכובה שהמקפיא מוודא שהיה

 חלק בניקוי או בתנועה ממסרת בניקוי לעסוק היה אסור כנערה לעובדת ,לנקותו

בסכנה. להעמידה שעלול מכונה של

הרלוונטיים החוק סעיפי

 גידורם לאי הנוגעות בעבודה, הבטיחות מתחום עבירות מספר כלל האישום כתב .5

 ניתוק אי לכסותם(, היה שאמור המגן הסרת )בשל המסוע של השיניים גלגלי של

 מתן ואי לנקותו, העובדת כניסת טרם מהמסוע( )ובעיקר מהמקפיא החשמל

 והבטוחה הנכונה לדרך הנוגע בכל לעובדת מתאים ומידע מתאימה הדרכה

 המפרטים והתקנות החוק סעיפי יפורטו להלן .במקפיא הניקיון עבודות לביצוע

והחברה. המערער הואשמו בהן העבירות את

 :הבאות במילים הגידור, חובת את קובע בעבודה הבטיחות פקודתל 37 סעיף .6

לבטח: יגודר אלה מחלקים אחד "כל
 כל - סיבוביים ובממירים חשמליים בגנרטורים חשמליים, במנועים (1)

במישרין; אליהם המחובר תנופה גלגל וכל שלהם חלק
 חלק כל - (1) בפסקה כאמור ראשיים ממניעים חוץ ראשי, מניע בכל (2)

 או הראשי שהמניע בין במישרין, אליו המחובר תנופה גלגל וכל שלו נע
לאו; אם ובין מכונות בבית נמצאים התנופה גלגל

שלה; חלק כל - בממסרת (3)
(4) ...

 סעיפי את מפרט המשפט בית
 לתאונות וגרמו שהופרו החוק

העבודה
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 והוא (7) או (5) (,4) (,3) (,1) בפסקאות האמורים מן חלק הוא אם זולת
 כאילו בחצרים העובד לכל בטיחות מידת אותה בו שיש כך נבנה או הוצב
לבטח". גודר

 מזכיר המשפט בית
 התנהלות את ומפרט
 הבטיחות ממונה
במפעל

 גם כמו קושניר גב׳ של לעדותה בהתאם כי הדין בית ציין ההדרכה לנושא אשר .7

 במקפיא הניקיון עבודות את לבצע כיצד ההדרכה קופריאשקין, מר של עדותו

 כי העיד קרייף, מר הייצור, מנהל גם במחלקה. אחרים עובדים ידי על להם ניתנה

 המסוע את לנקות כללית הנחיה )וכן בלבד כללית הדרכה קושניר לגב' נתן

 הספציפיות העבודה בתחנות ההדרכות כי וציין צינור(, עם מים התזת באמצעות

 שמר כיוון כי הוסיף הדין בית תחנה. באותה עובד היינו מפעיל, ידי על ניתנות

 שהם בזמן לבצע יש המסועים של הניקיון עבודות את כי לעיל כאמור אישר קרייף

 ההדרכה הייתה אכן זו לפיה קושניר גב׳ של גרסתה את בכך אישר - עובדים

 לא כי גרסתה את אלה בדבריו אישר כן במקפיא. העבודה ביצוע טרם לה שניתנה

במקפיא. הניקיון בעבודת הכרוכים הסיכונים לגבי ספציפית הדרכה לה ניתנה

 ממונה האם
 פעל הבטיחות

 פי על פעל ? כנדרש
? אחריותו ? חובותיו

 אמנם טנטבאום, אריה מר במפעל, הבטיחות על הממונה כי הוסיף הדין בית .8

 עובד לכל ניתנת נוספת הדרכה כי וציין חדשים לעובדים בטיחות הדרכות העביר

 במקפיאים. היה לא מעולם כי לכך במקביל אישר אך הישיר, מנהלו ידי על חדש

 נכנס לא מעולם טננבאום מר כי העובדה "לאור כי מכך הסיק הדין בית

 היה שלא הרי ביצוען, ואופן שם המבוצעות העבודות מהן וידא לא למקפיאים,

 ולפיכך במקפיאים, הניקיון פעולות בביצוע האפשריות לסכנות מודע להיות יכול

 לעובדי והדרכות הנחיות ידו, על להינתן יכלו ולא ידו, על ניתנו שלא בוודאי

 הוסיף הדין בית במקפיאים". הניקיון לעבודות באשר בע"פ, או בכתב הניקיון,

המעטה". בלשון "וזאת לתפקידו, טננבאום מר חטא בכך כי

 מאד חריפה ביקורת מעביר המשפט בית
 הבטיחות ממונה ותפקוד התנהלות על

 הועמד לא הבטיחות שממונה למרות וזאת
זה. משפטי בהליך לדין
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 מסר העבודה ומפקח במפעל, ביקורת נערכה 27.8.07 ביום כי הוסיף הדין בית .9

 ומידע הדרכות במתן ליקויים של רב מספר פורטו בו ביקור דו״ח למערער

 דו״ח אם גם מועסקים. הם בהן העבודה בתחנות הקיימים סיכונים על לעובדים

 היה אמור בפרט, ובמקפיא בכלל הניקיון לעבודות בנוגע הערות כלל לא הביקור

 ומידע מפורטות הדרכות לעובדים ניתנים שאכן לוודא עליו כי למערער להזכיר

 הביקור ח״דו במסירת הסתפק המערער נחשפים. הם להם הסיכונים לגבי

 החברה כמנכ״ל האישית ממחויבותו לגרוע כדי בכך אין אך הבטיחות, לממונה

 באולם כאשר וכמה, כמה אחת על ועובד. עובד לכל ביצועההדרכות את לוודא

 העלולות מכונות של בסביבתן להיות הניקיון עובדי נדרשו ובמקפיאים הייצור

גופם. ושלמות לבריאותם סיכון להוות

 מפקח של ביקור דו״ח מסירת
 ממונה לידי במפעל עבודה

 מסירה אינה - הבטיחות
^ המפעל ממנהל אחריות

 קיבלו שלא רק לא ביניהם, קושניר וגב׳ הניקיון, עובדי כי עוד קבע הדין .בית 10

 אלא בעבודתם, הקיימים לסיכונים באשר פה בעל או בכתב מתאימה הדרכה

 במהלך במקפיאים המסועים את לנקות מפורשת הנחיה כאמור להם ניתנה

 עבודות ביצוע בעת השיניים מגלגלי המגנים שהוסרו העובדה חרף פעילותם,

 ספציפי באופן התייחס לא הדין בית העבירה. יסודות הוכחו משכך, הניקיון.

 אך העבודה, על הפיקוח תקנות על העבירות הוכחת לצורך הדרוש הנפשי ליסוד

 הדין בית התרחשותן. למניעת סבירים באמצעים שנקט הוכיח לא המערער כי קבע

 רבות הפרות שכלל הביקור דו״ח קבלת לאחר גם וידא, לא המערער כי הדגיש

 הסעיפים על בעבירות גם הורשע המערער בהתאם, ההדרכות. מתן את זה, בתחום

העבודה. על הפיקוח לתקנות ו-)ב( )א(10 - ו ו-)ג( )א(7 ,3 ,2

אחת, כעבירה והדרכה מידע מסירת לאי הנוגעות העבירות בכל לראות יש .אמנם 11

 חשמל ממקור ניתוק ללא תחזוקה עבודות וביצוע לבטח גידור אי של העבירות אך

 הוא ההדרכה עבירת על המירבי הקנס כאשר ושונות, נפרדות עבירות שתי הן

₪. 29,200 הוא הנוספות העבירות משתי אחת כל על המירבי והקנס ₪ 14,400

₪ 45,000 בסך קנס המערער על הדין בית הטיל השיקולים, בכל בהתחשב

 עבירה מביצוע להימנע התחייבות על חתימה וכן תשלומים(, בשלושה )לתשלום

שנתיים. למשך ₪ 60,000 של בסך בעבודה, בטיחות של בתחום
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בערעור הצדדים טענות

 מנסה ( הנאשם ) המפעל מנהל
 הבטיחות ממונה את להאשים

 האחריות וכי העבודה בתאונת
הבטיחות ממונה של הינה כולה

 על הפיקוח ארגון תקנותל בהתאם בטיחות על ממונה מינה כי טוען .המערער 12

 וכי הממונים(, תקנות )להלן: 1996 - התשנ״ו ,הבטיחות) על (ממונים העבודה

 המערער התאונה. לקרות ישיר באופן ואחראי תפקידו במילוי כשל זה ממונה

 הבטיחות נושא על והבלעדי הראשי האחראי הוא הבטיחות על הממונה כי סבור

 וביניהן ארוכה חובות רשימת הממונים בתקנות עליו הוטלה ובהתאם במפעל,

 בטיחות התקני לוודא למעסיק; עליהם ולהודיע וגיהות בטיחות מפגעי לאתר

 וכיו״ב. קיומה; את ולוודא עובדים להדרכת תכנית להכין במפעל; נאותים וגיהות

 לקיים מנת על מקצועי אדם מינה כאשר חובתו ידי יצא המפעל כמנהל עצמו הוא

בו. לנקוט היה שיכול ביותר הטוב האמצעי וזהו במפעל, הבטיחות את

 המפעל מנהל
 כל את "זורק"

 והאשמה האחריות
הבטיחות ממונה על

 את שהצדיקה הצדק מן הגנה של מקדמית טענה טען כי עוד טוען המערער. 13

 ואי בררנית אכיפה של מהטעם ובראשונה בראש האישום, כתב של ביטולו

 נדחתה המקדמית הטענה .הבטיחות על הממונה כנגד אישום כתב הגשת

 הצדק בעיקרי פגיעה ובכך ראיות, לשמוע מבלי קציר הנשיא סגנית בהחלטת

את להגיש שההחלטה הוכח שלא קבעה שכן לגופה גם שגויה ההחלטה הטבעי.

הנכון המבחן אך פסולים", שיקולים מתוך "נעשתה המערער כנגד האישום כתב למנה למפי שוב"

 4855/02 ע״פ)וההגינות הצדק בתחושת הפגיעה מבחן אלא פסולים שיקולים אינו ( הנאשם ( להמפע
האחריות את

הדין סדר חוקל (10)149 סעיף (;2005) 776 (6)נט פ״ד בורוביץ, נ' מדית-גשראל מונהמ על והאשמה
״"׳׳׳^ ,״ז-- הבטיחות

הפלילי(. הדין סדר חוק :להלן ,1982 - התשמ״ב

 כנגד ולא בלבד, נגדו האישום כתב להגשת הצדקה כל הובאה שלא סבור המערער

כלל כי עלה טננבאום מר של מעדותו .לתאונה הישיר האחראי שהוא טננבאום מר

 יכול החוקית לחובתו בהתאם בהם מבקר שהיה וככל הקירור, במתקני ביקר לא

 את שמונע הביטחון מתג התקנת על ולהמליץ המיגון שאלת על דעתו לתת היה

 וההגינות הצדק תחושת כי סבור המערער מגודרות. אינן כאשר המכונות הפעלת

 מוענש עצמו שהוא בעוד העיקרי״, לאחראי ״פרס ניתן כאשר אנוש באופן נפגעת

שכן הפלילי, ההליך למטרות מנוגד אף הדבר הישיר״. האחראי של מחדלו ״בגין
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המנהלים שציבור בעוד תפקידם•. את ויזניחו יכול בעבודה הבטיחות על •ממונים

 ביותר הטוב באמצעי שנקט למרות שייענש ככל המשפט במערכת אמונו את יאבד

העובדים. בטיחות על להגנה

 סעיף כי המערער. טוען בחשמל הבטיחות לתקנות 9 סעיף מכוח העבירה לעניין
 כאשר המפעל. בעל או המפעל תופש על רק אחריות מטיל הבטיחות לפקודת 219
 זה. סעיף מכוח אחריות עליו להטיל ניתן לא ולכן המפעל מנהל רק היה עצמו הוא

י סעיף לשיטתו. י  גם אחריות לעיל כאמור הקובע - בעבודה הבטיחות פקודתל י
 פקודת לפי לעבירות ביחס רק הסעיף לשון לפי חל - אחראי• ו׳״פקיד ל״מנהל״
 היסוד מתקיים לא מקרה. בכל מכוחה. התקנות לפי ולא עצמה. הבטיחות
 עבודות של במקרה חשמל מזרם לניתוק היא הדרישה שכן העבירה של העובדתי
 כלל והתקנה חשמל(. באמצעות המופעלת מכונה כל חשמל)ולא במתקני תחזוקה

מזון. מוצרי היגיינת על שמירה שמטרתן מסוע של ניקיון לעבודות מתייחסת אינה

 הסיכונים על מידע כי המערער, טוען העבודה על הפיקוח תקנות על לעבירה אשר. 14

 הן - )3 תקנה לצורך מקצוע" "בעל )שהוא טננבאום מר ידי על קושניר לגב' נמסר

 מלאה הייתה ההדרכה כי הדגיש כאשר - עדותו לפי פה בעל והן )7)ת/ בכתב

 קיבלה כי בכתב אישרה אף קושניר גב' אותה. הבינו המודרכים כי ווידא ויסודית

 הן הניקיון, הליכי על מידע לה ניתן בנוסף הבטיחות. הוראות את וקראה הדרכות

 התקנות תנאי מולאו בכך קרייף. מר הייצור מנהל ידי על והן טננבאום מר ידי על

 נכונות לווידוא סבירים אמצעים ידו על ננקטו הפחות, לכל עבירה. כל נעברה ולא

לתקנות 16 בסעיף הנקובה ההגנה לגביו ומתקיימת המידע, ועדכניות

 שכן ,העונשין חוקל י"ט 34 סעיף לפי המשפטי במצב לטעות עוד טוען .המערער 15

 בלתי הייתה "הטעות ולכן הבטיחות ממונה על לסמוך חייב ואף היה רשאי

 בפסיקה שנקבעו כפי ההגנה תנאי כל מתקיימים לשיטתו, סביר". באורח נמנעת

 חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה נ' ישראל מדינת 845/02 )ע"פ

 הוא כי וסמך טננבאום מר על הסתמך המערער )).2007) 307 )3)סב פ"ד בע"מ,

 זו אין - שגה טננבאום שמר וככל במלואה, הבטיחות פקודת הוראות את מיישם

לב. בתום עליו הסתמך אשר המערער של הפלילית אחריותו

 ( הנאשם ) המפעל מנהל
 בכך עצמו את להצדיק מנסה

 ממונה על הסתמך כי שטוען
הבטיחות
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 ולפיה ,העונשין חוקל )ב(22 בסעיף הקבועה ההגנה עליו חלה כי המערער טוען .עוד 16

 מחשבה ללא "נהג כי להראות הנאשם רשאי - קפידה אחריות של בעבירות גם

 כי מדגיש המערער העבירה...". את למנוע שניתן כל ועשה רשלנות וללא פלילית

 מגנים, ללא המקפיא בניקיון לילה אותו עובדת קושניר שגב׳ ידע שלא חולק אין

 מעצם העבירה, למניעת מבחינתו הניתן כל את ועשה התרשל לא אף והוא

 במצב טעות של הסייג גם חל ובנוסף לחלופין הבטיחות. ממונה על הסתמכותו

 מגנים, שקיימים הניח המערער שכן ,העונשין חוקל י״ח34 סעיף לפי הדברים

 ייגש לא פועלות המכונות כאשר וכי ,לכך שמוסמך מי ידי על רק יוסרו שהמגנים

איש. אליהן

 הדין בית של הדין גזר את והן הדין הכרעת את הן לאשר יש כי טוענת .המדינה 17

 ההגנה לטענת אשר בהם. להתערבות הצדקה כל הובאה ומשלא מטעמיו, האזורי,

 ראיות יובאו במסגרתו נפרד דיון לקיים בדין חובה אין כי המדינה טוענת הצדק מן

 ובהתאם הפירמידה״ ב״ראש שעמד הוא המערער כי מקדמית, לטענה בקשר

 הדין בית וממילא ;עליו מוטלת הייתה הבטיחות" אמצעי לנקיטת העל ״אחריות

 המערער את פוטר אינו הבטיחות ממונה מינוי כי העדויות שמיעת לאחר שוכנע

 חיפה, מחוז פרקליט ידי על התיק סגירת על המתבססת לטענה אשר מאחריות.

 רשות של והחלטה נפרדות, מוסמכות רשויות בשתי מדובר כי המדינה מבהירה

 פרקליט החלטת את שינתה לא התובעת השנייה. הרשות את מחייבת אינה אחת

 את שוללת אינה הפרקליטות ידי על התיק וסגירת אותה, ביטלה ולא חיפה מחוז

בסמכותו. המצויות אחרות עבירות בגין אישום כתב יגיש אחר תובע כי האפשרות

 המפעל״ כ״תופש הן לו שיוחסו לעבירות אחראי המערער כי מוסיפה .המדינה 18

 סדרי כל על אחראי והיה המפעל את ניהל שכן - הבטיחות לפקודת 219 סעיף מכוח

 כי שהוכיח מבלי הבטיחות, לפקודת 222 סעיף מכוח כ״מנהל״ והן - בו העבודה

 הוא: )נהפוך למניעתן סבירים אמצעים נקט וכי בידיעתו שלא נעברו העבירות

 ליקויי 35 - מ למעלה ובו התאונה לפני שנה כחצי ביקור דו״ח לו שנמסר למרות

 הוא המערער העובדים(. בטיחות בעניין שינוי כל יזם ולא לקח למד לא בטיחות,

 כ״מנהל גם בתקנות המוגדר העבודה, על הפיקוח תקנות לצורך ״מחזיק״ בגדר אף

בפועל״.
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 כי מדגישה ), המדינה ) בהליך המאשימה
 "תופס : על הינה הבטיחות על האחריות
הבטיחות ממונה על ולא המפעל"

 אחריות הבטיחות על לממונה מלייחס נמנעבמכוון המחוקק כי מדגישה המדינה

 של כתפיו על אותה והותיר ותקנותיה, הבטיחות הפרתפקודת בגין פלילית

 תפקידיו את המבצע למפעל חיצוני גורם כלל בדרך הוא הממונה .המפעל תופש

 נושא אינו הוא אך ולסייע לייעץ ותפקידו זמנית, בו עבודה מקומות במספר

 חברה של שכיר היה הבטיחות ממונה זה, במקרה גם לעבירות. ישירה באחריות

בחודש. פעמיים או בשבוע יום רק במפעל נכח והוא חיצונית

 התאונה קרות שעצם לבטח, גידור אי של העבירה לעניין עוד, טוענת .המדינה 19

 הכבאי מגן. ללא בתנועה השיניים גלגלי היו התרחשותה שבעת כך על מעידה

 המערער השיניים. גלגלי על כלשהו מיגון היה לא כי העיד קושניר גב׳ את שחילץ

 פורקו ואלו לשבוע אחת לפחות המגנים את להסיר הנחיה ניתנה כי אישר בעצמו

 הנחיות קיבלה כי העידה קושניר גב׳ המכונות. של יסודי ניקיון לבצע מנת על

 ומר פועלות, שהן בזמן המכונות את לנקות במפעל יותר ותיקים מעובדים

 מידת מחייבת הגידור חובת הפסיקה לפי ממילא, זאת. אישר קופריאשקין

 מדינת 4-8לג/ )ארצי( דב׳׳ע) סביר והבלתי הפזיז העובד על גם המגנה בטיחות

 העובדים משקי תוצרת לשיווק חקלאית אגודה אקספורט תנובה - ישראל

 לאור אקספורט(. תנובה עניין :להלן (;1973) 304 ד׳ פד״ע בנבו[ ]פורסם העבריים,

 מסוג היא משהעבירה סביר. ספק לכל מעבר העובדתי היסוד הוכח האמור,

אותה. סתר לא והמערער הנפשי היסוד גם התקיים כי חזקה קמה קפידה, אחריות

 ניתוק ללא תחזוקה עבודות ״ביצוע של העבירה יסודות גם כי מוסיפה .המדינה 20

 מעידה התאונה התרחשות סביר. ספק לכל מעבר במלואם הוכחו אנרגיה" ממקור

 נותק לא ושהמסוע הסתובבו, השיניים גלגלי המכונה ניקיון שבעת כשלעצמה

 שהרי בלבד, המזון איכות לשמירת נועדו הניקיון עבודות כי נכון זה אין מחשמל.

 בתקנות נקבעה העבירה אם גם בתקינותה. תפגע במכונה מזון שיירי הצטברות

 ,181 מהסעיפים שעולה )כפי לפקודה 222 סעיף עליה חל - הבטיחות פקודת מכוח

 למינוי בטוחות; הדרכה לשיטות לדאוג היה מחויב המערער לפקודה(. 219 ,216

ניתוק שיבטיח ולמנגנון ;ניקיונן בעת המכונות כיבוי על שישגיח משמרת אחראי
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קושניר גב׳ שקיבלה ההנחיות אלה, כל במקום מוסר. המגן כאשר חשמלי ממתח

 די לא כי המדינה מדגישה העבודה, על הפיקוח תקנות מכוח העבירות .לעניין21

 סיכונים מפני אזהרות הכוללת כללית בטיחות בחוברת לא ואף כללית בהדרכה

 העבודה בעמדת אחראי אדם ידי על ישירה הדרכה נדרשת אלא רבים,

 וממילא נעשתה, לא כזו הדרכה הניקיון. ובתפקיד המקפיא בחדר הספציפית,

 ההנחיות. בביצוע ובקיאה הסיכונים את הבינה קושניר שגב׳ וידא לא המערער

 כי אישר טננבאום מר אך טננבאום מר של לעדותו לכך בקשר מפנה המערער

 לא והמקפיאים הבוקר בשעות רק במפעל נכח הוא שכן במקפיא היה לא מעולם

 הייתה יכולה לא טננבאום מר של הדרכתו ממילא, היום. בשעות הופשרו

 נתן כי הוא אף העיד הייצור מנהל במקפיא. הניקיון עבודת ביצוע לדרך להתייחס

 הניקיון פעולות ביצוע אופן לגבי ההדרכה וכי בלבד, כללית הדרכה קושניר לגב׳

 שמונה אחר תפקיד בעל כל היה לא מים. עם פעילותו בעת המסוע ניקוי הייתה

בפרט. ובמקפיא בכלל הניקיון לעבודות בהתייחס הדרכה ביצוע לצורך

והכרעה דיון

 בכל ועיינו פה ובעל בכתב לפנינו שהובאו כפי הצדדים טענות את ששקלנו .לאחר 22

 הדין להכרעת בנוגע הן הערעור את לדחות יש כי מסקנה לכלל הגענו התיק, חומר

לכך. נימוקינו יפורטו להלן הדין. לגזר ביחס והן

המקדמיות הטענות

 ולפגיעה האישום, כתב בהגשת סמכות לחוסר הייתה המערער של הראשונה טענתו.23

הגנה בסיס על האישום כתב ביטול את המצדיק באופן וההגינות הצדק בתחושות

בפעולה. הוא כאשר המסוע את לנקות היו
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 נדחתה זו טענה חיפה. מחוז פרקליט ידי על התיק בסגירת בהתחשב הצדק, מן

 מצאה המשטרה כי העובדה עצם ובצדק. האזורי, הדין בית של מקדמית בהחלטה

 ועצם ,העונשין חוק מכוח במכונות זהיר לא לשימוש הנוגעת עבירה לחקור לנכון

 אינה זו, עבירה בגין לדין המערער את להעמיד שלא המחוז פרקליטות החלטת

 אחרות עבירות בגין אישום כתב להגיש אחר תובע של סמכותו את שוללת

סמכותו. בתחום המצויות

 סדר חוקל ()ב(1)א()12 סעיף מכוח תובעת היא האישום כתב על החתומה התובעת

 לגבי לעבודה הדין בבית פליליים הליכים לנהל ובסמכותה ,הפלילי הדין

 היתר בין וכולל הדין בית לתיק שהוגש שלה, ההסמכה בכתב המנויים החיקוקים

 סדר חוקל 60 סעיף .העבודה על הפיקוח ארגון חוקו בעבודה הבטיחות פקודת את

 פרקליטות בין העבודה בחלוקת עוסק המערער ב״כ הפנה אליו הפלילי הדין

 (2)א()12 סעיף לפי המתמנים משטרתיים תובעים לבין המחוז ופרקליטות המדינה

 לחוק )ט(60 בסעיף במפורש שנקבע )כפי לענייננו רלוונטי אינו וממילא זה, לחוק

 חוקל )ב(60 סעיף מכוח הראיות חומר את בחן המחוז פרקליט הפלילי(. הדין סדר

 )המנויה העונשין חוקל (4)ב()388 סעיף על לעבירה בנוגע היינו הפלילי הדין סדר

 פקודת של בהקשר ולא הפלילי(, הדין סדר לחוק א׳ הראשונה לתוספת א׳ בחלק

 לא אישום כתב להגיש בהחלטתה התובעת ממילא, מכוחה. והתקנות הבטיחות

 קושי כל ראינו לא מהותית מבחינה גם אותה. ביטלה ולא החלטתו את שינתה

 הדין הוראות של אכיפתן לצורך וראויה מוצדקת היא - הוא נהפוך בהחלטה;

 עובדת את גם מפרט האישום כתב כי לטענה אשר בעבודה. בבטיחות העוסקות

 בתחום המצויה העונשין חוק מכוח לעבירה הסוואה ובכך קושניר גב׳ של פציעתה

 קושניר גב׳ של פציעתה ממש. כל בה מצאנו לא - המחוז פרקליט של סמכותו

 שהוגש האישום כתב מושא העבירות את המרכיבות מהעובדות חלק אינה אמנם

 מהתשתית כחלק בהכללתה פגם מצאנו ולא המעשה, בסיפור חשוב חלק היא אך

המקרה. נסיבות את המפרטת העובדתית

 לשיטתו המצדיקה בררנית", ל"אכיפה נוגעת המערער של נוספת מקדמית .טענה24

 העיקרי" ש"האשם בכך בהתחשב הצדק מן הגנה מחמת האישום כתב ביטול את

 במענה הסבירה המדינה לדין. הועמד לא - הבטיחות ממונה - המערער לשיטת

 ובראשונה בראש מוטלת מכוחה והתקנות הבטיחות פקודת לפי האחריות כי לכך

הבטיחות ממונה כי פירטה עוד הבטיחות. ממונה על ולא המפעל", "תופש על
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 "תופש של והישירה האישית אחריותו את מחליף אינו אך ולייעץ, להדריך אמור

המפעל".

 ואינו ולייעץ להדריך אמור הבטיחות ממונה
לבטיחות המפעל" "תופס אחריות מחליף

 הגשת שאי השתכנע כי מדגיש המשפט בית
 אינה - הבטיחות ממונה כנגד אישום כתב

 והגשת לתאונה המפעל מנהל מאחריות גורעת
^ הינה האישום כתב ת ק ד צ ו ^מ ^ ^_____^

 כי שוכנענו הבטיחות, ממונה של סמכויותיו היקף לגבי מסמרות לקבוע צורך מבלי

 אינה שלפנינו המקרה בנסיבות אישום כתב נגדו להגיש שלא המדינה החלטת

 הצדק בתחושת הפוגע שלטוני לאקט המערער כנגד האישום כתב הגשת את הופכת

 פירמידת ב״ראש שעמד הוא המערער כי המדינה טענת עלינו מקובלת וההגינות.

 הייתה השונים הבטיחות אמצעי לנקיטת העל״ ו״אחריות במפעל, הסמכויות״

 בהיקף כלשהו צמצום על ברמז ולו מלמדות אינן הממונים תקנות גם עליו. מוטלת

לייעץ, שנועד בטיחות, ממונה של מינויו מעצם המפעל" "תופש של אחריותו

 להגיש היה מוצדק משכך, השונים. הבטיחות בענייני התודעה את ולקדם לסייע

נוספים. גורמים נגד להגישו שלא הוחלט אם גם המערער כנגד אישום כתב

העבירות של העובדתיים הרכיבים

 בהם השיניים, שגלגלי כך על חלק לא המערער - לבטח״ ה״גידור לעבירת .אשר25

 לסעיף (3ו-) (2)שבסעיפים-קטנים ההגדרות על עונים קושניר, גב׳ של רגלה נתפסה

 בהתאם הגידור שחובת כך על חלק לא אף המערער לגדרם. חובה שחלה ומכאן 37

 גידור... הטעונים החלקים עוד ״כל כנה על תישאר ה״גדר״ כי מחייבת 44 לסעיף

 38 בסעיף הקבוע הסייג חל כי לטעון ניסה ולא בשימוש״, או בתנועה נמצאים

 בלתי למכונה לגשת מיוחדת הסמכה לבעלי המאפשר בעבודה הבטיחות פקודתל

מסוימות. בנסיבות מגודרת

 מקדמי תנאי שכן מתקיים אינו העבירה של העובדתי היסוד כי טען המערער

 בעוד בפעולה, המסוכן החלק היות )לגישתו( הוא הגידור חובת להיווצרות

 המקפיא ניקיון את לבצע היו הניקיון לעובדי שניתנו ההנחיות שלפנינו שבמקרה

 עובדתית קביעה כנגד יוצאת זו שטענה לכך מעבר דומם. המסוע כאשר רק

את לנקות היו קושניר לגב׳ שניתנו ההנחיות האזורי)לפיה הדין בית של מפורשת
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 4.2.08 שביום חולק אין שהרי ממש כל בה מצאנו לא - בתנועה( כשהוא המסוע

 מגן, או גידור כל ללא ותנועה בפעולה השיניים וגלגלי המסוע היו 22:00 בשעה

העבירה. של העובדתיים יסודותיה מתקיימים ובכך

 בית של העובדתית בקביעתו להתערב הצדקה כל מצאנו לא כי נוסיף לצורך .מעבר26

 קביעה ביניהם, קושניר וגב׳ הניקיון לעובדי שניתנו ההנחיות לגבי האזורי הדין

 הערכאה של הבלתי-אמצעית התרשמותה על המבוססת ומנומקת מפורטת

בפניה. שהעידו הרבים מהעדים הדיונית

 אצבע בהפניית חובתו ידי לצאת יכול לא אף המערער

 ועיקר( כלל הוכחה )שלא קושניר גב׳ מצד כביכול רשלנית

 כד בו שיש גידור הוא החוק, לפי כדרוש ׳בטוח׳ ש״גידור

כל המכונה. של המסוכן החלק עם במפעל העובד אדם

 המ את להפעיל ואסור לטת

 להגן בא החוק״ כי הודגש, וד

 0 ועייפים, ערים זהירים, 'תי

> מרושלים נרפים, ואף לניים

 של רבתי רשלנות ואף רשלנות משום בה שיש התנהגות גם לצפות המפעל״ ״תופש

 ירושלים מיפרומאל 8-3מד/ )ארצי( דב״ע ,אקספורט תנובה בעניין גם ראו עובדיו

 עניין להלן: (,1988) 339 יט פד״ע בנבו[ ]פורסם ישראל, מדינת - בע״מ

 איננו ((.1989) 507 (3)מג פ״ד בע״מ, א.פ.ל נ׳ קריכלי 240/87 ע״א מיפרומאל,

 בדבר האזורי הדין בית של בקביעתו להתערב הצדקה כל לפיכך מוצאים

לבטח״. ה״גידור עבירת של העובדתיים יסודותיה התקיימות

 בכך די כי סבור המערער - העבירה למניעת סבירים אמצעים לנקיטת אשר .27

 על נדחית זו טענה אך אחריות, מעליו להסיר מנת על בטיחות ממונה שמינה

 בלא ושכח", כ״שגר בטיחות, ממונה של מינויו בעצם די לא וכול. מכול ידינו

של הוראותיה ומתקיימות הבטיחות כללי נשמרים כי סביר באופן בפועל לוודא

ביותר חשוב

 גורעת אינה בטיחות, ממונה מינוי כי קובע המשפט בית
 לבטיחות. המפעל תופס של מאחריותו

ושכח" "שגר : אינו בטיחות ממונה מינוי
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 על ולענייננו( היתר )בין מוטלת החוקית האחריות .בעבודה הבטיחות פקודת

 מינוי ידי על זו מאחריות להתנער יכול אינו והמערער ומנהלו, המפעל" "תופש

 הוראות קיום את להבטיח שנועד נוסף צעד כל בלא בכך והסתפקות תפקיד בעל

 בשבתו ג׳ובראן סלים השופט ידי על שנפסקו הדברים זה לעניין יפים הפקודה.

 הינו^האחרא^- אחר, ולא הוא "המנהל, ולפיהם בחיפה, המחוזי בבית~המשפט

 רק מאחריות להתנער יכול הוא ואין שלו במפעל הבטיחות על והאחרון הראשון

בגידור לצורך לטענתו, עיניו, את האירו שלא אחרים עם התייעץ משנמשהוא לצור

 אין בעבודתם... והמומחים העבודה משרד מפקחי התרשלו אם גם וזאת המכונה,

 ע״פ) אחר" של מחדלו בשל עובדו כלפי ומחובתו מאחריותו להינצל יכול מעביד

 טענת לדחיית (,7.2.01)בנבו[ ]פורסם פנחסי נ' ישראל מדינת 713/00 חי'( )מחוזי

 הסלע בלוק 2742/01 חי'( )מחוזי ע״פ את גם ראו בטיחות ממונה על הסתמכות

((.12.1.04) בנבו[ ]פורסם ישראל מדינת נ' האדום
 הדרכה מתן לוודא יש

 רק ולא לעובד ספציפית
_______ללית.כ הדרכה

 לכך בקשר קבע ביתהדי^האזירי - העבודה על הפיקוח תקנות על לעבירות .אשר28

 הדרכות קיבלה אמנם קושניר גב׳ ולפיהם משמעיים, חד עובדתיים ממצאים

 הכרוכים הסיכונים לגבי מידע קונקרטית^או הדרכה כל אךלאקיבלה כלליות

 החוקית החובה בטיחותי. באופן ^־יש־־לבצעהוכיצ ,־יאהניקיעבמקפ בעבודת

 בטיחות הנחיות של ארוכה שורה ובה בכתב בחוברת מתמצית אינה הדרכה במתן

 הקיימים לסיכונים קונקרטית התייחסות התקנות דורשות בכדי ולא כלליות,

 את הבין עובד "שכל לוודא דורשות וכן העובד", מועסק שבה העבודה "בתחנת

 שלהם ולסיכונים לתפקידו בהתאם ההדרכה, בנושאי דיו בקיא והוא הסיכונים

 בהוראות די שלא הודגש בו מיפרומאל, עניין את לכך בקשר )וראו חשוף" הוא

 מפורטות תהיינה שההוראות נדרש כך יותר מסוכנת שהעבודה וככל כלליות,

3 הסעיפים הוראות הופרו בכך יותר(. העבודה. על הפיקוח לתקנות 10 - ו 7 ,2,

 והוא הסיכונים את הבין עובד שכל לוודא יש - לעובד מידע במסירת די לא
ההדרכה בנושאי דיו בקיא

 על הפיקוח תקנות - אלה לעבירות ביחס המערער של האישית לאחריותו .אשר29

 העבודה. על הפיקוח חוק מכוח אלא הבטיחות פקודת מכוח הותקנו לא העבודה

 אלה״ תקנה מהוראות הוראה על ״העובר לפיה עצמאית קביעה בהן יש בהתאם,

על מוטלת התקנות מכוח האחריות לתקנות(. 15 סעיף פלילית עבירה מבצע
13

http://www.nevo.co.il/law/74793
http://www.nevo.co.il/case/2242506
http://www.nevo.co.il/case/2242506
http://www.nevo.co.il/case/216254
http://www.nevo.co.il/law/74400/2
http://www.nevo.co.il/law/74400/2
http://www.nevo.co.il/law/74400/3;7;10
http://www.nevo.co.il/law/74400/15


 16 בסעיף מהציטוט כעולה מאוד רחב באופן המוגדר העבודה״, במקום ״מחזיק

 שבבעלותו התאגיד״ של בפועל ״המנהל היה שהמערער מחלוקת שאין כיוון לעיל.

 או שבהשגחתו ו״מי העבודה״ מקום את בפועל ״המנהל ואף המפעל, היה מצוי

 בגדר הוא כי מחלוקת להיות יכולה לא כי נראה - העבודה״ מקום פועל בפיקוחו

 הוראות להפרת אישית אחראי וככזה העבודה, על הפיקוח תקנות לצורך ״מחזיק״

 הקובע העבודה, על הפיקוח לחוק )ה(36 לסעיף להידרש צורך אין משכך, התקנות.

בעבודה הבטיחות פקודתל 222 בסעיף המופיעה לזו דומה הוראה

 נדחה. הדין גזר ועל הדין הכרעת על הערעור לעיל, האמור כל נוכח - דבר סוף. 30

המזכירות. ידי על אליהם יישלח זה דין פסק הצדדים, להסכמת בהתאם

אליהם. וישלח הצדדים בהעדר (,2018 ספטמבר 14) תשע״ט תשרי ה' היום, ניתן

 איטח, אילן
אב"ד נשיאה, סגן

 דוידוב- סיגל
 מוטולה,
שופטת

 פוליאק, רועי
שופט
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ד ב ו ן ע ב א ש ב י ש ב תעסוקתיים סיכונים על מידע גיליון * ו

תעסוקתיים? סיכונים על מידע גיליון הוא מה
 הוא שונים. במקצועות תעסוקתיים לסיכונים המתייחסים בינלאומיים מידע גיליונות של סידרה מתוך אחד הוא זה מידע גיליון

 ממוני גיהותנים, תעסוקתיים, ואחיות רופאים בעבודה: והבריאות הבטיחות בשמירת מקצועית הקשורים אלה לכל מיועד

אחרים. מיומנים ועובדים עובדים, נציגי עבודה, מפקחי בטיחות, וקציני

 במהלך אליהם חשוף להיות עלול ובשיש באבן עובד אשר השונים הסיכונים את מוגדר, תקני בסדר מפרט, זה מידע גיליון

 לפציעות שגורם מה אודות הידע בלבד. מידע מקור מהווה אלא עצות לספק מיועד אינו זה מידע גיליון הרגילה. עבודתו

 אלה. סיכונים כנגד מתאימים מגן אמצעי וליישם לתכנן מאפשר תעסוקתיות ולמחלות

עמודים: ארבעה מכיל זה מידע גיליון

. ובשיש באבן עובד של עבודתו לגבי ביותר המשמעותיים הסיכונים על מידע מצוי הראשון בעמוד

 אופן לגבי הצעות עם ביחד לעתים הסיכונים, של השונים לסוגים בנוגע יותר ושיטתי מפורט מידע מכילים 3 ו- 2 העמודים

(.3 עמוד בסוף ניתן להם וההסבר וכוי 0 - כ מסומנים )הם מניעתם

 תיאור את כולל והוא והגהות, הבטיחות בתחום מומחים עבור במיוחד ערך בעל שהוא ספציפי, מידע עבור מיועד 4 עמוד

וכדומה. מראי-מקום, הערות, העובד, של המטלות פירוט המקצוע,

? ובשיש באבן עובד הוא מי
 "עובד כולל והשיש, האבן בתעשיית הקשורים מקצועות במגוון עובדים של לתיאור המשמש מונח הוא ושיש" אבן "עובד

 מכונות "מפעיל כבדה(", משאית )כולל הנדסי מכני ציוד "מפעיל חפירה", ציוד "מפעיל מגרסה", "מפעיל מחצבה/מכרה",

וכדומה. באבן", וחריטה ליטוש, בסיתות, "עובד ושיש", אבן ולוחות גושי לחיתוך

זה? עיסוק של העיקריים הסיכונים הם מה

 מהתמוטטות כתוצאה שונים גוף בחלקי "פגיעות - כמו הספציפי, לעיסוק בהתאם המשתנות עבודה, תאונות •
 באתר כבד מכני ציוד י ע" ו"היפגעות נפץ", חומרי באמצעות פיצוצים כולל חציבה/כרייה, כדי תוך סלעים/אבנים

 "הילכדות או "חוצב"; עבור - האבן" לוחות ו/או גושי של והפריקה ההטענה ההובלה, בשלבי או המחצבה/המכרה,
 חומרים ע"י בעיניים "פגיעות באבן,"; וחריטה ליטוש חיתוך, מכונות מפעילי של ופציעות שיער, או בגדים איברים,
 "נהג או "מלגזן" אצל כבדה משאית או מלגזה של התהפכות במחצבה"; מגרסה "מפעיל אצל מעופפים" גרוסים
והשיש. האבן תעשיות עם הקשורים האחרים, המקצוע בעלי אצל דומות ותאונות כבדה"; משאית

 כתוצאה הנשימה, מערכת של חסימתיות מחלות התפתחות כדי עד להגיע היכולות קשות, בריאותיות פגיעות •
 - וכדומה קיימים, מבנים ושיפוץ בנייה מעבודות כתוצאה והשיש, האבן ״צור במערכת הנוצר - מזיק לאבק מחשיפה

, כבדות מתכות ו/או הסיליקוזיס(, למחלת לגרום )היכולה חופשית גבישית סיליקה כמו חומרים להכיל והיכול
 כמו נשימתיות, מחלות להתפתחות לגרום עלולה אבן אבק של כרונית נשימת-יתר מסרטנים. כחומרים הידועים

ו-סיליקוזיס. ריאתית פיברוזה פניאומוקוניוזות,
האבן וליטוש חיתוך, עיבוד, למכונות מסביב רטובה רצפה על ונפילות מעידות מהחלקות, כתוצאה פציעה •
פגום חשמלי מכשור עם מעבודה כתוצאה התחשמלות אבן; ניקוי בשלבי קיטור עם עבודה כדי תוך כוויות, •
רעש של גבוהות לרמות חשיפה •
באבן חריטה בתהליכי לייזר מקרינת פגיעה •
אבן מאבק כתוצאה חשוף, ובעור בעיניים פגיעה •
 חומרים של והזזה הרמה כדי תוך נכונה לא ומיציבה ממאמץ-יתר הנובעות אחרות ושלד שריר ובעיות גב כאבי •

שונים. כבדים ומשאות

ן * כ ד ו 1 - ל מע .7 .2011

נ ז0ו0ד. <0/ ו ו ו ו * ל 1 י ת 1/1*
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תעסוקתיים סיכונים

תאונות סיכוני

0  רטובות, והרצפות וכדומה( אבק, )ללכידת במים נרחב שימוש שיש היכן או חציבה באתרי במיוחד ונפילות, מעידות החלקות,
סולמות או פיגומים על המתבצעת בעבודה או

©  גריסה, חציבה, פעולות כדי תוך וכדומה, מסורים נופלים/ עבודה כלי אבן/ ולוחות גושי י״ע וגוף ראש ופגיעות מעיכות
וכוי ופריקה, טעינה אחסון, בעת אבן לוחות של תומכות התמוטטות אבן; וניקוי חיתוך אחסון, פריקה, העמסה,

©  משפכי מגרסות, מסועים, כמו חשמלי מכני ציוד של והנעים המסתובבים החלקים בתוך זרועות בגדים,אצבעות,ו/או הילכדות
ודומיהם ושיש, אבן וחיתוך עיבוד במפעל במחצבה, עבודה כדי תוך וכו, מסורים, הזנה,

©  נסיעה בגלל חפירה, כדי תוך מהתהפכות כתוצאה חמורה, פציעה או במוות להסתיים העלולה צמ"כ, ידי על היפגעות
וכדומה לאחור, נסיעה כדי תוך או חריגה במהירות נסיעה עקב בטוח, לא במסלול או מדי חד בשיפוע

ג © ©  ניקוי, חיתוך, העברה, פריקה, העמסה, קידוח, בתהליכי קרקע או אבן, סלע, של מעופפים מחלקיקים כתוצאה עיניים, פציעת
 כן וכמו ודומיהם; מבנים שיפוץ בפעילות והשיש, האבן עיבוד במפעל במחצבה, מבצע שהעובד אחרת פעולה וכל ליטוש
אבן ושלטי מצבות על כיתוב כדי תוך לייזר לקרינת חשיפה עקב בעיניים חמורה פגיעה

0 פגום אלקטרו-מכני בציוד משימוש כתוצאה חשמל מכות או התחשמלות

© המחצבה באתר נפץ בחומרי תקין לא ושימוש טיפול, אחסון, בגלל לא-מבוקרת התפוצצות סכנות

© למבנים מחוץ ובעבודה החציבה באתרי גבוהות סביבה ובטמפרטורות בשמש ממושכת מעבודה כתוצאה חום, מכות

© דחיפה. או משיכה הרמה, בעת רבות מאומצות מתנועות כתוצאה ( ]"כילה"[ הרנייה )כולל ושברים פציעות

© וכדומה. המטען, של שווה לא חלוקה מעומס-יתר, כתוצאה הובלה( משאית או )מלגזה התהפכות

פיזיקליים סיכונים

©  שהעובד עבודה תהליכי ושיש, אבן ולוחות גושי של וליטוש חיתוך כתישה, ריסוק, בתהליכי רעש של גבוהות לרמות חשיפה
מזיק ברעש לעובד נחשב בהם

©  ושיזוף-יתר, כוויות חום, מכות בעיניים, לפגיעות הגורמת (, למבנים מחוץ לעובדים רלבנטי )בעיקר השמש לאור חשיפת-יתר
מזיקה אולטרא-סגול לקרינת מוגזמת חשיפה עקב סרטניות מלנומות להתפתח יכולות שבעקבותיו

©  ובמפרקים ומלגזנים(, נהגים )אצל השריר-שלד במערכת ובמיוחד כולו בגוף הפוגעות )רעידות( לוויבראציות היחשפות
בערנות ולפגוע העייפות את להגביר והיכולות ומקדחים(, אוויר פטישי עם בעבודה )במיוחד

©ג אבן. ושלטי מצבות על כיתוב בזמן להיגרם העלולה מלייזרים, לקרינה חשיפה

כימיים סיכונים

א ©  מזיק לאבק מחשיפה כתוצאה הנשימה, מערכת של חסימתיות מחלות להתפתחות לגרום היכולות קשות, בריאותיות פגיעות
 - וכדומה אבן, וכרסום סיתות עבודות קיימים, מבנים ושיפוץ בנייה מעבודות כתוצאה והשיש, האבן ״צור במערכת הנוצר -

שית סיליקה כמו חומרים להכיל והיכול  הידועות , כבדות מתכות ו/או הסיליקוזיס, למחלת לגרום היכולה חופשית, גבי
 פניאומוקוניוזות, כמו נשימתיות, מחלות להתפתחות לגרום עלולה אבן אבק של כרונית נשימת-יתר מסרטנים. כחומרים
ו-סיליקוזיס. ריאתית פיברוזה

א © ¥ ^1 כמו כבדות, מתכות ו/או חופשית גבישית סיליקה כמו חומרים המכיל מזיק לאבק חשיפה מסרטנים כחומרים הידועות ו-

א © דיזל ממנועי הנפלטים ולחלקיקים ופחמן, חנקן גופרית לתחמוצות לפחמימנים, חשיפה

והשיש. האבן לוחות של והגימור הליטוש בתהליכי בהם שמשתמשים שונים לכימיקלים חשיפה
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ביולוגיים סיכונים

©  לשלשת מיקרואורגניזמים,פטריות, המכילים אירוסולים עם ממגע כתוצאה הנגרמות עור דלקות כדוגמת שונות, מחלות
ישן טיח והסרת אבן משטחי ניקוי ניקוי-חול, כולל בנייה, עבודות של בפעילויות לאוויר הנפלטים וכדומה, ציפורים,

ב © © וכוי דומים; ומזיקים חרקים יתושים, של עקיצות

בשמש מאומצת עבודה בעת הדופק בקצב ניכרת עלייה

^ וחברתיות פסיכולוגיות ארגונומיות, בעיות

© כבדים משאות של והזזה הרמה כדי תוך נכונה לא ומיציבה ממאמץ-יתר הנובעות אחרות ושלד שריר ובעיות גב כאבי

© השדרה עמוד של החוליות שבין )הדיסקוסים( הלוחיות של ולפצעים גב לכאבי לגרום עלולה כבדים משאות של סחיבה

© רועשת בסביבה פיזית מעבודה כתוצאה כללית עייפות הרגשת

©©  נוחה לא ובתנוחה הברכיים על עמידה כדי תוך מעבודה כתוצאה הנגרמים תחתון, גב וכאבי השריר-שלד למערכת הפרעות
חציבה. בעבודות

המניעה אמצעי רשימת

ת נעלי לנעול יש מחליקות לא וסוליות מגן כיפת עם בטיחו 0

 אוזניים, מגני משקפי-מגן, מסכה/נשמית, קסדה, כולל אישי, בציוד-מגן שימוש ועל לגוף, צמודים בגדי-עבודה על להקפיד יש
ת והובלה, אחסון בשלבי מאובטחים ושיש אבן שלוחות לוודא יש וכוי; כפפות  החלקה תזוזות, למניעת - תומכות באמצעו

והתמוטטות

©

 מחסומי החציבה,להתקין קיר את לגדר הצמייכ, מפעילי לשימוש בטיחותיים נסיעה מסלולי החציבה ובאזור במחצבה להתקין יש
התעבורה לתקנות בהתאם ינהג שהמפעיל ולוודא בהתאם, ולשלטם מסוכנים לקטעים גישה

©

 החשוף לעובד הציוד; ספק עם או לבטיחות מומחה עם להתייעץ יש הצורך במידת העיניים, להגנת נאות בציוד להשתמש יש
 הסביבתיים התנאים את התואמים ראש וכיסוי ( עבודה בגדי העיניים, להגנת מתאים ציוד לספק יש מרובה לקרינת

הדרושים הבטיחות באמצעי אבן לוחות על כתובות בחריטת העובדים את להדריך יש יתר(; )חום/קור

0

 לפני החשמל לרשת המחוברים והמתקנים המכונות האלקטרו-מכני, הציוד בטיחות את יבדוק מוסמך שחשמלאי לוודא יש
העבודה תחילת

0

התמיית משרד של מפקח עם בנידון להתייעץ רצוי נפץ; חומרי בנושא התחיקה הוראות כל מילוי על להקפיד יש ©

 שימוש ועל מספקת שתייה על להקפיד יש יתר(; קור או )חום באתר הקיימים הסביבה לתנאי העבודה בגדי את להתאים יש
נאות ראש בכיסוי

6

ת העובד הדרכת  של נכונה בחלוקה בודק-מוסמך(; י״ע הרמה ציוד בדיקת )כולל כבדים משאות והזזת הרמת של נכונות בשיטו
ש לוחות של בטיחותיים והעמדה באחסנה ההובלה; כלי בתוך מטענים  בעזרי ובשימוש למחצה; מוגמרים או מוגמרים אבן/שי

מכנים הרמה

©

ותקינותם; ניקיונם על ולשמור בהם להשתמש חייב יהיה שהעובד ותקניים, מתאימים אוזניים מגני מזיק ברעש לעובד לספק יש ©

תחתון גב כאבי ולמניעת הוויבראציות אפקט להפחתת מתאימים קפיצים עם ארגונומי כסא הרכב בכלי להתקין יש הצורך במידת ©

 אוויר יניקת מערכות להתקין עבודה-ברטוב(; )כמו לאוויר המזיק האבק שחרור את המקטינים עבודה בכלי/שיטות להשתמש יש
הנשימה למערכת אישיים הגנה באמצעי הצורך, לפי השימוש, וחובת האבק סיכוני לגבי העובדים את להדריך ודרוש; שניתן היכן

א ©

שות לטפל כיצד לייעץ יכול לאלרגיה מומחה עורית; פריחה העובד אצל מתפתחת באם רפואית לעזרה לפנות יש  לאבק, ברגי
וכו, חרקים עקיצות

ב ©

(.2005 - ,)התשס״ה לייזר בקרינת העוסקים ובטיחות תעסוקתית )גהות בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם לעבוד יש ג ©
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 נוסף מקצועי מידע

)חליפיים( נרדפים שמות
שיש. וגימור/ליטוש בציפוי עובד שיש; משטחי מתקין שיש; חיתוך מכונת/משור מפעיל

העיסוק תאור ו/או הגדרה
קיסר"(. )"אבן מלאכותי שיש גרניט, קשה, אבן-גיר סוגים: לשלושה בעיקר מתייחס "שיש" המונח היומיום בשפת :הגדרה .1
להלן: מתוארים מהמקצועות כמה והשיש. האבן בתעשיית הקשורים שונים מקצועות כמה לתיאור משמש ובשיש" באבן "עובד המונח :העיסוק תאור .2

 במחצבה"; מגרסה "מפעיל ; אבן" במחצבת -"חוצב/עובד כדלהלן: תעסוקתיים", סיכונים על המידע ב"גיליונות קיים רלוונטי מידע :מחצבה עובד א(
וכדומה. "מלגזן"; בכרייה"; עבודה "מנהל כבדה"; משאית "נהג "עגורנאי"; חפירה"; ציוד "מפעיל

 לחיתוך למפעלים והן ללוחות, אבן/שיש גושי לחיתוך למפעלים הן המתייחס הנוכחי, הסיכונים בגיליון מובא רלוונטי מידע :אבן לחיתוך מפעל עובד ב(
הספציפיים. הצרכנים עבור הלוחות ועיבוד

ולגיהות. לבטיחות המוסד בטאון - "בטיחות" של 316 בגיליון מובא בנושא רלוונטי מידע )"אבן-קיסר"(: מלאכותי שיש בייצור עובד ג(
וכדומה. באבן", "חורט/כותב "פסל", "סתת", כמו ,״חודיים אבן עיבוד במקצועות עובדים ד(
אבן: לחיתוך מכונות מפעילי סוגי כמה של תפקיד .תאור3

 לממדים אבן גושי לחתוך כדי סיליקון-כרביד או יהלום של שיניים בעל עגול משור ומפעיל מכוונן .אבן לחיתוך )רוטארי( סיבובי משור מפעיל א(
 בלוקים, סרגל, הרמה, מוט בעזרת המצע על האבן גוש את מאזן האבן. גוש את עליהם למקם כדי קרשים של מצע המכונה בתוך מתקין הדרושים:

 סימונים האבן על חורץ בגיר. מצופה חוט או עפרון זוויתון, בסרגל, שימוש תוך לתרשים, בהתאם , הדרושות המידות את האבן על מסמן ופלס. טריזים,
 המשור שלהבי כדי הכוונון כפתורי על לוחץ המשור. למסגרת מתחת הגוש את להציב כדי כפתור על לוחץ או ארכובה מסובב ואזמל. פטיש בעזרת
האבן. אל הלהבים את ומקרב האבן על שסומנו הקווים עם ישר בקו ״מצאו
 את פותח ללהב. מתחת אל האבן את להזיז כדי או האבן משטח של רוחבו לכל המסתובב הלהב את לסובב כדי הידיות על ולוחץ המשור את מפעיל

 של לעומק בהתאם האבן בתוך הלהב את להנמיך כדי הכפתור על לוחץ החיתוך. בזמן הלהב על חומר-שחיקה או קירור( מים)נוזל לסחרר כדי השסתום
 הלוח של העובי או הרוחב את סרגל בעזרת מוודא הלהב. ידי על נחתכה שלא האבן את לבקע כדי אותו ומרים לאבן מתחת הרמה מוט מכניס החריץ.

 יכול החריץ, של לעומק בהתאם ברגים, מפתח בעזרת להבים, להחליף יכול קבוע, ברוחב אוטומטי חיתוך של למצב המשור את לכוונן יכול הנחתך.
 את לקבוע בשביל מד-זרם של קריאות לקחת יכול החיתוך. לרוחב בהתאם עצירה נקודות להתקין יכול באבן. חריצים ליצור כדי השחזה דסקית להתקין

 או אסבסט-צמנט של ולוחות צינורות כמו מוצרים, לנסר יכול האבן. על הלהב ללחץ בהתאם הארכובה את לכוונן מנת על הלהב כנגד לחיתוך התנגודת
 צפחה"; לחיתוך משור "מפעיל או שיש", לחיתוך משור "מפעיל לדוגמא כמו הנחתך, לחומר בהתאם להיקבע יכול המשור מפעיל של התואר בטון. לוחות

ם 677.462-010 לפי ) משור-יהלום" "מפעיל כמו שבשימוש, המשור לסוג בהתאם או (. זס
 מכוונן ומצבות: לאנדרטאות או לבנייה המיועדות אבנים וליישר לעבד כדי האבן צלעות ליישור פניאומאטית מכונה מפעיל אבן: חיתוך מכונת מפעיל ב(

 מסמן ופלס. טריזים, בלוקים, פטיש, הרמה, במוט כך לשם משתמש כשהוא המכונה את בהתאם ומכוונן קרשים או אבן מצע גבי על האבן גוש את מציב
 )או ואזמל פטיש, בעזרת מיותרים אבן שבבי ומסיר גיר. או עפרון זוויתון, בסרגל, שימוש תוך לתרשים, בהתאם האבן, של הדרושים הממדים את

 של החיתוך ראש את מנמיך הספציפיקציות. לפי הנדרש לגימור בהתאם הדרושים החיתוך אזמלי את המכונה בראש מתקין טריז(. דמוי פטיש באמצעות
 ולפי עליה, שסומנו לסימונים בהתאם האבן, פני על אותו ומוביל החיתוך ראש את להפעיל כדי הדחוס האוויר שסתום את מסובב לאבן. עד המכונה

 מדידה, כלי בעזרת ומוודא, בודק אחיד. גימור בעלי משטחים ולקבלת הדרושים השבבים את מהאבן להסיר כדי הדרוש, המוגמר המוצר של התרשים
 ) ידניים פניאומאטיים עבודה כלי בעזרת האבן של סטנדרדיות לא או קמורות גימור צורות של עיבוד משלים למפרטים. בהתאם מתבצע האבן שיישור

ם 677.682-022 לפי ______________________________________________________________________________________________. ( זס

ספציפיות ו/או דומות תעסוקות
 משאית נהג אבן; וגדרות מבנים מתקין חפירה; ציוד מפעיל במחצבה; מגרסה מפעיל בכרייה; עבודה מנהל מלגזן; אבן; במחצבת חוצב/עובד בנאי;

(1) פסל בטון/מלט/אספלט; בייצור פועל מצבות; עובד שיש/אבן; סלעי/גושי בהובלת עובד אבן; וגימור ציפוי עובד חול; בניקוי עובד עגורנאי; סתת; כבדה;
מטלות

 הקשה; הצבה; הפעלה; העמסה; העברה; )שבבים(; הסרה הנמכה; הברגה; גימור; בקרה; בטיחות(; וסידורי )ציוד בדיקה אספקה; אחסנה; איזון;
 עיבוד; סימון; )ארכובה(; סיבוב ניסור; מדידה; ליטוש; כוונון; ״שור; חריצה; חציבה; חיתוך; ווידוא; התקנה; וכוי(; אבן, )לוחות והורדה הרמה הרטבה;

______________________________תחזוקה. שינוע; שיבוב; ריסוק; קדיחה; )שסתומים(; וסגירה פתיחה המכונה(; )חלקי והרכבה פרוק פיצוץ;
בשימוש הנמצא עיקרי ציוד

רכבים. כבד; מכני ציוד אישי; מגן ציוד מכני; אלקטרו ציוד משורים; מנופים; חיתוך; מכונות מדחסים; מדידה; כלי
שכיח העיסוק בהם עבודה מקומות

___________________________________________וגרניט( שיש )כולל אבן גושי ועיבוד לחיתוך מפעלים
הערות

 הקשורות פעילויות כמו האבן, בעיבוד הקשורות נוספות פעילויות של מגוון יש העיסוק" תיאור או "הגדרה בסעיף המתוארות הפעילויות על בנוסף (1
 וגימור ליטוש האבן, עיבוד למפעל מהמחצבה האבן גושי הובלת ופריקה, טעינה נפץ, בחומרי שימוש קידוחים, )כולל המחצבה באתר האבן בחציבת

 בסעיף מובא גיליונות-סיכונים, קיימים מהם כמה שעבור והשיש, האבן בתעשיית הקשורים הנוספים המקצועות מרשימת חלק וכדומה..(. המוצרים,
______________________________________________________________________________הנ"ל. ספציפיות" ו/או דומות "תעסוקות

מקום מראי
1999 ^,11 ,5^800 5 5:) ־631^(1 3^ח 5316ץ( ח! 01ו3־ו־ו165. ־£ £)  1. ־631^(1 3̂<ח 5316ץ( 6x6011(61̂ ־

0ח6^3, 1998 2. 110 ח0£ץ010ק36̂<3 0( ־631^(1 3^ח 5316,ץ( 4י|, ,!<£ 6

.2008 ,038 ח- קוד ממחצבה. ורעש אוויר זיהום מניעת - מפגעים למניעת תקנות אבן; מחצבות - בעבודה הבטיחות תקנות : ולגיהות לבטיחות המוסד .3

.2008 , 102 ח- קוד לייזר. בקרינת העוסקים ובטיחות תעסוקתית גיהות תקנות - בעבודה הבטיחות תקנות : ולגיהות לבטיחות המוסד .4

גליונות - ולגיהות לבטיחות המוסד .5

יר.ווו1ו> >נטיחוו/ 7010!!

עמודים 5 מתוך 4 עמוד
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ולגיהות לבטיחות המוסד - סיכונים על מידע גיליונות 2 נספח

בנאי .1
אבן במחצבת חוצב/עובד .2
מלגזן .3
בכרייה עבודה מנהל .4
חפירה ציוד מפעיל .5
כבידה משאית נהג .6
עגורנאי .7
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 : בנושא לעובד הסיכונים על מידע תמצית
_________________________ב עבודה

 1999התשנ״ט- עובדים(, והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון חוק סימוכין:תקנות
( )בעבודה הבטיחות תקנות

י ע צ מ ה א ע י נ ם מ י ב י י ח מ ם ני כו סי ם ה י י ר ק י ע ה
כי: וודא ב עבודה תחילת בטרם .1

.. .1 .2

.. .2 .3

.. .3 .4

.. .4 .5
... .5 .6
.. .6 .7
. .7 .8
. .8 י נ כו ת סי ו נ ו א : ת א מ ג דו ל
. .9 .1
. .10 .2
. .11 .3
. .12 .4
. .13 .5
. .14 .6
. .15 . .7

ם ני כו ם סי יי ל ק י ז י פ

.1

.2

.3

.4

.5
. .6

ם ני כו ם סי י י מ י כ

. .1
.2
.3
.4

ת ר ה צ ד ה ב ו ע ה .5
ם ני כו ם סי י י ג ו ל ו י ם ב י י ג ו ל ו י ב ו ר ק י מ ו

לעבודות בכתב מידע ותמצית הדרכה קיבלתי כי מאשר הנני . .1
לי. ברורות הבטיחות הוראות וכי ב

להוראות בהתאם העבודה את לבצע מתחייב הנני כן כמו .3
הבטיחות. .4

משפחה שם פרטי שם .5

מן - ס ם 0ב קו ה מ ד ו ב ו ע י ב ג ד ל ב ו ע ל ה ב י ך ק י ר ד : ת ת ו ח י ט ב
זהות תעודת מספר

כתובת
וכ'( (מכלים מוקף במקום עבודה □ ב- בגובה עבודה □

ב ה דו ב ע ה ת ד מ ע ב כ להע עת ךו ת ב כ

חתימה תאריך
ב העבודה במקום □

 להעתיק, לשכפל, אין .055295174 ת״ז שדה רוני הבטיחות ממונה לעו״ד 2006 שמורות זה תדרוך לדף הזכויות כל

 כל אחר, או מכני אופטי, אלקטרוני, אמצעי בכל או דרך בכל לקלוט או לשדר מידע, במאגרי לאחסן לתרגם לצלם,להקליט,

בהחלט, אסור זאת זה תדרוך בדף הכלול בחומר שהוא סוג מכל מסחרי שימוש זאת. בטיחות בתכנית מהחומר שהוא חלק

שדה. רוני המחבר-עו״ד מאת ובכתב מפורשת ברשות אלא



 קבלן של מסוכנת עבודה לביצוע מוקדם בטיחות אישור
 ב-

העבודה ביצוע באזור בולט במקום זה היתר להציג יש

 א' חלק
 הקבלן פרטי
המטלה תאור

 מזמין ע"י ימולא
העבודה

 . הבקשה: הגשת תאריך .1

, :נייד טלפון. :תפקיד____:באתר העבודה מזמין שם

, :המזמין מטעם הקבלן על האחראי שם

____________________:הקבלן שם .2

__________:הקבלן מטעם הקשר איש

. :נייד טלפון

. :נייד טלפון

הביצוע: על האחראי הקבלן עובד שם

_________________: העבודה תאור .3

. המבצע: בצוות העובדים מס':_נייד _טלפון

שעות( 12 )עד .. :משוער עבודה זמן משך :,העבודה לביצוע מדויק מיקום

ב חלק

§130010?
 מקדים תכנון

למטלה

 ע״י ימולא
 עם יחד המפקח

המבצע הקבלן

 ותלולים שבירים גגות על עבודה 0 מוקף בחלל עבודה 0 נפיצה בסביבה עבודה 0 :המתבצעת העבודה סוג .4

ת חי מתקן בקרבת או חי במתקן עבודה 0 ד ו ב  חמה עבודה 0 דלק( גז, )חשמל, קרקעיות תת למערכות בסמוך חפירה □
ט___________________________כמסוכנת העבודה במסמכי שהוגדרה אחרת עבודה 0 העבודה( סוג )פר

נדרשים בקרה / בטיחות אמצעי .6 העבודה בביצוע סיכונים .5
זוהר חלוק □ מזיק אבק □
מגן כובע □ מסוכנים אדים □
מגן משקפי □ רעילים / מסוכנים חומרים עם עבודה □
בטיחות נעלי □ חפירה התמוטטות □
אוזניים אטמי / אזניות □ חמצן חוסר או חנק □
ותיוג נעילה □ דליקות □
□ 8 0 חומ״ס לכל ^8 כוויה סכנת □
בחירום לפעולה הנחיות □ חי חשמל □
ייעודיות כפפות □ אחר מדבק חומר או פתוגניים דם מזהמי □
פנים מגן □ מלגזות □
אבק מסיכת □ התקלות / מעידה / החלקה □
מנ״ס / מנ״פ □ מגובה נפילה □
פילטר עם מנשם □ חפצים נפילת □
נפילה בולם + תקנית בטיחות רתמת □ אוויר מזג □
לגובה עבודה לביצוע העובדים הדרכת על רשמי אישור □ עגלות( )במות, הרמה וכלי ציוד □
חיים קו / עגינה נקודות □ בודד עובד □
העבודה איזור ושילוט סימון/גידור □ במפעל אחרים עובדים בקרבת עבודה □

נדרש פירוט - כיבוי מטפי ח והריסה( )הקמה פיגומים □

אש צופה □ / מייננת בלתי / מייננת קרינה □
חמות בעבודות בטוח איזור □ דציבל( 85 )מעל מזיק רעש □
חמה עבודה סיום לאחר שעה 1/2 העבודה איזור על פיקוח □ נפיצות □
שנמדדה חמצן רמת - אוויר ניטור □ / אש □
חילוץ ציוד □ מיוחדים: וכלים עבודה ציוד □
התקנות ע״פ מוסמך בודק אישור □
אחר □

אחר □

ג' חלק
 , ההיתר: מתן תאריך .7המפקח אישור

____והגבלות: הערות
0110̂̂ 616 10 6ח16ז £̂ 816. תאריך: עד 0110^̂ 6ז6 10 166̂ז £ ^816. מתאריך: ההיתר- תוקף

המפקח חתימת

, :המאשר המפקח שם
ד' חלק

הקבלן הצהרת

 ע״י ימולא
הקבלן

 הבטיחות כללי כל עפ״י לעבוד מתחייב אני באתר. שהותי כל בעת האתר בנציג מלווה להיות עלי כי מבין אני הקבלן: הצהרת .8
 לעיל. המתוארת העבודה את לבצע מתאימה הסמכה בעל אני שלי. למלווה מפגע או ליקוי כל על ואדווח

________________________תאריך: ________________________חתימה: __________________________שם:

 והושלמה. בוצעה העבודה :העבודה לגמר הקבלן אישור .9

ה________________________תאריך ע וחתימה שם__________ש

*** העבודה סיום עם למפקח להעביר יש המלא הטופס את ***
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לקבלנים מפעלים שבין בממשק הבטיחות לשיפור המלצות

 הרווחה העבודה, במשרד התעסוקתית, והבריאות הבטיחות מינהל ידי על חוברו זו בחוברת המובאות ההמלצות

 לנקוט עבודה למקומות לסייע במטרה זאת התעשיינים. התאחדות עם התייעצות תוך החברתיים, והשירותים

לקבלנים. מפעלים שבין בממשק הבטיחות להגברת פעולות

הקדמה
קת ה קבלן עובדי העס שיי תע ם. של והגיהותיים הבטיחותיים להיבטים הנוגעים אתגרים מציבה ב עבודת

שר ת כא צע ב ת ת מ ל, קבלנים עבוד ע פ מ ל לעובדי מסוים סיכון קיים ב ע פ מ ת הקבלן, ולעובדי ה הייצור של תקינה לפעילו

ת כן, על ולרכוש. ת והגיהות הבטיחות להיבטי להתייחס צריכות חברו ד בו ע להיבטי מתייחסות שהן כפי הקבלנים עובדי ב

שלהן. עובדיהן של והגיהות הבטיחות

ת ההמלצות טו ך המפור ש מ ה ת ב שו ה וניתנות גמי ם להחל א ת ה ה ב ת לעבוד קבלני ת ה ע צ ב ת מ ר ה ת א מפעל. ב ה

ת להסתייע מומלץ מלצו קביל עבודה מקום בכל אלו בה מות לביצוע במ ת ההתא שו דר העסק. למאפייני הנ

הגדרות
שערי הנכנס אדם אורח/מבקר: .1 מפעל ב צר שהותו ובמהלך קצר, לזמן ה ח ל ב ע פ מ ע בא אינו הוא ה מג  עם ישיר ב

ל מתקני ע פ מ בו. המתקיימים הייצור תהליכי ועם ה

שונה לקבוצה במאפייניה דומה זו קבוצה יועצים: .2 א (3ח015 0}'ח הישירה ומעורבותם הר ' ל ״צור בתהליכי ^ ע פ מ  ב

ר מקצועי ״עוץ המספקים מעובדים מורכבת זו שקבוצה מאחר זאת, עם שכיחה. אינה ש א  הייצור לתהליכי ב

ל, ע פ מ ת להכיר עליהם חובה ב טיחות סיכוני א לעיסוקם. הרלוונטיים והגיהות הב

ש מפעל: .3 תופ על מפעל/ פ ם מ מע ש מ ת כ קוד ה, הבטיחות בפ ד ש"ל־ בעבו 1ת 9 7 0.

ת המקבלים עובדים מפעל: עובדי .4 ש שכרם א תופ מפעל. מ ה

ש מי המפעל: מטעם מפקח .5 פ תו ל ש ע פ מ הל אותו מינה ה  הבטיחות היבטי בכלל עמידה ולוודא לנ

תעסוקתית והבריאות ת הקשורים ה ח הקבלן עובדי לפעילו ט ש מפעל. ב ה

ת כאחראי אותו מינה שהקבלן מי הקבלן: מטעם בטיחות אחראי .6 ע מ ט ה שות ל ת הדרי  לכלל הנוגעו

תית והבריאות הבטיחות היבטי תעסוק מידה עובדיו, של ה ם הע ל למאפייני והתאמתם בה ע פ מ  הם שבו ה

מוצבים.

ל, גורם כל העבודה: מזמין .7 ע פ מ ת את ולאשר קבלן להזמין המוסמך ב עבודתו. תחיל

ת בחוק כהגדרתו אדם: כוח קבלן .8 ק ס שנ"ו־ אדם, כוח קבלני על־ידי עובדים הע 1ת 9 9  נמצאים עובדיו ואשר ,6

ת ח ש של ומרותו פיקוחו ת מפעל, תופ זה. מדריך לעניין ה

 לעתים מהווים זו בקבוצה עובדים אדם. כוח קבלן על־ידי המועסקים עובדים אדם: כוח חברות עובדי •

ל מצוות אינטגרלי חלק תפעו ל של ה ע פ מ מפעל. עובדי על־ידי ישירות ומנוהלים ה רבים, במקרים ה

מבוצעות לאלו דומות פעילויות מבצעים אף אלו עובדים מפעל. עובדי על־ידי ה ש באחריות ה ל תופ ע פ מ  ה

מפעל, עובדי כיתר זו עובדים קבוצת של והגיהות הבטיחות על להקפיד  הבטיחות ציוד זה ובכלל ה

ש. הנדר
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הל שירות: קבלן .9 ה, מנ ת חבר ק ספ מ קנה, תפעול, שירות ה שר וכיו״ב, הקמה הת ק ת מ  עבודה לביצוע בחוזה ה

הקבלן. של הישיר בפיקוחו נמצאים ושעובדיו

קנה תפעול, בפעילויות שירות קבלן עובדי • ת  עובדים והתקנה(: )״צור/אחזקה/אריזה/הקמה והקמה ה

ע לבוא עשויים זו בקבוצה עובדים הקבלן. של הישיר בפיקוחו הנמצאים מג מסוכנים, חומרים עם ב

מפעל. במתקני ״צור ותהליכי מכונות שים גם הם לעתים ה צע נדר  סיכוני בחובן הטומנות מטלות לב

וגיהות. בטיחות

 קבלן עובדי ולקבוצת והתקנה תפעול בפעילויות שירות קבלן עובדי לקבוצת מתייחסות להלן המובאות ההמלצות

 שנחתם חוזה/הסכם מכוח עבודה לבצע המגיעים בעובדים מדובר . הייצור או התפעול באזורי העובדים אדם, כוח

חברות. שתי בין

 הנגזרים תעסוקתית, ובריאות בטיחות לאתגרי יחסית גבוהה בחשיפה מתאפיינת הקבלן עובדי אוכלוסיית

המפעל. תופש של הישירה הניהול מוטת תחת נמצאים שאינם ומכך מארעיותם

טת את מציג 1 תרשים ה שי ת הקשור בכל המומלצת העבוד ק ס הע בפרט: שירות קבלן ועובדי ככלל קבלן עובדי ל

1 תרשים
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עמו והתקשרות המתאים השירות קבלן בחירת .1
ך ת נוסף כנדב חיר טה לפני ועוד הקבלן לב ב יש זהותו, על ההחל ש ח ת ה ת בטיחות בשיקולי ל תנהלו  הקבלן ובה

ם ת הבטיחות בתחו ר סג מ לבחירתו. הקשורים השיקולים מכלול ב

ת לפני לבדיקה מומלצים לנושאים דוגמאות חיר  וגיהות בטיחות בנושאי כשירותו על המצביעים שירות, קבלן ב

מה שי חלקית(: )ר

ה ואופי החוק על-פי הסמכות • :העבוד

ה מרופא אישור הייצור, במתקני לעובדים תעסוקתי מרופא )אישור רפואי אישור 0 ח שפ אר מ ש העובדים(. ל

ה הסמכה 0 ה לעבוד הייצור(. באזור העובדים )לכל בגוב

וכדי(. עגורנאי חשמלאי, )מלגזן, רלוונטיות מקצועיות הסמכות 0

ה ואופי החוק על-פי רישיונות • :העבוד

קת טופסי 0 ה, עבודה ואבזרי ציוד של התקינות בדי ב  או הקבלן של הבטיחות ממונה על-ידי חתומים בגו

ה מוסמך מדריך ה. לעבוד בגוב

ה בקבלני שימוש • שנ :מ

ם ואת כשירותם את הקבלן יציג 0 ה לבטיחות הנוגע בכל התאמת מוד כך ניהולה, ולדרך העבוד תע  ש

מה ת בהלי שו מטעמו. המועסקים העובדים כלל של והגיהות הבטיחות לדרי

ת • הלו תנ ם הקבלן ה :הבטיחות בתחו

ה ומידת הקבלן של בטיחות לניהול תוכנית קיום 0 ת מ א ת ת הבטיחות לתוכנית ה מפעלי גדולים(. )לקבלנים ה

הרה 0  עובדיו דיווחי תאונות, נתוני )לדוגמה: שלו הבטיחות מוניטין על המעידים נתונים, והצגת מהקבלן הצ

ם בטיחות מפעל/ממוני תופשי המלצות הבטיחות, לאומי/מינהל לביטוח ם קודמים ממפעלי ד שבה ב וכדי(. ע

ת • שרו ק ת הקבלן עם ה

ת 0 מנ מריץ לקיים על- ת לעמידה ת שו ב מומלץ השונות, הבטיחות בדרי של ה בחוזה ל  הקבלן עם העבוד

ש שלפיו מנגנון, ל תופ ע פ מ שת ניכויים", "לוח יקיים מטעמו מי או ה ת של מקרים לאחר שיו ר פ  נוהלי ה

ח )ראו מעובדיו מי ו/או הקבלן על-ידי הבטיחות ספ  ״עודי לתקציב יועבר ניכוי כל כי גם, מומלץ בי(. נ

מפעלי. בטיחות שיפור שמטרתו

השירות: קבלן ומטעם המפעל מטעם קשר איש מינוי .2
ת לאחר חיר שר אנשי ימנה צד כל עבודתו, את יתחיל ובטרם הקבלן ב מטעמו: שיפעלו ק

ש • שר אי ם ק טע מפעל: מ ת את ללוות תפקידו ה  בטיחות סיכוני על סקירה לכתוב אורכה, לכל הקבלן עבוד

תהליך תקן/ב ת את לתאם הקבלן, יועסק שבו במ ל, שונים רלוונטיים גורמים מול הקבלן עבוד ע פ מ  לבדוק ב

ת ך המפורטים תצהירים/מסמכים קבל ש מ ה מהקבלן. ב

ש • שר אי ם ק טע ה על אחראי יהיה הקבלן. מטעם אתרי בטיחות כאחראי יוגדר הקבלן: מ ר ב  הדרכות של הע

ת הבטיחות מפעליו אר והספציפיות ה ש ה וקבלני הצוות עובדי ל שנ מ ״שומן. ועל ה

שוב • ספציפיים: בטיחות נוהלי ובין מפעליים בטיחות נוהלי בין להבדיל ח

ם וגיהות בטיחות נוהלי :מפעליים בטיחות נוהלי 0 ת מתחומי הנגזרי מפעל, של הפעילו מת ה על כדוג פ  מ

על או מסוכנים, חומרים המחזיק פ ת נהלים עם מ ע ש ת חירום. ל  אלו מעין בנושאים הקבלן עובדי הדרכ

קח באחריות הינה מפעל. מטעם המפ ה

ם הקשורים וגיהות, בטיחות נוהלי :״עודיים בטיחות נוהלי 0  כלים ריתוך, כדוגמת הקבלן, מומחיות בתחו

ת ועוד. חשמליים הקבלן. באחריות הינה אלו בנושאים הקבלן עובדי הדרכ
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העבודה לביצוע המוכנות והגדרת והגיהות הבטיחות סיכוני מיפוי .3
נתונים, ויועברו הבטיחותיים, הנושאים את הצדדים יתאמו עבודתו, את יתחיל ובטרם קבלן בחירת לאחר

להלן: המתואר על-פי הצדדים בין והצהרות רשימות

על • מפ המפעל(: מטעם הקשר )איש ה

ת הקבלן לרשות יעמיד 0 ת הכולל עבודתו, ביצוע לצורך הנדרש והגיהותי הבטיחותי המידע כל א  כל א

:הבאים הנושאים את השאר( )בין לכלול ההדרכות על העבודה. בסביבת הקיימים הסיכונים

מילוט. נתיבי ❖

ת בטיחות נוהלי ❖ ד בו ע בודת ספציפית הנוגעים העבודה נוהלי שצוין, כפי המפעל. ב  השירות/תפעול לע

הקבלן. באחריות הינם

ראשונה. עזרה נקודות ❖

ת התנהגות כללי ❖ ע חירום. ב
 כמיטב המפעליים הבטיחות נוהלי עם מתנגשים אינם הקבלן של הייעודיים הבטיחות נוהלי כי יוודא, 0

יכולתו.

ןהקבל •

ות ידאג 0 תתפ ש  ויציג יתעד העבודה, לביצוע הנדרשות וההסמכות ההכשרות בכל חוק על-פי עובדיו לה

דרישה. על-פי כך, על המעידות תעודות

התאם מהמפעל פרטני בטיחות תדרוך יקבלו שעובדיו יוודא 0 במפעל. רלוונטיים לנהלים ב

החוק. דרישות על-פי הצורך, במידת אתרי בטיחות אחראי ימנה 0

, יצהיר 0  תקני הינו זה ציוד וכי העבודות לביצוע הנדרש האישי המגן ציוד כל ברשותו קיים כי בחתימתו

העבודה. ביצוע לתהליך הנדרשים הבטיחות ואמצעי הדרוש העבודה ציוד כל קיים וכי תקין, ובמצב

אי( בנספח ראו מומלצת, חלקית )רשימה

העבודה. לאתר להכניס מבקש הוא שאותם העבודה וכלי החומרים הציוד, של מדויקת רשימה יעביר 0

 קבלתן תאריך תקפות. מתאימות הסמכות בעלי יהיו חוק מכוח בהסמכות החייבים העובדים שכל יצהיר 0

ף יצוינו ותוקפן תעודה/רישיון. כל של מסמכים צילומי ויצורפו הן, א

 ואשר העבודה לאתר להיכנס המתוכננים מטעמו, המשנה וקבלני העובדים כל של שמית רשימה יעביר 0

מטעמו. והגיהותיים הבטיחותיים הסיכונים על הדרכה עברו

ובתוקף. תקני תקין, כשהוא עבודה, תכנון בטופס שרשם הציוד עם ורק אך לעבוד יתחייב הקבלן 0

גע ונפגע", "כמעט בטיחות, אירוע תאונה, כל על המפעל לנציג לדווח יתחייב 0 בטוח. שאינו מצב או מפ

העבודה ביצוע בעת מומלצות פעולות .4
המפעל( מטעם הקשר )איש המפעל •

זה. ציוד לפסול בסמכותו ציוד, של כשירות העדר מטעמו, מי או הקשר, איש זיהה אם 0

בפרויקט. המעורבים הגורמים כל עם השירות קבלן של כניסתו את יתאם 0

גע משמעותיות סוגיות וילובנו יועלו מפעלי בטיחות בפורום 0 ו  הקבלן עובדי של והגיהות הבטיחות לכללי בנ

לסוגיהם.

הקבלן( מטעם הקשר )איש הקבלן •
התאם אישי מגן בציוד יצוידו העובדים כל כי ידאג 0 הפוטנציאליים. לסיכונים ב

אם המשנה וקבלני העובדים פעילות יוודא 0 לעיל. המתוארים הבטיחות וסיכוני הבטיחות להדרכות בהת

גע או תאונה של במקרה תחקור • מפעל :מפ גע תאונה, של מקרים ויתעד יתחקר ה  תוך ונפגע", "כמעט או מפ

התאם לפעול מתחייב הקבלן הקבלן. עירוב ות פעולות בהתאם, לנקוט, לתחקיר, ב טופלו. כי ולוודא מתקנ

 )מעבר המפעל של הבטיחות בפורומי אחר, או כזה בהיקף כמשקיפים, יוזמנו ועובדיהם קבלנים כי מומלץ •

רלוונטי(. אם השירות, קבלן שיקיים פנימיות, בטיחות ועדות של הקיום לחובת

משכת עבודה של במקרים • מפעל תופש חודשים, משלושה יותר המת חת יקיים ה  בטיחות הערכת לשנה א

ע ההערכה לקבלן. גם תימסר זו הערכה לקבלנים. נהלים ורענון צ ב ת למדריך. בי נספח בסיס על ת
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שירות קבלן של מסכמת הערכה .5
 או זה שירות קבלן על-ידי שיבוצעו עתידיות לעבודות הנוגע המפעלי הידע בבסיס לתמוך היא זו הערכה מטרת

צע מומלץ אחר. לה. בסמוך או השירות קבלן עבודת סיום עם זו הערכה לב

לה לראות ניתן המסכמת ההערכה לביצוע לדוגמה סעיפים קבלנים. עבודת של מסכמת הערכה - ג' בנספח בטב

פעל תופש יוכל ג' נספח בסיס על מ ת לתכלל ה ות ולהגיע הקבלנים עבודת א שר לתובנ הבאות: לנקודות בא

כת • לך שהתגלו בטיחות ליקו״ תיקון עם ועובדיו השירות קבלן של ההתמודדות הער ה מ עבודתם. ב

ת וגיהות בטיחות שיקולי של השילוב מידת • ע ביצוע. היתרי הדורשות במטלות מקדים עבודה תכנון ביצוע ב

המפעל. מהם שדרש והגיהות הבטיחות לרמת ועובדיו הקבלן של המחויבות מידת לגבי )איכותית( הערכה •

תיעוד .1
עד זה, במדריך הנעזר מפעל לתופש מומלץ, ת לת  על שנקט הצעדים ואת הבטיחות הוראות אכיפת מדיניות א

ת לצמצם מנת  שננקטו ופעולות מעלה המתוארים התהליכים של תיעוד לרבות קבלן, לעובדי הנשקף הסיכון א

הלך הקבלן: עובד של העסקה תקופת במ

ב הבהרות לרבות והסמכותיהם, לכישוריהם והאסמכתאות הקבלנים בחירת תהליך תיעוד • ת כ  שניתנו ב

הקבלן. עובדי של לניסיונם הקשורות ותכתובות

אלה. להוראות ביחס מהקבלן שהתקבלו התחייבות או אישור וכל לקבלן שהועברו הבטיחות הוראות תיעוד •

בטיחות. אירועי לאור לקבלן שהועברו והתרעות אזהרות תיעוד •

עת הליכי תיעוד • שמ ות קבלן לעובד שנערכו מ קב רת בע בטיחות. הוראות הפ

 ומעביר בה המשתתפים אישור ההדרכה, תוכן ההדרכה, זמן לרבות ועובדיו, הקבלן הדרכות של מלא תיעוד •

ההדרכה.

ת שנמצאו פערים לרבות סיורים, פיקוח, פעולות תיעוד • ד בו ע בגינן. שהועברו וההתרעות הקבלן ב

הקבלן. תפקוד הערכת של תיעוד •

חר ארגוני מעקב לקיים המפעל תופש יוכל התיעוד באמצעות המפעל. של הפנימיות ההוראות קיום א
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■■עוד■ אישי מגן ציוד אי: נספח

אם לעובדיו וייעודי אישי מגן ציוד לספק הקבלן באחריות  אלה הן - לסיכונים ולחשיפה פוטנציאליים לסיכונים בהת

חלקית(: )רשימה דוגמאות להלן במפעל. תודרך שעליהם אלה והן מומחיותו לתחום הקשורים

. בגדים )כולל עבודה בגדי ❖ להחלפה(
מגן. כובע ❖
תקן(. )על-פי מגן בטיחות נעלי ❖
מגן. משקפי ❖
עבודה. כפפות ❖
 בעבודה הבטיחות תקנות ])על-פי ניטור טעוני לחומרים להיחשף צפוי העובד אם העבודה, לבגדי כביסה שירותי ❖

. מזיקים([ בגורמים עובדים של וביולוגי סביבתי )ניטור

אזרחית ותשתית בניין - קבלנים לעבודת ניכויים" "לוח בי: נספח

סכום העברה תאור מסי

ר ליקויים ת א הנדסית ובנייה בנייה עבודות ב

כדין. עבודה מנהל אי-מינוי א.

עבודה. למפקח עבודה מנהל מינוי על-אודות אי-דיווח ב.
ות 7 )סעיף כחוק שלט אי-הצגת ג. הבנייה(. לתקנ
בגידור. חוסר/פגם ד.
תקין. לא סולם או פיגום ה.
לחוק. בניגוד שנבנה פיגום ו.
מתאים. דיפון או שיפוע ללא חפירה ז.

אחר. ח.

1

רישיונות

בתוקף. רישיון ללא הנדסי בכלי עבודה ביצוע א.

בתוקף. הסמכה ללא בעגורן שימוש ב.
התאם אישור ללא חשמל עבודת ביצוע ג. מתאים. לסיווג ב
כדין. לכך מורשה שאינו מי על-ידי חשמל עבודות ביצוע ד.
להוראות. הסמכה/בניגוד ללא בגובה עבודה ביצוע ה.
אחר. ו.

2

עובדים העסקת

אם שלא עובד העסקת א. המותר. לגיל בהת

נדרשת. הסמכה ללא עובד העסקת ב.
לעובדים. הדרכה אי-מתן ג.
לעובד. צמ״א אי-הספקת ד.
תעסוקתי. רופא של דעתו לחוות בניגוד עובד העסקת ה.
אחר. ו.

3

ציוד בדיקות

ר תסקיר ללא אןויר קולט או הרמה בציוד שימוש א. תוקף. ב

אחר. ב.

4

אישי. מגן בציוד אי-שימוש 5

ת חוסר כ ר ע ראשונה. עזרה ב 6

ף חוסר ט מ אש. כיבוי ב 7

שונות. 8

8



ת הערכה גי: נספח מ כ ס ת מ ד ו ב ע קבלנים ל

ה מתן מחייבת הקבלן הערכת מילוי ע רב להלן: המשקלות על־פי ציונים א

דה ביצוע איכות .3 בו / הע {4 1 חופשי ציון - מהציון( 0 0 .5־0
ר .6 ד / וניקיון ס {1 1 חופשי ציון ־ מהציון( 0 0 .5־0
ת עמידה ^ ו ח ו ל / זמנים ב {1 1 חופשי ציון ־ מהציון( 5 0 .5־0
/ הבטיחות ציון ^. {3 מדדים: שלושה לפי ״קבע מהציון( 5

I. ר פ ס נות מ פת שאירעו תאו קו לרכוש(: או לאדם נזק )עם העבודה בת
ויותר. 2 ,1 ,0 אפשרויות:

חת תאונה הניקוד: שיטת 2 הורדת - א 0 4 הורדת - ויותר תאונות שתי מהציון, 0/0 0 0/0 
מהציון.

II. ר פ ס ות אירועי מ טיח אי־ ,הבטיחות הוראות אי־קיום )לדוגמה: מעורב הקבלן היה שבהם ב
וכוי(. מגן בציוד שימוש

ויותר. 3 ,2 ,1 ,0 אפשרויות:
1/ - אחד אירוע הניקוד: שיטת 2/ - אירועים שני פחות, 0  - ויותר אירועים שלושה ,0

/4 0.
III. ות ביצע הקבלן האם רכ 7 80\ הד 0 0 לך 1 ה העבודה? במ

רלוונטי. לא לא, כן, אפשרויות:
2/ ־ לא התשובה אם הניקוד: שיטת פחות. 0

ת הכללי הציון כ ר ע ה ת של שקלול יהיה הקבלן ל ע ב ר הציונים. א

־ נמוך כולל בטיחות ציון • 6מ גבי הבטיחות לעניין הקבלן נציג של חתימה יחייב 5 ההערכה. על־

־ נמוך המשוקלל הציון אם • 6מ  עבודה יומני כולל בעבודה, הליקויים פירוט עם מזכר לצרף המעריך באחריות ,5

ת תומכים, ומסמכים מנ ל־  למהנדס העתק עם ישירות או החוזה, מהנדס באמצעות לקבלן, לשלוח יהיה שניתן ע
מתקנות. פעולות לצורך החוזה,

ת הנמוך לציון הסיבה את לפרט יש כן כמו ח הייהערות". ת

ת יועברו הנמוכים הבטיחות ציוני • ח דש א חו ת ל ר ו צ זה/למפקחי הרלוונטיים לגורמים אוטומטי מייל ב  לחו
הבטיחות.
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חשמלי ציוד בדיקת די: נספח

אם כי זו בחתימתי לאשר הריני הת בקשת ב  שהציג החשמלי הציוד לכל בדיקה ביצעתי , מטה מופעים שפרטיו הקבלן ל

ד מופעים שנבדקו הציוד פרטי כל הקבלן. בפני : כוללת הבדיקה . הקבלן נציג בליווי נערכה הבדיקה . זה למסמך 2 בעמו

המכשיר ושלמות המכשיר של ויזואלית בדיקה .1

ההזנה כבלי ותקינות שלמות .2

המכשיר בידוד בדיקת .3

קע הארקה רצף בדיקת .4 לגופו המכשיר מת

ת ממסרי ותקינות הימצאות .5 ח פ מטלטלים חשמל כלי להזנת ה

. כשירות מדבקת י״ע המכשיר סימון .6

 כל לפני הפחת וממסר׳ החשמל מכשירי תקינות לוודא עליו חובה כי לקבלן הובהר ספק. הסרת ולמעת זאת. למרות
 יוזמן - זה למסמך 2 שבעמוד ברשימה מופיע שאינו חשמלי בציוד שימוש שיעשה קבלן - בנוסף . בהם שימוש

לבירור.

: הבדיקה ביצוע תאריך

: הנבדק הקבלן פרטי

: הקבלן שם
: הקבלן נציג שם

: באזור בנשר עובד
: העבודה ביצוע תאריך

: החשמל ציוד את שבדק החשמלאי פרטי

: החשמלאי שם
: רישיון סוג

: הרישיון תוקף
רישיון מספר

: הקבלן נציג חתימת : הציוד את שבדק החשמלאי חתימת

1 0



 בישראל- הבטיחות ממוני לשכת
)ע.ר) אנחנו זה מקצוענים

580700185 עמותה מס'

שדה רוני עו״ד אצל
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,074-7621153 פקס': 052-8260360 ל': ט
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 הבטיחות- על לממונים עיון יום
מניעתם ודרכי עובדים והדרכת מידע מסירת מאי כתוצאה הסיכונים

848215 - מספר עיון יום אישור

ענינים תוכן

מס'
עמוד

הנושא מס'

עובדים והדרכת מידע מסירת תקנות חקיקה- 1

כשיר אדם מינוי טופס 2

הרמה מכונת מפעיל מינוי טופס 3

עבודה מנהל ומינוי בנייה עבודות תחילת על הודעה טופס 4

בטיחות נאמני הכשרת נוהל 5

הבטיחות בועדת החברים הנהלה חברי הכשרת נוהל 6

תחזוקה ואנשי עבודה מנהלי הדרכת נוהל 7

 מחשוב ובטכנולוגיות בלומדות לשימוש עקרונות נוהל
הבטיחות בתחום העובדים הדרכת לצורך ומולטימדיה

8

הבטיחות לניהול ביישומונים לשימוש מנחים קווים נוהל 9

ישראל מדינת נגד גרינברג פלילי ערעור דין- פסק 10

ובשיש באבן עובד תעסוקתיים- סיכונים על מידע גיליון 11

 לסיכונים בנוגע לעובד מידע תמצית דוגמא- טופס
בעבודה

12

 עבודה לביצוע מוקדם בטיחות אישור דוגמא- טופס
קבלן של מסוכנת

13

 להעסקה מנחים קווים בתעשייה- שירות קבלני נוהל
בטיחותית

14

4 ג לשבת מו ת ,נו חו שראל הבטי בי
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הנוהל: .מטרת1

 המבקשים למוסדות הראשי, העבודה מפקח מאת אישור מתן אופן את להסדיר בא זה נוהל

 העבודה על הפיקוח ארגון לתקנות 4 תקנה ע"פ בטיחות לנאמני הכשרה לקיים אישור לקבל

 .1999התשנ"ט- עובדים(, והדרכת מידע )מסירת

כדלקמן: קובעת 4 תקנה

 כמשמעותם הבטיחות ועדת חברי ואת הבטיחות נאמני את יכשיר עבודה במקום "מחזיק

 באמצעות תינתן כאמור הכשרה לחוק, 14 סעיף לפי תפקידיהם לביצוע לחוק, השני בפרק

ראשי." עבודה מפקח לכך שאישר אחר אדם או מוסד או ולגיהות לבטיחות המוסד

: הגדרות .2

הדרכה. ו/או הכשרה הינו שמטרתו תאגיד או -אדם "מוסד" .2.1

 לקיים הראשי העבודה מפקח ידי על שאושר מוסד - מאושר" "מוסד .2.2

זה. נוהל לפי הכשרה

 העבודה, על הפיקוח ארגון בחוק כמשמעותו - "ראשי עבודה "מפקח .2.3

;1954התשי"ד-

 העבודה על הפיקוח ארגון לחוק 9 בסעיף כהגדרתו - בטיחות" "נאמן .2.4

;1954 - התשי"ד

.כללי:3

 כמפורט בקשה יגיש בטיחות לנאמני הכשרה לקיים אישור לקבל המבקש .3.1

זה. לנוהל 5 בסעיף

 1 בנספח כמפורט לימודים לתכנית בהתאם תהא בטיחות נאמני הכשרת .3.2

. ממנה לגרוע ואין מחייב בסיס היא הלימודים תכנית זה. בנוהל

 באופן ,1 בנספח כמפורט לימוד שעות 24מ- תורכב בטיחות נאמני הכשרת .3.3

הבא:

א.1 בנספח כמפורט קבועה תכנית הן לימוד שעות 16 .3.3.1

 הנושאים רשימת מתוך המוסד ע"י יורכבו נוספות לימוד שעות 8 3.3.2

ב.1 בנספח המפורטים
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 על תעלה שלא לתקופה יינתן בטיחות נאמני להכשרת קורס לקיום אישור .3.4

שנים. שלוש

 אלא המרצים בהרכב או א(1 )בנספח הלימודים בתכנית שינוי יבוצע לא .3.5

ידו. על שמונה מי או ראשי, עבודה ממפקח מראש אישור קבלת לאחר

 אודות ידו על שמונה מי או ראשי עבודה למפקח בכתב יודיע מאושר מוסד .3.6

לפחות. מראש יום 7 הבטיחות נאמני הכשרת תתבצע בו ומיקום תאריך

 לאחר רק בבקשה ידון ידו על שמונה מי או ראשי עבודה מפקח כי יובהר .3.7

זה. נוהל לדרישות בהתאם בשלמותה, והוגשה כהלכה שמולאה

: בטיחות לנאמני הכשרה לקיים אישור לקבלת .דרישות4

 בטיחות לנאמני הכשרה לקיים ראשי עבודה מפקח של אישורו את לקבל המבקש מוסד

זה: בסעיף המפורטות בדרישות יעמוד

התאגדות: צורת .4.1

 רשומה לא שותפות או דין לפי המתנהל במרשם רשום יהיה תאגיד שהוא מוסד

 כאמור כדין התאגדות על המעיד מסמך לבקשתו יצרף המוסד מורשה. עוסק או

.2 בנספח

 רישומו על המעידות ותעודות ההתאגדות מסמכי את יציג - תאגיד שאינו מוסד

הרלוונטי. הרשם אצל כדין

ניסיון: .4.2

 מן באחד הדרכה בתחום פעילות חודשי 12 של ניסיון להוכיח המוסד על

אש. בטיחות או בטיחות ניהול, בריאות, טכני, לפחות: הבאים הנושאים

וכיתה: מבנה דרישות .4.3

וגישה מבנה .4.3.1

וידועה. קבועה בכתובת ממוקמים קבע, של במבנה יהיו המוסד משרדי 4.3.1.1

 להיות 4.3.2 בסעיף כאמור לימוד כיתת לרבות הכשרה תועבר בו המקום על 4.3.12

 והן וסביבה תשתית מבנה, מבחינת הן מוגבלות, בעלי לאנשים פיזית נגישים

ומעברים. פתחים גישה, דרכי לרבות השירות, מבחינת

 שמיעה, או ראיה לקויי כגון ליקויים, בעלי יוכלו באמצעותם עזרים יקבע המוסד 4.3.13

הקיימת למחויבות בהתאם והכל ההכשרה, תועבר בו במקום ולהתנהל להתמצא
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 עם לאנשים זכויות שוויון תקנות דרישות של קיומן לעניין ובפרט דין, פי על-

.2014 התשע"ד- מקצועית(, הכשרה לשירותי נגישות )התאמות מוגבלות

לימוד: כיתת .4.3.2

הבאות: הדרישות יתקיימו שבו מקום בכל להיות יכולות הלימוד כיתות

.4.3.1.3 בסעיף כמפורט נגישה להיות לימוד כיתת על 4.3.2.1

תלמיד. לכל מ״ר 1.25 לפי לפחות יחושב לימוד כיתת כל של שטחה 4.3.22

 הצללה אמצעי תקינים, וקירור חימום אוורור, אמצעי יהיו לימוד כיתת בכל 4.3.2 3

 עבור הולם בריהוט ותצויד זה( בנושא הקיימים לתקנים )המותאמים הולמים

 למבוגר מותאם כיסא או סטודנט )כיסאות מבוגרים של וראויה מסודרת למידה

הרשומים(. התלמידים כמספר מתאים כתיבה ושולחן

 לשתייה ומתקן ישיבה מקומות )הכוללת מנוחה פינת תהיה הלימוד כיתת ליד 4.3.2.4

 תאי וכן תשלום( וללא הגבלה ללא התלמידים, לרשות שיועמד וקרה חמה

ולגברים. לנשים נפרדים לשימוש, ראויים הלימוד, לכיתת מחוץ שירותים

ציוד: .4.3.3

ברשותו: יחזיק המוסד

לצורך. בהתאם מענה לתת יוכל אשר רזרבי, ומקרן )ברקו( קרן חד מקרן 4.3.3.1

ההכשרה. קיום לצורך הנדרשים המחשה אביזרי 4.3.32

מרצים: דרישות .4.4

לפחות: הבאים בתנאים יעמוד המרצים מן אחד כל

המרצה: השכלת .4.4.1

בפנקס שרשום הנדסאי או הטכנאים בפנקס רשום טכנאי או תקף כשירות אישור בעל

עתיד שבו בתחום בישראל, מוכר ומעלה, ראשון תואר בעל או רשום מהנדס או הנדסאים

ללמד.
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 הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

581475 מסי נוהלבטיחות נאמני הכשרת נוהל

18 מתוך 5 עמוד מהדורה: מיום: בתוקף תאריך:
11/12/2016 10/05/2017 2

להלן: המפורטים הלימודים לתחומי מיוחדים נושאים .4.4.2

 מרצה ללמד יאושר להלן, מהמפורטים ספציפי לימודים תחומי

 ערך: שווי בתנאים או הבאים בתנאים שיעמוד

 הגיהות בתחום תפקיד בעל - וארגונומיה תעסוקתית גיהות

רופא. או התעסוקתית

 עסק או אש בטיחות כממונה הכשרה שעבר מי - אש בטיחות תחום

הכבאות. בתחום

פרמדיק. או חובש - ראשונה עזרה

 או בתחום יותר גבוהים תארים או כימיה הנדסאי או טכנאי - חומ״ס

 ענפית השתלמות שעבר בתוקף כשירות אישור בעל בטיחות ממונה

ופטרוכימיה. פרמצבטיקה בכימיה,

 הסכמה תעודה בעל כללי, בגובה- עבודה מדריך - בגובה עבודה

במרשם. ורשום תקפה

ניסיון .4.4.3

ללמד. עתיד הוא שבו בתחום לפחות, שנים 3 של מקצועי ניסיון 4.4.3.1

 בתחום קורס בהצלחה וסיים הוראה, או הדרכה בתחום מוכח ניסיון בעל 4.4.32

לפחות. שעות 40 של בהיקף ההוראה או ההדרכה

העברית. בשפה מלאה שליטה .4.4.4

תעודה והנפקת תיעוד דרישת .4.5

 המשתתפים של חתימה ידי על הכשרה כל הנוכחות ביומני יתעד המוסד .4.5.1

המרצה. חתימת ידי על וכן ההכשרה של ובסיומה בתחילתה

ההכשרה. מסיום שנים חמש במשך הנוכחות יומני את ישמור המוסד .4.5.2

 הנוסח ע"פ בהכשרה ההשתתפות תעודת למשתתפים ינפיק המוסד .4.5.3

.4 שבנספח

: בקשה .הגשת5

 הכשרה לקיים אישור קבלת לצורך ראשי עבודה למפקח יוגשו להלן המפורטים המסמכים

בטיחות: לנאמני

.2 בנספח כמוגדר בקשה, טופס .5.1

5



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 6 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

 מן אחד כל ליד המרצה שם לרבות ,1 שבנספח לפירוט בהתאם לימודים, תוכנית .5.2

המרצה. של ת.ז. מס' בצירוף הנושאים

 ע"י חתום להרצות, המיועד מרצה כל עבור ,3 בנספח כמוגדר מקורי, מרצה שאלון .5.3

 וניסיונו המרצה של השכלתו על המעידים מסמכים בצירוף המוסד, והנהלת המרצה

.4.4 בסעיף כמפורט ללמד, עתיד שבו בתחום

 כך על ישלח הסעיף, דרישות כל מולאו לא כי מטעמו מי או ראשי עבודה מפקח מצא .5.4

הנדרש. לתקן ו/או להשלים האפשרות לו לתת מנת על למוסד הודעה

בטיחות: לנאמני הכשרה לקיים אישור .מתן6

 בדרישות עומד המוסד כי נמצא ואם הבקשה את יבדוק שמונה מי או ראשי עבודה מפקח

 שלא לתקופה יינתן האישור בטיחות. לנאמני הכשרה לקיים אישור למוסד ייתן זה, נוהל

לעין. בולט במקום יציגו והמוסד למוסד בכתב יישלח האישור שנים. שלוש על תעלה

: אישור .חידוש7

 גבי על חידוש לאישור בקשה המאושר המוסד יגיש האישור פקיעת לפני חודש

.3 שבנספח הטופס

.משובים:8

 צוות איכות להערכת משוב דפי המאושר המוסד יעביר ההכשרה, סיום בטרם

 (,5 )נספח בנפרד מרצה לכל וביחס פרק כל עבור ההכשרה, ביצוע ואופן ההוראה

שנים. 3 למשך ההכשרה, בתיק יישמרו המשתתפים תשובות

.פיקוח:9

 הכשרות מתקיימות שבו מקום לכל להיכנס עת בכל רשאים שמונה מי או ראשי עבודה מפקח

 פיקוח לצורך המוסד, משרדי לרבות רלוונטיים, מסמכים קיימים בו מקום לכל או זה, נוהל לפי

המוסד. של תקין ניהול על

 לבצע לו ולאפשר שיידרש, מסמך כל שמונה מי או ראשי עבודה למפקח להציג חייב המוסד

מאושר. כמוסד פעילותה עם בקשר הנדרשת בדיקה כל
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
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18 מתוך 7 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

: מאושר מוסד פסילת / השעית .10

 החוק, בדרישות עמד לא מאושר מוסד כי שמונה מי או ראשי עבודה מפקח מצא .9.1

 ביטול את הראשי העבודה מפקח ישקול זה, שבנוהל והתנאים הנהלים התקנות,

השעייתו. או מאושר במוסד הכרתו

 בכתב, טענותיו את לטעון הזדמנות לו ותינתן המאושר למוסד תימסר כך על הודעה .9.2

 עבודה ימי 30 תוך הסופית, ההחלטה קבלת בטרם הראשי, העבודה מפקח בפני

 הליך לקיים הראשי העבודה מפקח רשאי מסוימים, במקרים המסמך. שליחת מיום

 מפקח בפני הע"פ טענותיו להשמיע המאושר למוסד הזדמנות ניתנת בו בע"פ שימוע

הראשי. העבודה

 השימוע, לאחר עבודה ימי 30 תוך בכתב החלטתו על יודיע הראשי העבודה מפקח .9.3

 החלטתו על הראשי המפקח יודיע דבריו, להשמיע שלא המאושר המוסד בחר ואם

המסמך. שליחת מיום עבודה ימי 60 תוך

 או השעייתו, המאושר, למוסד אזהרה מתן על להחליט יכול הראשי העבודה מפקח .9.4

פסילתו.

 כל בשל למוסד שניתן האישור התליית על להחליט יכול הראשי העבודה מפקח .9.5

הבאות: מסיבות אחת

זה לנוהל 4 סעיף מדרישות דרישה במילוי מהותי שינוי חל .9.5.1

 ולא מטעמו, נציג או הראשי העבודה מפקח ידי על הוזהר המאושר המוסד .9.5.2

הנדרש; את תיקנה

 התכנית לפי בטיחות לנאמני ההכשרה את ביצע לא המאושר המוסד .9.5.3

שאושרה;

 או ראשי עבודה מפקח אישור את שקיבל מבלי שינויים ביצע המאושר המוסד .9.5.4

ביצועם; לפני שמונה מי

שמונה; מי או ראשי עבודה מפקח אישור ללא מרצה העסיק המאושר המוסד .9.5.5

 אחד כל בשל למוסד שניתן האישור פסילת על להחליט יכול הראשי העבודה מפקח .9.6

מאלה:

זה; נוהל דרישות על לעבור והמשיך בעבר הושעה המאושר המוסד .9.6.1

 לאחר או מאושר, כמוסד הכרה קבלת לצורך מזויפים מסמכים הציג המוסד .9.6.2

הכרה; קבלת
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18 מתוך 8 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

מרצה: פסילת / להשעיית קריטריונים .11

 לפרק מרצה לפסול או להשעות האושר למוסד להורות רשאי ראשי עבודה מפקח

 ו/או זה נוהל בדרישות עומד אינו מרצה כי סבר אם בזמן, מוגבל בלתי או קצוב זמן

להלן: כמפורט

המאושרת. הלימודים תוכנית עפ"י הרצה לא .10.1

מראש. אושרו שלא בנושאים הרצה .10.2

הלימודים. בתכנית המוקצב מהזמן קצרות ידו על שהועברו ההרצאות .10.3

מזויף. או כוזב מידע סמך על להרצות אישור קיבל .10.4

 העבודה מפקח הסופית. ההחלטה קבלת לפני עמדתו את להשמיע הזדמנות תינתן למוסד

בכתב. החלטתו על יודיע הראשי

 אדוארדס ורדה
 ראשית עבודה מפקחת

התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל וראש
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
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התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 9 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

1 נספח

בטיחות נאמני להכשרת לימוד תוכנית

 א1 נספח

קבועים לימוד נושאי רשימת

הערות לימוד שעות נושא מספר

1  ארגון חוק בעבודה, הבטיחות פקודת
 ומינהל ותקנותיו העבודה על הפיקוח

הבטיחות

1  ובארגון: בבטיחות תפקידים בעלי
 על ממונה ותפקיד הבטיחות ועדת

הבטיחות. ונאמן הבטיחות

1 אישי מגן ציוד

2 ארגונומיה( )לרבות תעסוקתית גהות

1 בדיקה טעוני כלים

1 אש סיכוני

2 מטלטלים וכלים חשמל סיכוני

2 חומ״ס

2 מכונות הגנת עקרונות

1 האנושי והגורם תאונות גורמי

1 עבודה משטחי בגובה, עבודה

 לבצע יש המבחן את
השלישי המפגש אחרי

1 מבחן

16 סה"כ

9
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 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 10 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

 ב1 נספח

משתנות שעות שמונה יורכבו מהם לימוד, נושאי רשימת

נושא מספר

ראשונה עזרה 1

חומ״ס 2

הדברה חומרי 3

תעסוקתיים סביבתיים תנאים 4

תעסוקתיות סביבתיות בדיקות 5

תעסוקתית רפואה 6

במעבדה בטיחות כללי 7

בטיחות גיליונות 8

מייננת בלתי קרינה 9

מייננת קרינה 10

ביולוגים סיכונים 11

בדיקה טעוני כלים 12

מכונות מיגון סוגי 13

ריתוך בעבודת סיכוני 14

הבטיחות לניהול תוכנית עקרונות 15

העבודה במקום בטיחות סיכוני ניהול 16

מפגעים סקר 17

בבניה בטיחות 18

מגובה נפילה למניעת אמצעים 19

ומילוט גישה דרכי 20

מוקף מקום 21
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18 מתוך 11 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

ותלולים שבירים גגות 22

חירום באירוע טיפול 23

עובדים והדרכת מידע מסירת 24

ובינלאומיים ישראליים תקנים 25

חשמלאים רישוי - ותקנותיו החשמל חוק 26

בחקלאות עבודה תאונות 27

חקלאות בענפי סיכונים 28

ולירקות לפירות אריזה בבתי עבודה 29

 וגהות בטיחות סיכוני להכרת במפעל סיור
שעות( 4 )עד

30

אבן במחצבות בטיחות 31

נפץ בחומרי יסוד מושגי 32

: הערות

. דקות 45 בת היא לימוד יחידת .1
ביניהן. הפסקה ללא ברציפות לימוד יחידות 2 - מ יותר להעביר אין .2
אמריקאיות. שאלות 20מ- הבנוי מסכם מבחן המשתתפים יעברו ההכשרה בסיום .3
לפחות. 700/0 יהיה במבחן עובר ציון .4
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18 מתוך 12 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

 2 נספח

 בטיחות לנאמני הכשרה קורס לקיום אישור לקבלת בקשה טופס

המוסד: פרטי •

כתובתו: המוסד: שם

יסוד: שנת טלפון:

מייל: המנהל: שם

הרשמי( שם את )ציין הבעלות

למוסד רק : התאגדות ומספר צורת

והתמחותו: פעילותו תחומי תיאור

1 1 אל : כן חודשים: 12 ניסיון

: מצורפים מסמכים •

כדין התאגדות על המעיד מסמך 0

מרצים. שיבוץ עם לימוד תוכנית 0

מרצים. שאלוני 0

בטיחות: נאמני הכשרת מיקום •

_____________________________________כתובת 0

__________________________________________המקום: תיאור 0

המבקש: הצהרת •
 מפקח מטעם בטיחות" נאמני הכשרת "נוהל את בעיון שקראתי בזאת מאשר הח"מ אני 0

הראשי. העבודה

 הכשרה מתקיימת בו למבנה מוסמך גורם ע"י בטיחות מבדק נערך כי בזאת מצהיר הח"מ אני 0

בטיחות. ליקויי בו נמצאו ולא הבטיחות לנאמני

 לפי וכן זה, בנוהל המפורט עפ"י לנהוג מתחייב והנני נכונים דלעיל הפרטים שכל לאשר הריני 0

שאארגן. להכשרה הקשורה בחקיקה הנדרש

 ההכשרה, ביצוע עם בקשר שייגרם נזק לכל באחריות בלעדי באופן לשאת מתחייב המוסד 0

 לסיומו המתוכנן המועד בטרם עוד ההכשרה את להפסיק המוסד יידרש בו מצב בכל זה ובכלל

פסילתו. או המאושר המוסד השעיית זה, נוהל דרישות הפרת עקב

 עומד לא המוסד באם אישורו את לבטל עת בכל רשאי הראשי העבודה מפקח כי לי ידוע 0

הנוהל. בדרישות

המוסד חותמת מנהל חתימת המוסד שם תאריך
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 13 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

 3 נספח

 בטיחות לנאמני הכשרה קורס לקיום אישור לחידוש בקשה טופס

המוסד: פרטי •

כתובתו: המוסד: שם

יסוד: שנת טלפון:

מייל: המנהל: שם

הרשמי( שם את )ציין הבעלות

למוסד רק : התאגדות ומספר צורת

והתמחותו: פעילותו תחומי תיאור

המבקש: הצהרת •

 שהוצהר כפי המרצים ובמערך הלימוד בתוכנית שינוי נעשה שלא מצהיר הח"מ אני 0

בזאת. המצורפת ,_____________ביום שהגשתי בבקשה

ת מצהיר הח"מ אני 0 א ז  מתקיימת בו למבנה מוסמך גורם ע״י בטיחות מבדק נערך כי ב

בטיחות. ליקויי בו נמצאו ולא הבטיחות לנאמני הכשרה

ת מאשר הח"מ אני 0 א ז  מפקח מטעם בטיחות" נאמני הכשרת ה״נוהל את בעיון שקראתי ב

הראשי. העבודה

 וכן זה, בנוהל המפורט עפ"י לנהוג מתחייב והנני נכונים דלעיל הפרטים שכל לאשר הריני 0

שאארגן. להכשרה הקשורה בחקיקה הנדרש לפי

ות בלעדי באופן לשאת מתחייב המוסד 0 שר שייגרם נזק לכל באחרי  ההכשרה, ביצוע עם בק

ת להפסיק המוסד יידרש בו מצב בכל זה ובכלל  המתוכנן המועד בטרם עוד ההכשרה א

ת עקב לסיומו ר פסילתו. או המאושר המוסד השעיית זה, נוהל דרישות הפ

 עומד לא המוסד באם אישורו את לבטל עת בכל רשאי הראשי העבודה מפקח כי לי ידוע 0

הנוהל. בדרישות

0

המוסד חותמת מנהל חתימת המוסד שם תאריך
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 14 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

3 נספח

מרצה שאלון
השאלון מילוי תאריך

יום חודש שנה

: המוסד שם

אישיים: פרטים •
לידה תאריך מין פרטי שם משפחה שם זהות תעודת

חודש שנה

פרטית: כתובת •
נייד טלי בעבודה טלי טלי

בבית
מיקוד בית מספר הרחוב יישוב

: הבאים הנושאים את בטיחות לנאמני בהכשרה ללמד מיועד ב. •

1

2

3

4

5

6

השכלה: על פרטים •
 כן - 1 תעודה:

לא - 2
 סיום שנת

לימודים
שנות
לימוד

מקצוע
עיקרי

 ביה"ס שם
ומקומו

ההשכלה סוג מסי

טכנית 1
הנדסית 2

אקדמאית
אחרת

3

שפות: ידיעת •
אחר ערבית אנגלית עברית

קריאה
כתיבה
דיבור

חלקית ידיעה - 2 - מלאה ידיעה - 1 לרשום:

14



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 15 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

נוספת תעסוקה על פרטים •

ובהדרכה תעסוקה ניסיון •
העיסוק נושא  שנות סה"כ

ניסיון
תפקיד עד

תאריך
מתאריך העבודה מקום שם

השתתפת* בהן ההשתלמויות את פרט השתלמויות:
אישור

 1 - כן
2 - לא

סה"כ
שעות

במסגרת
המוסד

עד
תאריך

מתאריך מגמה נושא
השתלמות

. והשתלמויות השכלה המוכיחות התעודות העתקי לצרף נא *

 ומדויקים. נכונים הינם לעיל, כמפורט בשאלון, שמילאתי הפרטים כל כי בזה מצהיר הח"מ אני
 לפסול רשאי הראשי העבודה מפקח כי לי וידוע זה לנוהל 10 סעיף את קראתי כי מצהיר אני
 זה. לנוהל בהתאם הדרכות קיום לעניין כמרצה עת בכל אותי להשעות או

 למפקח ובכתב מיד להודיע מתחייב אני הנ"ל, ההדרכה גוף במסגרת פעילותי את אפסיק אם
הראשי. העבודה

תאריך המרצה וחתימת שם

תאריך המוסד מנהל וחתימת שם

. המקורי הטופס את להגיש יש ובמלואו; קריא בכתב הטופס את למלא יש : הערות

15



581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 16 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

4 נספח

המאושר המוסד ושם לוגו ,העבודה משרד ופיקוח באישור
חברתיים ושירותים הרווחה
התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל

: כי לתעודה וזאת

 משפחה: ושם שם
_____: תייז מס'

בטיחות נאמני הכשרת סיים

 למד הנ״ל
 ־־/־־/■ לתאריך ועד --/--/-- מתאריך

שעות ___ סה"כ

על הפיקוח ארגון לתקנות בהתאם ,______________מספר הבטיחות מינהל אישור
1999־ התשנ״ט עובדים( והדרכת מידע )מסירת העבודה

תוכנית הדרכה/מנהל מנהל המוסד מנהל

תאריך:
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
החברתיים ושירותים

18 מתוך 17 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

5 נספח

בקורס משוב

המשוב מילוי תאריך המסגרת שם

 יקר/ה /ה תלמיד

 . הקורס על דעתך בחוות להיעזר ומטרתו אנונימי השאלון

. ההוראה של מתמיד שיפור משותפת, מטרה לכולנו

 "בעייתיות" נקודות לאתר התשובות, ניתוח ע״י לנו, תאפשר והשקולה הרצינית התייחסותך

. לפתרונן דרכים ולחפש

הגבוה(; הציון הוא 5 )כאשר 5 עד 1 מ- ציון תן/תני

לכך. המיועדים במקומות הערותיך והוסיף/הוסיפי המתאימה בעמודה X סמן/סמני

המאושר מהמוסד מהקורס/ רצון שביעות

הערות 5 4 3 2 1 מסי

מהקורס כללית התרשמות 1

 לפניותיך מענה מצאת מידה באיזו

למכללה

הקורס במהלך המחשה חומר טיב 2

מהסיורים התרשמות 3

לתלמיד עזר חומר טיב 4

 בקורס ההוראה מרמת ציפיותיי

התגשמו
5

הכללית ההוראה איכות 6

 הידע רמת את שיפרת מידה באיזו

שנלמדו בנושאים שלך
7

הקורס על ממליץ היית מידה באיזו 8
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581475 מסי נוהל בטיחות נאמני הכשרת נוהל  הרווחה העבודה, משרד
 החברתיים ושירותים
 הבטיחות מינהל
התעסוקתית והבריאות

18 מתוך 18 עמוד מהדורה:
2

 מיום: בתוקף
10/05/2017

תאריך:
11/12/2016

המרצים הערכת

: מרצה שם

הערות 5 4 3 2 1 מסי

המרצה ע״י ההרצאה הכנת 1

 בצורה החומר את העביר המרצה

מעניינת
2

התלמידים עם התקשורת 3

המרצה של ההסבר בהירות 4

: כלליות הערות

 הפעולה שיתוף על תודה
הדרך בהמשך בהצלחה

18



הרווחה העבודה משרד
החברתייבז ת״ימ1ריו1והו

התעסוקתית הבטיחות!הבריאות נ׳נינהד

 תשע״ט ניסן יא
16/04/2019 

7:מסמך מספר 1 5 0 5 8

ת חובת בדבר ראשי עבודה מפלות הודעת :הנדון שר ת החברים הנהלה נציגי הכ בוועדו
הבטיחות

 1999- התשנ׳יו עובדים(, והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון לתקנות 4 תקנה פי על .1

שיר עבודה במקום מחזיק על חובה חלה התקנות(, - )להלן  ועדת חברי ואת הבטיחות נאמני את להכ

שמעותם הבטיחות שי״ד- העבודה, על הפיקוח ארגון לחוק השני בפרק כמ  החוק(, ־- )להלן 1954 הת

ם לביצוע לחוק. 14 סעיף לפי תפקידיה

ת בוועדת .2 טיחו  הבטיחות בוועדת העובדים נציגי הנהלה. ונציגי עובדים נציגי חברים במפעל ב

קבע במפעל, בטיחות כנאמני בחוק 19 בסעיף מוגדרים  הכשרת לנוהל בהתאם תיעשה הכשרתם כי ונ

התעסוקתית. והבריאות הבטיחות מינהל באתר הנמצא בטיחות נאמני

 פועלת בו העבודה מקום מחזיק על כי לתקנות 4 תקנה מכוח סמכותי מתוקף קובע אני זה במסמך .3

שרה במפעל הבטיחות בוועדת החברים הנהלה נציגי להכשיר הבטיחות ועדת  16 בת ייעודית בהכ

כדלקמן. לימוד שעות

שעות מסי נושא
2  העבודה על הפיקוח ארגון חוק ותקנותיה, בעבודה הבטיחות פקודת

 הבטיחות מינהל תפקידי - משלח־יד ומחלות תאונות פקודת ותקנותיו,

 מקום מחזיק אחריות - וגיהות לבטיחות והמוסד התעסוקתית והבריאות

עבודה

1  על ממונה תפקידי הבטיחות, ועדת - ובארגון בבטיחות תפקידים בעלי

הבטיחות ונאמן הבטיחות

4  כלים - בגובה עבודה - מכונות מיגון - חומ׳יס חשמל, אש, סיכוני עיקרי

למפעל ייעודיים סיכונים - בדיקה טעוני

1  מסוכן)כמעט מקרה עבודה, תאונת הצגת - האנושי והגורם תאונות גורמי

 התעסוקתית והבריאות הבטיחות למינהל האלה המקרים על דיווח תאונה(,

לקחים הפקת -

2 הבטיחות לניהול ותכנית סיכונים ניהול

2 מקצוע מחלות - ארגונומיה( )לרבות תעסוקתית גהות מקדים, סקר

3 במפעל ומפגעים סיכונים סקר - במפעל סיור

1  יישום אחרי מעקב פרוטוקול(, עריכת )לרבות בטיחות וועדת התנהלות

הוועדה של קודמות המלצות/החלטות

16 סה״כ
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הרננזוה העבודה נושרד
החברונייבו והויוירוווים

התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינה?־

טוקול יתועד כאמור ההכשרה ביצוע .4 ההכשרה. בתום שתתכנס הבטיחות ועדת של הראשון בפרו

מפעל הבטיחות בוועדת החברים הנהלה נציגי הכשרת .5 :מאלה אחד באמצעות להינתן יכולה ב

;וגיהות לבטיחות המוסד .5.1

 מפקח מטעם הסמכה בעל ע״י תינתן שההכשרה ובלבד בטיחות נאמני לקורס הכשרה רשות .5.2

שירות אישור בעל שהוא ובתנאי תחזוקה ועובדי עבודה מנהלי להדריך ראשי עבודה קף כ תו  ב

;ההכשרה במועד

 שהוא ובתנאי תחזוקה ועובדי עבודה מנהלי להדריך ראשי עבודה מפקח מטעם הסמכה בעל .5.3

שור בעל ו ההכשרה במועד בתוקף כשירות אי

 החבר ההנהלה מנציגי אחד לכל ידו על חתומות תעודות ההכשרה מבצע ינפיק ההכשרה בתום .6

 עותק ישמור ההכשרה מבצע כאמור. ההכשרה מלוא את עבר אשר במפעל הבטיחות בוועדת

שנים. 7 של לתקופה אצלו מהתעודות

אריכי המפעל, וכתובת שם ההכשרה, את עבר אשר ההנהלה נציג של ת״ז ומסי שם יצוין בתעודה .7  ת

ההכשרה. ותכני ההכשרה מבצע של ת״ז ומסי שם ההכשרה, ביצוע

במפעל. מועסק הוא עוד כל בטיחות בוועדת החבר הנהלה לנציג תקפה תהיה כאמור הכשרה תעודת .8

שרה פטור הינו בטיחות נאמן הכשרת בהצלחה עבר אשר בטיחות בוועדת החבר הנהלה נציג .9  מההכ

זו. בהוראה המפורטת

6 מסי מפע״ר הוראת ומבטלת מחליפה זו הוראה .10 1 3 2 2 1 מתאריך 6 7 .0 8 .2 0 1 7.

.16.04.2019 היא ההוראה תחילת .11

טיחות מינהל וראש ת הב הבריאו על( ו ת)בפו תי ק סו תע ה
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 : מספר
598059

 פי על תחזוקה ועובדי עבודה מנהלי הדרכת
 עבודה מפקח אישור לקבלת סף דרישות

ראשי

 הרווחה, עבודה משרד
 חברתיים והשירותים

 הבטיחות מינהל
 והבריאות

התעסוקתית
2 מתוך 1 עמוד מהדורה:  מיום: בתוקף

04.05.2017
תאריך:

04.05.2017

כללי:

 ג(3) בסעיף לנדרש בהתאם תחזוקה, ועובדי עבודה למנהלי הדרכות בעניין דרישות נקבעו זה בנוהל

עובדים(. והדרכת מידע העבודה)מסירת על הפיקוח ארגון לתקנות

 השתלמות בימי הכרה .1 ל: ראשי עבודה מפקח אישור לקבלת סף דרישות מנוהל חלק היה זה נוהל : הערה

 נוהל )להלן ,27.01.2009 בתאריך שפורסם בטיחות נאמני הכשרת .3 תחזוקה ועבדי עבודה מנהלי הדרכת .2לממונים

אישור(. קבלת

 אישור. קבלת בנוהל 1 מספר סעיף את מחליף 01.05.2017 בתאריך לתוקף שנכנס השתלמות בימי הכרה נוהל

אישור. קבלת בנוהל 3 מספר סעיף את מחליף 01.05.2017 בתאריך לתוקף שנכנס בטיחות נאמני הכשרת נוהל

תחזוקה ואנשי עבודה מנהלי הדרכת .1

כדלקמן: לדרישות לענות חייב הנ״ל אישור לקבלת בבקשה שפונה אדם 1.1

בתוקף, כשירות אישור בעל הנו 1.1.1

 סיים (או חיים בקורות לפרט יש ההדרכה) בתחום מוכח ניסיון בעל הנו 1.1.2

לפחות. שעות 32 של בהיקף ההדרכה בתחום קורס

אישור. לקבל מבקש הוא בו בתחום מוכח ניסיון בעל הנו 1.1.3

בטיחות. ,כממונה לפחות שנתיים של מינוי בעל הנו 1.1.4

 לדרישות לענות חייב הנ״ל אישור לקבלת בבקשה שפונה הדרכה גוף 1.2

: כדלקמן

 הנו העיקרי ועיסוקו שונים מסוגים וקורסים הדרכות בקיום ניסיון בעל הנו 1.2.1

הדרכות, ביצוע

 לקבל מבקש הוא בו בתחום מוכח ניסיון בעלי מרצים צוות ברשותו יש 1.2.2

הבטיחות. בתחום מוכח ניסיון ,ובעלי אישור
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 : מספר
598059

 פי על תחזוקה ועובדי עבודה מנהלי הדרכת
 עבודה מפקח אישור לקבלת סף דרישות

ראשי

 הרווחה, עבודה משרד
 חברתיים והשירותים

 הבטיחות מינהל
 והבריאות

התעסוקתית
2 מתוך 2 עמוד מהדורה:  מיום: בתוקף

04.05.2017
תאריך:

04.05.2017

 ובריאות ,גהות בטיחות בתחום נושאים יצוינו ,בה מפורטת לימודים תכנית תצורף לבקשה

להשתלם. המיועד היעד שילמדו,וקהל העובדים

 ספציפית הדרכה (יקבלו תחזוקה ואנשי עבודה מנהלי הנ״ל) התפקידים שבעלי להקפיד יש

לשנה. אחד מיום פחות ,ולא תפקידם בביצוע שינוים על ,עדכון בעבודתם הסיכונים כל על

 אדוארדס ורדה
 ראשית עבודה מפקחת

התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל וראש
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מס' נוהל

 מחשוב ובטכנולוגיות בלומדות לשימוש עקרונות
הבטיחות בתחום העובדים הדרכת לצורך ומולטימדיה התמ״ת משרד

 הבטיחות מינהל
 והבריאות

התעסוקתית
3 מתוך 1 עמוד א מהדורה:

 מיום: בתוקף

12.7.2012

תאריך:
12.7.2012

רקע .1
 אפשרויות כיום מציבים לומדות( )להלן- ומולטימדיה מחשוב טכנולוגיות לומדות,
 לדרישות בהתאם הדרכות המקיימים רבים מוסדות מידע. ולהעברת להדרכה נרחבות
שנ״ט- עובדים), והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון תקנות  )להלן- 1999ת

 מינהל זאת, לאור לומדות. באמצעות אלו הדרכות קיום לאשר מבקשים - התקנות(
 לצורך בלומדות לשימוש עקרונות זה במסמך יפרט התעסוקתית, והבריאות הבטיחות

התקנות. בדרישות ועמידה הבטיחות בתחום העובדים הדרכת

:לענייננו הדרישות עיקרי .2

 הסיכונים בדבר מידע לעובד למסור חובה המעביד על מטילה לתקנות 2 תקנה א.
:הסעיף לשון זו בעבודתו. הכרוכים

 העבודה במקום לעובד ימסור עבודה במקום מחזיק .2"
 הסיכונים בדבר ובפרט במקום הסיכונים בדבר עדכני מידע

 לו ימסור וכן העובד, מועסק שבה העבודה בתחנת הקיימים
 של בטוחים ולתחזוקה להפעלה לשימוש, עדכניות הוראות

במקום." עבודה תהליכי ושל חומר של ציוד,

:כדלקמן קובעת לתקנות 3 תקנה ב.

 מניעת בדבר הדרכה יקיים עבודה במקום מחזיק )א( .3"
 בעל באמצעות הדרכה(, - )להלן מפניהם והגנה סיכונים

 והוא הסיכונים את הבין עובד שכל ויוודא מתאים מקצוע
 ולסיכונים לתפקידו בהתאם ההדרכה, בנושאי דיו בקיא

 ויקיים יחזור עבודה במקום מחזיק ;חשוף הוא שאליהם
 אחת ולפחות העובדים לצורכי בהתאם כאמור, הדרכה
לשנה.

 לוודא כדי אמצעים ינקוט עבודה במקום מחזיק )ב(
 הם וכי כראוי ידם על הובנה לעובדים שניתנה שההדרכה

פיה." על פועלים

 הדרכה מתאים, מקצוע בעל באמצעות לקיים, עבודה במקום מחזיק על - נסכם ג.
 עבודה בתחנת העובד של עבודתו תחילת עם מפניהם והגנה סיכונים מניעת בדבר

 כי לוודא עליו בנוסף לשנה. אחת ולפחות לצורך בהתאם זו הדרכה על ולחזור
להלן. כמפורט והכל כראוי הובנה ההדרכה

:בלומדות לשימוש עקרונות .3

:הדרכות סוגי שלושה בין להבחין יש א.

חדש עובד הדרכת )1
ושיטות תהליכים העבודה, מקום על הסבר תכלול חדש עובד הדרכת
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 הסיכונים יפורטו לכך בהתאם ומשימותיו. פריסתו פעילותו, העבודה,
 בטיחות כללי עימם, ההתמודדות ואופן אליהם להיחשף עלול שהעובד

 לפרט נדרש המעביד כך, חירום. מצבי תרגול לרבות הבטיחות והוראות
 לתחנת הנוגעים הספציפיים הסיכונים והן הכלליים הסיכונים את הן לעובד

ולתפקידו. עבודתו לסביבת העובד, של העבודה
 בלתי באופן הניתנת פרונטאלית הדרכה לכלול חייבת חדש עובד הדרכת
 באמצעות הדרכה זו בהדרכה לשלב ניתן מתאים. מקצוע בעל ע״י אמצעי
 ימסרו לעיל כאמור הספציפיים הסיכונים לגבי שההדרכה ובלבד לומדה
מתאים. מקצוע בעל ע״י אמצעי בלתי באופן

ותיק לעובד רענון הדרכת (2
 סיפא(- )א(3 )תקנה לשנה אחת ולפחות לצורך בהתאם הניתנת זו הדרכה

 זו בהדרכה לשלב חשוב בלבד. מחשב לומדות באמצעות לקיימה ניתן
 בטיחות(, )אירועי בטיחות מתקריות לקחים הפקות מעשיות, דוגמאות
 חשוב בנוסף, ובתקינה. בחקיקה לרבות השונות בהוראות ועדכונים חידושים

 המתעוררות לשאלות להשיב שיכול המקצועי הגורם מיהו העובד את לידע
 עניין בכל ולחקור לשאול העובד את ולעודד בעקבותיה, או ההדרכה, במהלך

לו. ברור שאינו

הלן שירות קבלן של עובד או אדם כוח קבלן של לעובד הדרכה (3  "עובד - -)ל
קבלן"(

 האדם כוח קבלן על כלומר מעבידו, על חלה קבלן עובד להדרכת האחריות
 המחזיק על וכן בהתאם, השירות קבלן על ו/או האדם כוח חברת ו/או

העבודה. את מבצע העובד שבו העבודה, במקום

 הסיכונים את הכוללת הדרכה לעובד לספק כאמור, המעביד, על לפיכך
וכיו״ב, לשמש חשיפה חשמל, אש, - כגון תפקידו בביצוע הכרוכים הכלליים

בטוחה. בצורה עבודתו לביצוע ההוראות ואת

 הקבלן עובד עם לוודא חייב העבודה במקום המחזיק עבודתו, תחילת טרם
לעיל. כאמור המעביד מן הדרכה קיבל כי

 כתנאי זאת לכלול ואף ממעבידו או מהעובד כתוב תצהיר כך על לקבל מומלץ
 אין אם כי יודגש )הקבלן(. למעביד העבודה במקום המחזיק בין בהתקשרות

 ההכשרה מבחינת מתאים אינו או לעיל כאמור בסיכונים בקיא הקבלן עובד
עבודתו. את המחזיק יאפשר לא לעבוד מיועד הוא בו במקום לעבוד והניסיון

 המיוחדים הסיכונים את ויפרט ידגיש העבודה במקום המחזיק בנוסף,
ובתפקידו. עבודתו בסביבת העובד, של העבודה בתחנת העבודה, במקום
 ישיר באופן הניתנת פרונטאלית הדרכה לכלול חייבת הקבלן עובד הדרכת

 לומדה באמצעות הדרכה זו בהדרכה לשלב ניתן מתאים. מקצוע בעל ע״י
 בלתי באופן ימסרו לעיל כאמור הספציפיים הסיכונים לגבי שההדרכה ובלבד

 באמצעים לנקוט עבודה במקום מחזיק על מתאים. מקצוע בעל ע״י אמצעי
 את מכיר הוא כי כראוי, ידו על הובנה לעובד שניתנה שההדרכה לוודא כדי

עימם. ולהתמודד מפניהם להתגונן ויודע בעבודתו הכרוכים הסיכונים

 העסקת בחוק כהגדרתם שירות״- ״קבלן או אדם״ כוח ״קבלן זה, לעניין
.1996תשנ״ו- אדם, כוח קבלני ידי על עובדים

 העבודה, בתחנת שינוים שנעשו או עבודה, תחנת או תפקיד החליף אשר לעובד ב.
 לספק יש עובד, הוא בו במקום בתהליכים שינויים או העבודה ביצוע באופן

לעיל. 1 בסעיף כאמור חדש, עובד הדרכת
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 כאמור ריענון, הדרכת לספק חובה בטיחותי באירוע מעורב היה אשר לעובד ג.
מהאירוע. הלקחים הטמעת לרבות לעיל, 2 בסעיף

 שנה מדי בלומדות המועברים התכנים עדכון על להקפיד חשוב ריענון, בהדרכת ד.
 מרביים וקשב ענין לעורר מנת על וכן עדכניותם , נכונותם להבטיח מנת על וזאת
העובדים. בקרב

 מתאים מקצוע לבעל אמצעית בלתי גישה לעובד להקנות יש ההדרכות, סוגי בכל ה.
הבנתו. את ולבסס שאלות לשאול לו ולאפשר

 הן לעשות ניתן וזאת כראוי הובנה ההדרכה כי לוודא יש ההדרכות, סוגי בכל ו.
טכנולוגיים. באמצעים והן מתאים, מקצוע בעל ע״י בדיקה

 חוזרות אינן שהשאלות כך על להקפיד יש העובד, של הבנתו כראוי לוודא מנת על ז.
שינון. על ולא הבנה על יתבסס השאלות על נכון שמענה כך הדרכה, מדי עצמן על

 מעורב יהיה הלומדות הכנת שבתהליך לכך בכפוף הינו לעיל, האמור כי יודגש, ח.
לתקנות. )א(3 בתקנה כנדרש מתאים, מקצוע בעל

 הודרך לא אם במקום או בתפקיד עובד של העסקתו ימנע עבודה במקום המחזיק ט.
בכך. הכרוכים בסיכונים בקיאות הוכיח לא עוד וכל בתקנות כנדרש

 הדרכות שעברו העובדים רשימת את לתעד העבודה במקום המחזיק באחריות י.
המדריך. ושם ההדרכות נושאי ההדרכות, קיום מועדי בציון בטיחות
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ד ו ש חה11הי העבודה מ
החברתיים והשיוותים

התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל

 תשע״ט אלול כה

25/09/2019 

7מסמך: מספר 4 54 70

לכבוד

 התעשיינים התאחדות

הארץ בוני התאחדות

הבטיחות לניהול ביישומונים לשימוש מנחים קווים :הנדון

 והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון ו-׳תקנות ׳1970תש״ל- חדש[, ]נוסח בעבודה הבטיחות ׳פקודת .1

׳2הדרכה ׳פנקס ׳,1כללי ׳פנקס של ומתכונתם תכולתם ניהולם, אופן את קובעת ׳,1999תשנ״ט- עובדים(,

לעובד. ׳3בכתב מידע ׳תמצית ומסירת

 בטיחות שעוזר ׳,2018התשע״ט- שעה), הוראת - 11 מס׳ (תיקון העבודה על הפיקוח ארגון ׳חוק קובע בנוסף,

. 4תיוג רשימת באמצעות ימלא

 להבהרת בקשות למינהל הופנו הבטיחות, לניהול )׳אפליקציות׳( יישומונים של האחרונות בשנים כניסתם עם .2

לעיל. 1 בסעיף שנמנו בדרישות לעמידה ערך כשווי ביישומונים בשימוש האפשרות

 עמידה לצורך ביישומונים ערך שווה שימוש לעשות מניעה אין כי להבהיר המינהל מבקש לעיל, האמור לאור .3

במצטבר: מתקיימים שלהלן התנאים שכל ובלבד לעיל, 1 בסעיף המפורטות האסמכתאות של הניהול בדרישות

 כי קובעות שהתקנות ככל בתקנות. הקבועים החובה שדות כל את יכללו הדיגיטליות האסמכתאות א.

 לפנקס לצרפם חובה שקיימת בדיקה תסקירי )כגון נוספות נלוות אסמכתאות יצורפו אלה לאסמכתאות

לו. בצמוד להימצא צריכות אלו שגם הכללי(-הרי

 אף אותה לכלול חייבת הדיגיטלית שהאסמכתא הרי תפקיד/עובד, בעל של חתימתו בתקנות שנדרשת ככל ב.

ממנה. נפרד בלתי חלק ולהיות היא

 האסמכתאות את מיידי באופן להדפיס יכולת בעל להיות ביישומון, שימוש העושה המפעל׳ ׳תופש על ג.

במקום. בביקור המינהל מפקח שידרוש הדיגיטליות

 הוכחה לשם המינהל מפקח שידרוש הרלוונטי החלק את להדפיס יתאפשר לא פיקוח שבביקור ככל ליבכם: לתשומת

והתקנות. החוק בדרישות עמידה כאי הדבר -ייחשב בדרישות בעמידה

בברכה,

שמילוביץ', אריק

 התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל ראש

)בפועל( ראשי עבודה ומפקח
:העתקים

בטיחות בכיר תחום מנהל כהן- רן

1970 )תש״ל( בעבודה הבטיחות בפקות 198 בתקנה כהגדרתו 1

1999תשנ״ט- עובדים(, והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון בתקנות כהגדרתו 2
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לעבודה הארצי הדין בית
53735-06-16 ע"פ

המערערגרינברג חיים

המשיבהישראל מדינת

פוליאק רועי השופט דוידוב-מוטולה, סיגל השופטת איטח, אילן הנשיאה סגן לפני:

כהן משה עו״ד המערער: בשם
פליישמן שקורי אנט עו״ד קלט, אפרת עו״ד המשיבה: בשם

דין פסק

1 עבירה

דוידוב-מוטולה סיגל השופטת

 איטה הנשיא )סגנית בחיפה האזורי הדין בית של דין הכרעת על ערעור לפנינו . 1

 בעבירות המערער הורשע במסגרתה בנבו[. ]פורסם .(1674יי-?ו- •פ ת ; קצי!

 44-ו )3)37 .)י(37 סעיפים לפי לבטח גידור אי :בעבודה הבטיחות מתחום שונות

הבטיחות פקודת :)להלן 1970 - התש״ל חדש[. ]נוסח בעבודה הבטיחות תפקודל _( 2 עבירה

 סעיף לפי חשמלית אנרגיה ממקור ניתוק ללא תחזוקה עבודות ביצוע בעבודה(;

 מידע מסירת ואי ;1990 - התש״ן .)חשמל( בעבודה הבטיחות תקנותל )א(9 / 3 עבירה

 על הפיקוח ארגון תקנותל ו-)ב( )א(10 - ו ו-)ג( )א(7 ,3 ,2 סעיפים לפי והדרכה

 מופנה לחלופין. .1999 - התשנ״ט .עובדים) והדרכת מידע )מסירת העבודה

הדין גזר כנגד הערעור

עובדתי רקע

 האירוע והשתלשלות העובדות תאור
 האזורי המשפט בבית שהוכחו כפי

 הקודם המשפט בית ( לעבודה
(. לערעור

 המפעל מנהל
שהורשע

 תעשיות פרסקו של מנהלה הרלוונטית בתקופה היה גרינברג. חיים מר המערער. .2

 מזון לייצור מפעל של והתופסת הבעלים שהייתה החברה(. )להלן: בע׳״מ מזון

המפעל(. :)להלן אילון בקיבוץ ועיבודו
עבודה בתאונת הנפגעת העובדת

 ייצור כפועלת .1990 שנת ילידת קושניר. ליליה גב׳ במפעל הועסקה י008 בשנת .3

מעבודתה. כחלק .4.2.08 ביום הלילה. בשעות ניקיון וכעובדת הבוקר במשמרות

הופשר כניסתה לפני הבשר. במחלקת 400 מקפיא את לנקות קושניר גב׳ נדרשה

1
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גם וכך לפעול המשיך - וממנו למקפיא בשר הוביל אשר - המסוע אך המקפיא,

המסוע את ניקתה קושניר שגב׳ בזמן ,22:00 השעה בסביבות השיניים. גלגלי

השיניים, גלגלי בין מכנסיה נתפסו השיניים, גלגלי על מצינור מים התזת באמצעות

רק חולצה קושניר גב׳ התאונה(. )להלן: הגלגלים לבין נמשכה הימנית ורגלה

— הרופאים יאלצו שם בנהריה. החולים לבית מידית ופונתה האש מכבי בסיוע
 ידי על נחקרה העבודה תאונת ן

המשפט ובית עבודה מפקח לברך• מתחת הימנית רגלה את לקטוע
החקירה דו״ח על מתבסס ־——

 התעשייה, במשרד בכיר עבודה מפקח צאלון, אביב מר ידי על נחקרה התאונה .4

 (,23.)ת/ 11.1.09 מיום התאונה חקירת דו״ח לפי דאז(. )כשמו והתעסוקה המסחר

הובנה לעובדת שניתנה וידא(שההדרכה לא המעסיק - הן התאונה לקרות הסיבות

 היה לא השיניים גלגלי את שכיסה המגן לפיה, פועלת היא וכי כראוי ידה על

 משמרת אחראי להשאיר דאג לא המעביד התאונה, התרחשות בזמן במקומו

 נכנסה שהעובדת טרם אנרגיה מקור מכל ומנותק מכובה שהמקפיא מוודא שהיה

 חלק בניקוי או בתנועה ממסרת בניקוי לעסוק היה אסור כנערה לעובדת ,לנקותו

בסכנה. להעמידה שעלול מכונה של

הרלוונטיים החוק סעיפי

 גידורם לאי הנוגעות בעבודה, הבטיחות מתחום עבירות מספר כלל האישום כתב .5

 ניתוק אי לכסותם(, היה שאמור המגן הסרת )בשל המסוע של השיניים גלגלי של

 מתן ואי לנקותו, העובדת כניסת טרם מהמסוע( )ובעיקר מהמקפיא החשמל

 והבטוחה הנכונה לדרך הנוגע בכל לעובדת מתאים ומידע מתאימה הדרכה

 המפרטים והתקנות החוק סעיפי יפורטו להלן .במקפיא הניקיון עבודות לביצוע

והחברה. המערער הואשמו בהן העבירות את

 :הבאות במילים הגידור, חובת את קובע בעבודה הבטיחות פקודתל 37 סעיף .6

לבטח: יגודר אלה מחלקים אחד "כל
 כל - סיבוביים ובממירים חשמליים בגנרטורים חשמליים, במנועים (1)

במישרין; אליהם המחובר תנופה גלגל וכל שלהם חלק
 חלק כל - (1) בפסקה כאמור ראשיים ממניעים חוץ ראשי, מניע בכל (2)

 או הראשי שהמניע בין במישרין, אליו המחובר תנופה גלגל וכל שלו נע
לאו; אם ובין מכונות בבית נמצאים התנופה גלגל

שלה; חלק כל - בממסרת (3)
(4) ...

 סעיפי את מפרט המשפט בית
 לתאונות וגרמו שהופרו החוק

העבודה
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 והוא (7) או (5) (,4) (,3) (,1) בפסקאות האמורים מן חלק הוא אם זולת
 כאילו בחצרים העובד לכל בטיחות מידת אותה בו שיש כך נבנה או הוצב
לבטח". גודר

 מזכיר המשפט בית
 התנהלות את ומפרט
 הבטיחות ממונה
במפעל

 גם כמו קושניר גב׳ של לעדותה בהתאם כי הדין בית ציין ההדרכה לנושא אשר .7

 במקפיא הניקיון עבודות את לבצע כיצד ההדרכה קופריאשקין, מר של עדותו

 כי העיד קרייף, מר הייצור, מנהל גם במחלקה. אחרים עובדים ידי על להם ניתנה

 המסוע את לנקות כללית הנחיה )וכן בלבד כללית הדרכה קושניר לגב' נתן

 הספציפיות העבודה בתחנות ההדרכות כי וציין צינור(, עם מים התזת באמצעות

 שמר כיוון כי הוסיף הדין בית תחנה. באותה עובד היינו מפעיל, ידי על ניתנות

 שהם בזמן לבצע יש המסועים של הניקיון עבודות את כי לעיל כאמור אישר קרייף

 ההדרכה הייתה אכן זו לפיה קושניר גב׳ של גרסתה את בכך אישר - עובדים

 לא כי גרסתה את אלה בדבריו אישר כן במקפיא. העבודה ביצוע טרם לה שניתנה

במקפיא. הניקיון בעבודת הכרוכים הסיכונים לגבי ספציפית הדרכה לה ניתנה

 ממונה האם
 פעל הבטיחות

 פי על פעל ? כנדרש
? אחריותו ? חובותיו

 אמנם טנטבאום, אריה מר במפעל, הבטיחות על הממונה כי הוסיף הדין בית .8

 עובד לכל ניתנת נוספת הדרכה כי וציין חדשים לעובדים בטיחות הדרכות העביר

 במקפיאים. היה לא מעולם כי לכך במקביל אישר אך הישיר, מנהלו ידי על חדש

 נכנס לא מעולם טננבאום מר כי העובדה "לאור כי מכך הסיק הדין בית

 היה שלא הרי ביצוען, ואופן שם המבוצעות העבודות מהן וידא לא למקפיאים,

 ולפיכך במקפיאים, הניקיון פעולות בביצוע האפשריות לסכנות מודע להיות יכול

 לעובדי והדרכות הנחיות ידו, על להינתן יכלו ולא ידו, על ניתנו שלא בוודאי

 הוסיף הדין בית במקפיאים". הניקיון לעבודות באשר בע"פ, או בכתב הניקיון,

המעטה". בלשון "וזאת לתפקידו, טננבאום מר חטא בכך כי

 מאד חריפה ביקורת מעביר המשפט בית
 הבטיחות ממונה ותפקוד התנהלות על

 הועמד לא הבטיחות שממונה למרות וזאת
זה. משפטי בהליך לדין
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 מסר העבודה ומפקח במפעל, ביקורת נערכה 27.8.07 ביום כי הוסיף הדין בית .9

 ומידע הדרכות במתן ליקויים של רב מספר פורטו בו ביקור דו״ח למערער

 דו״ח אם גם מועסקים. הם בהן העבודה בתחנות הקיימים סיכונים על לעובדים

 היה אמור בפרט, ובמקפיא בכלל הניקיון לעבודות בנוגע הערות כלל לא הביקור

 ומידע מפורטות הדרכות לעובדים ניתנים שאכן לוודא עליו כי למערער להזכיר

 הביקור ח״דו במסירת הסתפק המערער נחשפים. הם להם הסיכונים לגבי

 החברה כמנכ״ל האישית ממחויבותו לגרוע כדי בכך אין אך הבטיחות, לממונה

 באולם כאשר וכמה, כמה אחת על ועובד. עובד לכל ביצועההדרכות את לוודא

 העלולות מכונות של בסביבתן להיות הניקיון עובדי נדרשו ובמקפיאים הייצור

גופם. ושלמות לבריאותם סיכון להוות

 מפקח של ביקור דו״ה מסירת
 ממונה לידי במפעל עבודה

 מסירה אינה - הבטיחות
^ המפעל ממנהל אחריות

 קיבלו שלא רק לא ביניהם, קושניר וגב׳ הניקיון, עובדי כי עוד קבע הדין .בית 10

 אלא בעבודתם, הקיימים לסיכונים באשר פה בעל או בכתב מתאימה הדרכה

 במהלך במקפיאים המסועים את לנקות מפורשת הנחיה כאמור להם ניתנה

 עבודות ביצוע בעת השיניים מגלגלי המגנים שהוסרו העובדה חרף פעילותם,

 ספציפי באופן התייחס לא הדין בית העבירה. יסודות הוכחו משכך, הניקיון.

 אך העבודה, על הפיקוח תקנות על העבירות הוכחת לצורך הדרוש הנפשי ליסוד

 הדין בית התרחשותן. למניעת סבירים באמצעים שנקט הוכיח לא המערער כי קבע

 רבות הפרות שכלל הביקור דו״ח קבלת לאחר גם וידא, לא המערער כי הדגיש

 הסעיפים על בעבירות גם הורשע המערער בהתאם, ההדרכות. מתן את זה, בתחום

העבודה. על הפיקוח לתקנות ו-)ב( )א(10 - ו ו-)ג( )א(7 ,3 ,2

אחת, כעבירה והדרכה מידע מסירת לאי הנוגעות העבירות בכל לראות יש .אמנם 11

 חשמל ממקור ניתוק ללא תחזוקה עבודות וביצוע לבטח גידור אי של העבירות אך

 הוא ההדרכה עבירת על המירבי הקנס כאשר ושונות, נפרדות עבירות שתי הן

₪. 29,200 הוא הנוספות העבירות משתי אחת כל על המירבי והקנס ₪ 14,400

₪ 45,000 בסך קנס המערער על הדין בית הטיל השיקולים, בכל בהתחשב

 עבירה מביצוע להימנע התחייבות על חתימה וכן תשלומים(, בשלושה )לתשלום

שנתיים. למשך ₪ 60,000 של בסך בעבודה, בטיחות של בתחום
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בערעור הצדדים טענות

 מנסה ( הנאשם ) המפעל מנהל
 הבטיחות ממונה את להאשים

 האחריות וכי העבודה בתאונת
הבטיחות ממונה של הינה כולה

 על הפיקוח ארגון תקנותל בהתאם בטיחות על ממונה מינה כי טוען .המערער 12

 וכי הממונים(, תקנות )להלן: 1996 - התשנ״ו ,הבטיחות) על (ממונים העבודה

 המערער התאונה. לקרות ישיר באופן ואחראי תפקידו במילוי כשל זה ממונה

 הבטיחות נושא על והבלעדי הראשי האחראי הוא הבטיחות על הממונה כי סבור

 וביניהן ארוכה חובות רשימת הממונים בתקנות עליו הוטלה ובהתאם במפעל,

 בטיחות התקני לוודא למעסיק; עליהם ולהודיע וגיהות בטיחות מפגעי לאתר

 וכיו״ב. קיומה; את ולוודא עובדים להדרכת תכנית להכין במפעל; נאותים וגיהות

 לקיים מנת על מקצועי אדם מינה כאשר חובתו ידי יצא המפעל כמנהל עצמו הוא

בו. לנקוט היה שיכול ביותר הטוב האמצעי וזהו במפעל, הבטיחות את

 המפעל מנהל
 כל את "זורק"

 והאשמה האחריות
הבטיחות ממונה על

 את שהצדיקה הצדק מן הגנה של מקדמית טענה טען כי עוד טוען המערער. 13

 ואי בררנית אכיפה של מהטעם ובראשונה בראש האישום, כתב של ביטולו

 נדחתה המקדמית הטענה .הבטיחות על הממונה כנגד אישום כתב הגשת

 הצדק בעיקרי פגיעה ובכך ראיות, לשמוע מבלי קציר הנשיא סגנית בהחלטת

את להגיש שההחלטה הוכח שלא קבעה שכן לגופה גם שגויה ההחלטה הטבעי.

הנכון המבחן אך פסולים", שיקולים מתוך "נעשתה המערער כנגד האישום כתב למנה למפי שוב'

 4855/02 ע״פ)וההגינות הצדק בתחושת הפגיעה מבחן אלא פסולים שיקולים אינו ( הנאשם ( להמפע
האחריות את

הדין סדר חוקל (10)149 סעיף (;2005) 776 (6)נט פ״ד בורוביץ, נ' מדית-גשראל מונהמ על והאשמה
״"׳׳׳^ ,״ז-- הבטיחות

הפלילי(. הדין סדר חוק :להלן ,1982 - התשמ״ב

 כנגד ולא בלבד, נגדו האישום כתב להגשת הצדקה כל הובאה שלא סבור המערער

כלל כי עלה טננבאום מר של מעדותו .לתאונה הישיר האחראי שהוא טננבאום מר

 יכול החוקית לחובתו בהתאם בהם מבקר שהיה וככל הקירור, במתקני ביקר לא

 את שמונע הביטחון מתג התקנת על ולהמליץ המיגון שאלת על דעתו לתת היה

 וההגינות הצדק תחושת כי סבור המערער מגודרות. אינן כאשר המכונות הפעלת

 מוענש עצמו שהוא בעוד העיקרי״, לאחראי ״פרס ניתן כאשר אנוש באופן נפגעת

שכן הפלילי, ההליך למטרות מנוגד אף הדבר הישיר״. האחראי של מחדלו ״בגין

5

http://www.nevo.co.il/law/98546
http://www.nevo.co.il/law/98546
http://www.nevo.co.il/case/5819116
http://www.nevo.co.il/case/5819116
http://www.nevo.co.il/law/74903/149.10
http://www.nevo.co.il/law/74903
http://www.nevo.co.il/law/74903


המנהלים שציבור בעוד תפקידם״, את ויזניחו יכול בעבודה הבטיחות על ״ממונים

 ביותר הטוב באמצעי שנקט למרות שייענש ככל המשפט במערכת אמונו את יאבד

העובדים. בטיחות על להגנה

 סעיף כי המערער, טוען בחשמל הבטיחות לתקנות 9 סעיף מכוח העבירה לעניין
 כאשר המפעל, בעל או המפעל תופש על רק אחריות מטיל הבטיחות לפקודת 219
 זה. סעיף מכוח אחריות עליו להטיל ניתן לא ולכן המפעל מנהל רק היה עצמו הוא

 גם אחריות לעיל כאמור הקובע - בעבודה הבטיחות פקודתל 222 סעיף לשיטתו,
 פקודת לפי לעבירות ביחס רק הסעיף לשון לפי חל - אחראי" ו״פקיד ל"מנהל"
 היסוד מתקיים לא מקרה, בכל מכוחה. התקנות לפי ולא עצמה, הבטיחות
 עבודות של במקרה חשמל מזרם לניתוק היא הדרישה שכן העבירה של העובדתי
 כלל והתקנה חשמל(, באמצעות המופעלת מכונה כל חשמל)ולא במתקני תחזוקה

מזון. מוצרי היגיינת על שמירה שמטרתן מסוע של ניקיון לעבודות מתייחסת אינה

 הסיכונים על מידע כי המערער, טוען העבודה על הפיקוח תקנות על לעבירה אשר. 14

 הן - )3 תקנה לצורך מקצוע" "בעל )שהוא טננבאום מר ידי על קושניר לגב' נמסר

 מלאה הייתה ההדרכה כי הדגיש כאשר - עדותו לפי פה בעל והן (7)ת/ בכתב

 קיבלה כי בכתב אישרה אף קושניר גב' אותה. הבינו המודרכים כי ווידא ויסודית

 הן הניקיון, הליכי על מידע לה ניתן בנוסף הבטיחות. הוראות את וקראה הדרכות

 התקנות תנאי מולאו בכך קרייף. מר הייצור מנהל ידי על והן טננבאום מר ידי על

 נכונות לווידוא סבירים אמצעים ידו על ננקטו הפחות, לכל עבירה. כל נעברה ולא

לתקנות 16 בסעיף הנקובה ההגנה לגביו ומתקיימת המידע, ועדכניות

 שכן ,העונשין חוקל י"ט 34 סעיף לפי המשפטי במצב לטעות עוד טוען .המערער 15

 בלתי הייתה "הטעות ולכן הבטיחות ממונה על לסמוך חייב ואף היה רשאי

 בפסיקה שנקבעו כפי ההגנה תנאי כל מתקיימים לשיטתו, סביר". באורח נמנעת

 חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה נ' ישראל מדינת 845/02 )ע"פ

 הוא כי וסמך טננבאום מר על הסתמך המערער ((.2007) 307 (3)סב פ"ד בע"מ,

 זו אין - שגה טננבאום שמר וככל במלואה, הבטיחות פקודת הוראות את מיישם

לב. בתום עליו הסתמך אשר המערער של הפלילית אחריותו

 ( הנאשם ) המפעל מנהל
 בכך עצמו את להצדיק מנסה

 ממונה על הסתמך כי שטוען
הבטיחות
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 ולפיה .העונשין חוקל יי)ב( בסעיף הקבועה ההגנה עליו חלה כי המערער טוען .עוד 16

 מחשבה ללא •נהג כי להראות הנאשם רשאי - קפידה אחריות של בעבירות גם

 כי מדגיש המערער העבירה...•. את למנוע שניתן כל ועשה רשלנות וללא פלילית

 מגנים. ללא המקפיא בניקיון לילה אותו עובדת קושניר שגב׳ ידע שלא חולק אין

 מעצם העבירה. למניעת מבחינתו הניתן כל את ועשה התרשל לא אף והוא

 במצב טעות של הסייג גם חל ובנוסף לחלופין הבטיחות. ממונה על הסתמכותו

 מגנים; שקיימים הניח המערער שכן .העונשין חוקל י"ח34 סעיף לפי הדברים

 ייגש לא פועלות המכונות כאשר וכי ;לכך שמוסמך מי ידי על רק יוסרו שהמגנים

איש. אליהן

 הדין בית של הדין גזר את והן הדין הכרעת את הן לאשר יש כי טוענת .המדינה 17

 ההגנה לטענת אשר בהם. להתערבות הצדקה כל הובאה ומשלא מטעמיו. האזורי.

 ראיות יובאו במסגרתו נפרד דיון לקיים בדין חובה אין כי המדינה טוענת הצדק מן

 ובהתאם הפירמידה• ב״ראש שעמד הוא המערער כי מקדמית; לטענה בקשר

 הדין בית וממילא ;עליו מוטלת הייתה הבטיחות" אמצעי לנקיטת העל •אחריות

 המערער את פוטר אינו הבטיחות ממונה מינוי כי העדויות שמיעת לאחר שוכנע

 חיפה. מחוז פרקליט ידי על התיק סגירת על המתבססת לטענה אשר מאחריות.

 רשות של והחלטה נפרדות. מוסמכות רשויות בשתי מדובר כי המדינה מבהירה

 פרקליט החלטת את שינתה לא התובעת השנייה. הרשות את מחייבת אינה אחת

 את שוללת אינה הפרקליטות ידי על התיק וסגירת אותה. ביטלה ולא חיפה מחוז

בסמכותו. המצויות אחרות עבירות בגין אישום כתב יגיש אחר תובע כי האפשרות

 המפעל• כ״תופש הן לו שיוחסו לעבירות אחראי המערער כי מוסיפה .המדינה 18

 סדרי כל על אחראי והיה המפעל את ניהל שכן - הבטיחות לפקודת י19 סעיף מכוח

י סעיף מכוח כ׳״מנהל״ והן - בו העבודה י  כי שהוכיח מבלי הבטיחות. לפקודת י

 הוא: )נהפוך למניעתן סבירים אמצעים נקט וכי בידיעתו שלא נעברו העבירות

 ליקויי 35 - מ למעלה ובו התאונה לפני שנה כחצי ביקור דו״ח לו שנמסר למרות

 הוא המערער העובדים(. בטיחות בעניין שינוי כל יזם ולא לקח למד לא בטיחות.

 כ״מנהל גם בתקנות המוגדר העבודה. על הפיקוח תקנות לצורך •מחזיק• בגדר אף

בפועל•.
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 כי מדגישה (, המדינה ) בהליך המאשימה
 "תופס : על הינה הבטיחות על האחריות
הבטיחות ממונה על ולא המפעל"

 אחריות הבטיחות על לממונה מלייחס במכוון כי.המחקקנמנע מדגישה המדינה

ת בגין פלילית קוד תפ  של כתפיו על אותה והותיר ותקנותיה, הבטיחות הפר

 תפקידיו את המבצע למפעל חיצוני גורם כלל בדרך הוא הממונה .המפעל תופש

 נושא אינו הוא אך ולסייע לייעץ ותפקידו זמנית, בו עבודה מקומות במספר

 חברה של שכיר היה הבטיחות ממונה זה, במקרה גם לעבירות. ישירה באחריות

בחודש. פעמיים או בשבוע יום רק במפעל נכח והוא חיצונית

 התאונה קרות שעצם לבטח, גידור אי של העבירה לעניין עוד, טוענת .המדינה 19

 הכבאי מגן. ללא בתנועה השיניים גלגלי היו התרחשותה שבעת כך על מעידה

 המערער השיניים. גלגלי על כלשהו מיגון היה לא כי העיד קושניר גב׳ את שחילץ

 פורקו ואלו לשבוע אחת לפחות המגנים את להסיר הנחיה ניתנה כי אישר בעצמו

 הנחיות קיבלה כי העידה קושניר גב׳ המכונות. של יסודי ניקיון לבצע מנת על

 ומר פועלות, שהן בזמן המכונות את לנקות במפעל יותר ותיקים מעובדים

 מידת מחייבת הגידור חובת הפסיקה לפי ממילא, זאת. אישר קופריאשקין

 מדינת 4-8לג/ )ארצי( דב״ע) סביר והבלתי הפזיז העובד על גם המגנה בטיחות

 העובדים משקי תוצרת לשיווק חקלאית אגודה אקספורט תנובה - ישראל

 לאור אקספורט(. תנובה עניין :להלן (,1973) 304 ד׳ פד״ע בנבו[ ]פורסם העבריים,

 מסוג היא משהעבירה סביר. ספק לכל מעבר העובדתי היסוד הוכח האמור,

אותה. סתר לא והמערער הנפשי היסוד גם התקיים כי חזקה קמה קפידה, אחריות

 ניתוק ללא תחזוקה עבודות ״ביצוע של העבירה יסודות גם כי מוסיפה .המדינה 20

 מעידה התאונה התרחשות סביר. ספק לכל מעבר במלואם הוכחו אנרגיה" ממקור

 נותק לא ושהמסוע הסתובבו, השיניים גלגלי המכונה ניקיון שבעת כשלעצמה

 שהרי בלבד, המזון איכות לשמירת נועדו הניקיון עבודות כי נכון זה אין מחשמל.

 בתקנות נקבעה העבירה אם גם בתקינותה. תפגע במכונה מזון שיירי הצטברות

 ,181 מהסעיפים שעולה )כפי לפקודה 222 סעיף עליה חל - הבטיחות פקודת מכוח

 למינוי בטוחות, הדרכה לשיטות לדאוג היה מחויב המערער לפקודה(. 219 ,216

ניתוק שיבטיח ולמנגנון ,ניקיונן בעת המכונות כיבוי על שישגיח משמרת אחראי
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קושניר גב׳ שקיבלה ההנחיות אלה, כל במקום מוסר. המגן כאשר חשמלי ממתח

 די לא כי המדינה מדגישה העבודה, על הפיקוח תקנות מכוח העבירות .לעניין21

 סיכונים מפני אזהרות הכוללת כללית בטיחות בחוברת לא ואף כללית בהדרכה

 העבודה בעמדת אחראי אדם ידי על ישירה הדרכה נדרשת אלא רבים,

 וממילא נעשתה, לא כזו הדרכה הניקיון. ובתפקיד המקפיא בחדר הספציפית,

 ההנחיות. בביצוע ובקיאה הסיכונים את הבינה קושניר שגב' וידא לא המערער

 כי אישר טננבאום מר אך טננבאום מר של לעדותו לכך בקשר מפנה המערער

 לא והמקפיאים הבוקר בשעות רק במפעל נכח הוא שכן במקפיא היה לא מעולם

 הייתה יכולה לא טננבאום מר של הדרכתו ממילא, היום. בשעות הופשרו

 נתן כי הוא אף העיד הייצור מנהל במקפיא. הניקיון עבודת ביצוע לדרך להתייחס

 הניקיון פעולות ביצוע אופן לגבי ההדרכה וכי בלבד, כללית הדרכה קושניר לגב'

 שמונה אחר תפקיד בעל כל היה לא מים. עם פעילותו בעת המסוע ניקוי הייתה

בפרט. ובמקפיא בכלל הניקיון לעבודות בהתייחס הדרכה ביצוע לצורך

והכרעה דיון

 בכל ועיינו פה ובעל בכתב לפנינו שהובאו כפי הצדדים טענות את ששקלנו .לאחר 22

 הדין להכרעת בנוגע הן הערעור את לדחות יש כי מסקנה לכלל הגענו התיק, חומר

לכך. נימוקינו יפורטו להלן הדין. לגזר ביחס והן

המקדמיות הטענות

 ולפגיעה האישום, כתב בהגשת סמכות לחוסר הייתה המערער של הראשונה טענתו.23

הגנה בסיס על האישום כתב ביטול את המצדיק באופן וההגינות הצדק בתחושות

בפעולה. הוא כאשר המסוע את לנקות היו
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 נדחתה זו טענה חיפה. מחוז פרקליט ידי על התיק בסגירת בהתחשב הצדק, מן

 מצאה המשטרה כי העובדה עצם ובצדק. האזורי, הדין בית של מקדמית בהחלטה

 ועצם ,העונשין חוק מכוח במכונות זהיר לא לשימוש הנוגעת עבירה לחקור לנכון

 אינה זו, עבירה בגין לדין המערער את להעמיד שלא המחוז פרקליטות החלטת

 אחרות עבירות בגין אישום כתב להגיש אחר תובע של סמכותו את שוללת

סמכותו. בתחום המצויות

 סדר חוקל ()ב(1)א()12 סעיף מכוח תובעת היא האישום כתב על החתומה התובעת

 לגבי לעבודה הדין בבית פליליים הליכים לנהל ובסמכותה ,הפלילי הדין

 היתר בין וכולל הדין בית לתיק שהוגש שלה, ההסמכה בכתב המנויים החיקוקים

 סדר חוקל 60 סעיף .העבודה על הפיקוח ארגון חוקו בעבודה הבטיחות פקודת את

 פרקליטות בין העבודה בחלוקת עוסק המערער ב״כ הפנה אליו הפלילי הדין

 (2)א()12 סעיף לפי המתמנים משטרתיים תובעים לבין המחוז ופרקליטות המדינה

 לחוק )ט(60 בסעיף במפורש שנקבע )כפי לענייננו רלוונטי אינו וממילא זה, לחוק

 חוקל )ב(60 סעיף מכוח הראיות חומר את בחן המחוז פרקליט הפלילי(. הדין סדר

 )המנויה העונשין חוקל (4)ב()388 סעיף על לעבירה בנוגע היינו הפלילי הדין סדר

 פקודת של בהקשר ולא הפלילי(, הדין סדר לחוק א׳ הראשונה לתוספת א׳ בחלק

 לא אישום כתב להגיש בהחלטתה התובעת ממילא, מכוחה. והתקנות הבטיחות

 קושי כל ראינו לא מהותית מבחינה גם אותה. ביטלה ולא החלטתו את שינתה

 הדין הוראות של אכיפתן לצורך וראויה מוצדקת היא - הוא נהפוך בהחלטה;

 עובדת את גם מפרט האישום כתב כי לטענה אשר בעבודה. בבטיחות העוסקות

 בתחום המצויה העונשין חוק מכוח לעבירה הסוואה ובכך קושניר גב׳ של פציעתה

 קושניר גב׳ של פציעתה ממש. כל בה מצאנו לא - המחוז פרקליט של סמכותו

 שהוגש האישום כתב מושא העבירות את המרכיבות מהעובדות חלק אינה אמנם

 מהתשתית כחלק בהכללתה פגם מצאנו ולא המעשה, בסיפור חשוב חלק היא אך

המקרה. נסיבות את המפרטת העובדתית

 לשיטתו המצדיקה בררנית", ל"אכיפה נוגעת המערער של נוספת מקדמית .טענה24

 העיקרי" ש"האשם בכך בהתחשב הצדק מן הגנה מחמת האישום כתב ביטול את

 במענה הסבירה המדינה לדין. הועמד לא - הבטיחות ממונה - המערער לשיטת

 ובראשונה בראש מוטלת מכוחה והתקנות הבטיחות פקודת לפי האחריות כי לכך

הבטיחות ממונה כי פירטה עוד הבטיחות. ממונה על ולא המפעל", "תופש על
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 "תופש של והישירה האישית אחריותו את מחליף אינו אך ולייעץ, להדריך אמור

המפעל".

 ואינו ולייעץ להדריך אמור הבטיחות ממונה
לבטיחות המפעל" "תופס אחריות מחליף

 הגשת שאי השתכנע כי מדגיש המשפט בית
 אינה - הבטיחות ממונה כנגד אישום כתב

 והגשת לתאונה המפעל מנהל מאחריות גורעת
^ הינה האישום כתב ת ק ד צ ו ^מ ^ ^_____^

 כי שוכנענו הבטיחות, ממונה של סמכויותיו היקף לגבי מסמרות לקבוע צורך מבלי

 אינה שלפנינו המקרה בנסיבות אישום כתב נגדו להגיש שלא המדינה החלטת

 הצדק בתחושת הפוגע שלטוני לאקט המערער כנגד האישום כתב הגשת את הופכת

 פירמידת ב״ראש שעמד הוא המערער כי המדינה טענת עלינו מקובלת וההגינות.

 הייתה השונים הבטיחות אמצעי לנקיטת העל״ ו״אחריות במפעל, הסמכויות״

 בהיקף כלשהו צמצום על ברמז ולו מלמדות אינן הממונים תקנות גם עליו. מוטלת

לייעץ, שנועד בטיחות, ממונה של מינויו מעצם המפעל" "תופש של אחריותו

 להגיש היה מוצדק משכך, השונים. הבטיחות בענייני התודעה את ולקדם לסייע

נוספים. גורמים נגד להגישו שלא הוחלט אם גם המערער כנגד אישום כתב

העבירות של העובדתיים הרכיבים

 בהם השיניים, שגלגלי כך על חלק לא המערער - לבטח״ ה״גידור לעבירת .אשר25

 לסעיף (3ו-) (2)שבסעיפים-קטנים ההגדרות על עונים קושניר, גב׳ של רגלה נתפסה

 בהתאם הגידור שחובת כך על חלק לא אף המערער לגדרם. חובה שחלה ומכאן 37

 גידור... הטעונים החלקים עוד ״כל כנה על תישאר ה״גדר״ כי מחייבת 44 לסעיף

 38 בסעיף הקבוע הסייג חל כי לטעון ניסה ולא בשימוש״, או בתנועה נמצאים

 בלתי למכונה לגשת מיוחדת הסמכה לבעלי המאפשר בעבודה הבטיחות פקודתל

מסוימות. בנסיבות מגודרת

 מקדמי תנאי שכן מתקיים אינו העבירה של העובדתי היסוד כי טען המערער

 בעוד בפעולה, המסוכן החלק היות )לגישתו( הוא הגידור חובת להיווצרות

 המקפיא ניקיון את לבצע היו הניקיון לעובדי שניתנו ההנחיות שלפנינו שבמקרה

 עובדתית קביעה כנגד יוצאת זו שטענה לכך מעבר דומם. המסוע כאשר רק

את לנקות היו קושניר לגב׳ שניתנו ההנחיות האזורי)לפיה הדין בית של מפורשת
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 4.2.08 שביום חולק אין שהרי ממש כל בה מצאנו לא - בתנועה( כשהוא המסוע

 מגן, או גידור כל ללא ותנועה בפעולה השיניים וגלגלי המסוע היו 22:00 בשעה

העבירה. של העובדתיים יסודותיה מתקיימים ובכך

 בית של העובדתית בקביעתו להתערב הצדקה כל מצאנו לא כי נוסיף לצורך .מעבר26

 קביעה ביניהם, קושניר וגב׳ הניקיון לעובדי שניתנו ההנחיות לגבי האזורי הדין

 הערכאה של הבלתי-אמצעית התרשמותה על המבוססת ומנומקת מפורטת

בפניה. שהעידו הרבים מהעדים הדיונית

 אצבע בהפניית חובתו ידי לצאת יכול לא אף המערער

 ועיקר( כלל הוכחה קושניר)שלא גב׳ מצד כביכול רשלנית

 כד בו שיש גידור הוא החוק, לפי כדרוש ׳בטוח׳ ש״גידור

כל המכונה. של המסוכן החלק עם במפעל העובד אדם

 המ את להפעיל ואסור לטת

 להגן בא החוק״ כי הודגש, וד

 0 ועייפים, ערים זהירים, 'תי

> מרושלים נרפים, ואף לניים

 של רבתי רשלנות ואף רשלנות משום בה שיש התנהגות גם לצפות המפעל״ ״תופש

 ירושלים מיפרומאל 8-3מד/ )ארצי( דב״ע ;אקספורט תנובה בעניין גם ראו עובדיו

 עניין להלן: (;1988) 339 יט פד״ע בנבו[ ]פורסם ישראל, מדינת - בע׳׳מ

 איננו ((.1989) 507 (3)מג פ״ד בע״מ, א.פ.ל נ׳ קריכלי 240/87 ע״א מיפרומאל;

 בדבר האזורי הדין בית של בקביעתו להתערב הצדקה כל לפיכך מוצאים

לבטח״. ה״גידור עבירת של העובדתיים יסודותיה התקיימות

 בכך די כי סבור המערער - העבירה למניעת סבירים אמצעים לנקיטת אשר .27

 על נדחית זו טענה אך אחריות, מעליו להסיר מנת על בטיחות ממונה שמינה

שגר בטיחות, ממונה של מינויו בעצם די לא וכול. מכול ידינו שכח׳, כ׳  בלא ו

של הוראותיה ומתקיימות הבטיחות כללי נשמרים כי סביר באופן בפועל לוודא

ביותר חשוב

 גורעת אינה בטיחות, ממונה מינוי כי קובע המשפט בית
 לבטיחות. המפעל תופס של מאחריותו

שגר : אינו בטיחות ממונה מינוי שכח׳ ׳ ו
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 על ולענייננו( היתר )בין מוטלת החוקית האחריות .בעבודה הבטיחות פקודת

 מינוי ידי על זו מאחריות להתנער יכול אינו והמערער ומנהלו, המפעל" "תופש

 הוראות קיום את להבטיח שנועד נוסף צעד כל בלא בכך והסתפקות תפקיד בעל

 בשבתו ג׳ובראן סלים השופט ידי על שנפסקו הדברים זה לעניין יפים הפקודה.

 הינו^האחרא^- אחר, ולא הוא "המנהל, ולפיהם בחיפה, המחוזי בבית~המשפט

 רק מאחריות להתנער יכול הוא ואין שלו במפעל הבטיחות על והאחרון הראשון

א הו ש מ שנ בגידור לצורך לטענתו, עיניו, את האירו שלא אחרים עם התייעץ מ לצור

 אין בעבודתם... והמומחים העבודה משרד מפקחי התרשלו אם גם וזאת המכונה,

 ע״פ) אחר" של מחדלו בשל עובדו כלפי ומחובתו מאחריותו להינצל יכול מעביד

 טענת לדחיית (,7.2.01)בנבו[ ]פורסם פנחסי נ' ישראל מדינת 713/00 חי'( )מחוזי

 הסלע בלוק 2742/01 חי'( )מחוזי ע״פ את גם ראו בטיחות ממונה על הסתמכות

((.12.1.04) בנבו[ ]פורסם ישראל מדינת נ' האדום
 הדרכה מתן לוודא יש

 רק ולא לעובד ספציפית
_______ללית.כ הדרכה

 לכך בקשר קבע ביתהדי^האזורי - העבודה על הפיקוח תקנות על לעבירות .אשר28

 הדרכות קיבלה אמנם קושניר גב׳ ולפיהם משמעיים, חד עובדתיים ממצאים

קיבלה כלליות א  הכרוכים הסיכונים לגבי מידע קונקרטית^או הדרכה כל אךל

קפ בעבודת מ קיעב  החוקית החובה בטיחותי. באופן ^־יש־־לבצעהוכיצ ,־יאהני

 בטיחות הנחיות של ארוכה שורה ובה בכתב בחוברת מתמצית אינה הדרכה במתן

 הקיימים לסיכונים קונקרטית התייחסות התקנות דורשות בכדי ולא כלליות,

 את הבין עובד "שכל לוודא דורשות וכן העובד", מועסק שבה העבודה "בתחנת

 שלהם ולסיכונים לתפקידו בהתאם ההדרכה, בנושאי דיו בקיא והוא הסיכונים

 בהוראות די שלא הודגש בו מיפרומאל, עניין את לכך בקשר )וראו חשוף" הוא

 מפורטות תהיינה שההוראות נדרש כך יותר מסוכנת שהעבודה וככל כלליות,

3 הסעיפים הוראות הופרו בכך יותר(. העבודה. על הפיקוח לתקנות 10 - ו 7 ,2,

 והוא הסיכונים את הבין עובד שכל לוודא יש - לעובד מידע במסירת די לא
ההדרכה בנושאי דיו בקיא

 על הפיקוח תקנות - אלה לעבירות ביחס המערער של האישית לאחריותו .אשר29

 העבודה. על הפיקוח חוק מכוח אלא הבטיחות פקודת מכוח הותקנו לא העבודה

 אלה״ תקנה מהוראות הוראה על ״העובר לפיה עצמאית קביעה בהן יש בהתאם,

על מוטלת התקנות מכוח האחריות לתקנות(. 15 סעיף פלילית עבירה מבצע
13

http://www.nevo.co.il/law/74793
http://www.nevo.co.il/case/2242506
http://www.nevo.co.il/case/2242506
http://www.nevo.co.il/case/216254
http://www.nevo.co.il/law/74400/2
http://www.nevo.co.il/law/74400/2
http://www.nevo.co.il/law/74400/3;7;10
http://www.nevo.co.il/law/74400/15


 16 בסעיף מהציטוט כעולה מאוד רחב באופן המוגדר העבודה•. במקום •מחזיק

 שבבעלותו התאגיד• של בפועל •המנהל היה שהמערער מחלוקת שאין כיוון לעיל.

מי העבודה• מקום את בפועל •המנהל ואף המפעל. היה מצוי  או שבהשגחתו •

 בגדר הוא כי מחלוקת להיות יכולה לא כי נראה - העבודה• מקום פועל בפיקוחו

 הוראות להפרת אישית אחראי וככזה העבודה. על הפיקוח תקנות לצורך •מחזיק•

 הקובע העבודה. על הפיקוח לחוק )ה(36 לסעיף להידרש צורך אין משכך. התקנות.

י בסעיף המופיעה לזו דומה הוראה י בעבודה הבטיחות פקודתל י

 נדחה. הדין גזר ועל הדין הכרעת על הערעור לעיל. האמור כל נוכח - דבר סוף. 30

המזכירות. ידי על אליהם יישלח זה דין פסק הצדדים. להסכמת בהתאם

אליהם. וישלח הצדדים בהעדר ),2018 ספטמבר 14) תשע״ט תשרי ה' היום, ניתן

 איטח, אילן
אב"ד נשיאה, סגן

 דוידוב- סיגל
 מוטולה,
שופטת

 פוליאק, רועי
שופט
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ד ב בן עו א ש ב שי ב תעסוקתיים סיכונים על מידע גיליון * ו

תעסוקתיים? סיכונים על מידע גיליון הוא מה
 הוא שונים. במקצועות תעסוקתיים לסיכונים המתייחסים בינלאומיים מידע גיליונות של סידרה מתוך אחד הוא זה מידע גיליון

 ממוני גיהותנים, תעסוקתיים, ואחיות רופאים בעבודה: והבריאות הבטיחות בשמירת מקצועית הקשורים אלה לכל מיועד
אחרים. מיומנים ועובדים עובדים, נציגי עבודה, מפקחי בטיחות, וקציני
 במהלך אליהם חשוף להיות עלול ובשיש באבן עובד אשר השונים הסיכונים את מוגדר, תקני בסדר מפרט, זה מידע גיליון

 לפציעות שגורם מה אודות הידע בלבד. מידע מקור מהווה אלא עצות לספק מיועד אינו זה מידע גיליון הרגילה. עבודתו
 אלה. סיכונים כנגד מתאימים מגן אמצעי וליישם לתכנן מאפשר תעסוקתיות ולמחלות

עמודים: ארבעה מכיל זה מידע גיליון

. ובשיש באבן עובד של עבודתו לגבי ביותר המשמעותיים הסיכונים על מידע מצוי הראשון בעמוד
 אופן לגבי הצעות עם ביחד לעתים הסיכונים, של השונים לסוגים בנוגע יותר ושיטתי מפורט מידע מכילים 3 ו- 2 העמודים
(.3 עמוד בסוף ניתן להם וההסבר וכוי 0 - כ מסומנים )הם מניעתם

 תיאור את כולל והוא והגהות, הבטיחות בתחום מומחים עבור במיוחד ערך בעל שהוא ספציפי, מידע עבור מיועד 4 עמוד
וכדומה. מראי-מקום, הערות, העובד, של המטלות פירוט המקצוע,

? ובשיש באבן עובד הוא מי
 "עובד כולל והשיש, האבן בתעשיית הקשורים מקצועות במגוון עובדים של לתיאור המשמש מונח הוא ושיש" אבן "עובד

 מכונות "מפעיל כבדה(", משאית )כולל הנדסי מכני ציוד "מפעיל חפירה", ציוד "מפעיל מגרסה", "מפעיל מחצבה/מכרה",
וכדומה. באבן", וחריטה ליטוש, בסיתות, "עובד ושיש", אבן ולוחות גושי לחיתוך

זה? עיסוק של העיקריים הסיכונים הם מה

 מהתמוטטות כתוצאה שונים גוף בחלקי "פגיעות - כמו הספציפי, לעיסוק בהתאם המשתנות עבודה, תאונות •
 באתר כבד מכני ציוד י ע" ו"היפגעות נפץ", חומרי באמצעות פיצוצים כולל חציבה/כרייה, כדי תוך סלעים/אבנים

 "הילכדות או "חוצב"; עבור - האבן" לוחות ו/או גושי של והפריקה ההטענה ההובלה, בשלבי או המחצבה/המכרה,
 חומרים ע"י בעיניים "פגיעות באבן,"; וחריטה ליטוש חיתוך, מכונות מפעילי של ופציעות שיער, או בגדים איברים,
 "נהג או "מלגזן" אצל כבדה משאית או מלגזה של התהפכות במחצבה"; מגרסה "מפעיל אצל מעופפים" גרוסים
והשיש. האבן תעשיות עם הקשורים האחרים, המקצוע בעלי אצל דומות ותאונות כבדה"; משאית

 כתוצאה הנשימה, מערכת של חסימתיות מחלות התפתחות כדי עד להגיע היכולות קשות, בריאותיות פגיעות •
 - וכדומה קיימים, מבנים ושיפוץ בנייה מעבודות כתוצאה והשיש, האבן ״צור במערכת הנוצר - מזיק לאבק מחשיפה

, כבדות מתכות ו/או הסיליקוזיס(, למחלת לגרום )היכולה חופשית גבישית סיליקה כמו חומרים להכיל והיכול
 כמו נשימתיות, מחלות להתפתחות לגרום עלולה אבן אבק של כרונית נשימת-יתר מסרטנים. כחומרים הידועים

ו-סיליקוזיס. ריאתית פיברוזה פניאומוקוניוזות,
האבן וליטוש חיתוך, עיבוד, למכונות מסביב רטובה רצפה על ונפילות מעידות מהחלקות, כתוצאה פציעה •
פגום חשמלי מכשור עם מעבודה כתוצאה התחשמלות אבן; ניקוי בשלבי קיטור עם עבודה כדי תוך כוויות, •
רעש של גבוהות לרמות חשיפה •
באבן חריטה בתהליכי לייזר מקרינת פגיעה •
אבן מאבק כתוצאה חשוף, ובעור בעיניים פגיעה •
 חומרים של והזזה הרמה כדי תוך נכונה לא ומיציבה ממאמץ-יתר הנובעות אחרות ושלד שריר ובעיות גב כאבי •

שונים. כבדים ומשאות

ן * כ ד ו 1 - ל מע .7 .2011

ת 1/1** ל 1 יוווו/0>נ ז0ו0ד.
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ד ב בן עו א ש ב שי ב תעסוקתיים סיכונים על מידע גיליון * ו

תעסוקתיים סיכונים

תאונות סיכוני

0 ת, קו חל ת ה דו ת, מעי ד ונפילו ח מיו רי ב ת א ה ב ב צי ש היכן או ח ש שי מו ב שי ח ר ם נ מי ת ב ד כי ל ל ק, ) ה( אב מ ת וכדו פו צ ר ה ת, ו בו טו  ר
ה או ד בו ע ת ב ע צ ב ת מ ל ה ם ע מי ת או פיגו מו סול

© ת ת מעיכו עו פגי ש ו א שי י״ע וגוף ר ת גו ה כלי אבן/ ולוחו ד בו ם/ ע מה, מסורים נופלי ת כדי תוך וכדו לו עו ה, פ ב צי ה, ח ס רי  ג

ה, ס מ ע ה, ה ק רי תוך אחסון, פ ת אבן; וניקוי חי טו ט מו ת ת ה מכו ל תו ת ש חו ת אבן לו ע ה אחסון, ב עינ ה, ט ק וכוי ופרי

© ת או הילכדו ת,ו/ עו ב צ א ם, די ת בג עו רו ך ז תו ם ב קי ם החל בי ב תו ס מ ם ה הנעי ל ו לי מכני ציוד ש מ ש ם, כמו ח סועי ת, מ סו ר כי מג פ ש  מ

ה, ך וכו, מסורים, הזנ ה כדי תו ד בו ה, ע ב צ ח מ ל ב ע פ מ ד ב בו תוך עי ש, אבן וחי שי ודומיהם ו

© ת עו פג ל הי ה צמ"כ, ידי ע ל לו ע ם ה תיי ס ת לה מוו ה או ב ע צי ה, פ ר מו ה ח א תוצ ת כ כו פ ה ת ה ה, כדי תוך מ ר פי ל ח ל ג ה ב סיע  נ

ע פו שי ד ב ל או מדי ח לו ס מ ח, לא ב טו ב ב ק ה ע סיע ת נ רו הי מ ה ב ריג ה כדי תוך או ח סיע חור, נ א וכדומה ל

ג © © ת ע צי ה עיניים, פ א תוצ ם מחלקיקים כ פי פ עו ל מ ע, ש ל ע או אבן, ס ק ר כי ק הלי ת ה, קידוח, ב ס מ ע ה, ה ק רי ה, פ ר ב ע תוך, ה  ניקוי, חי

ש טו ה וכל לי ל עו ת פ ר ח ד א ב ו ע ה ע ש צ ב ה, מ ב צ ח מ ל ב ע פ מ ד ב בו אבן עי ש, ה שי ה ת ו לו עי פ ץ ב פו ם שי  כן וכמו ודומיהם; מבני

ה ע גי ה פ ר מו ם ח ב בעיניי ק ה ע פ שי ת ח רינ ק תוב כדי תוך לייזר ל ל כי ת ע בו צ אבן ושלטי מ

0 ת לו מ ש ח ת ת או ה ל מכו מ ש ה ח א תוצ ש כ מו שי כני בציוד מ מ רו- ט ק ם אל פגו

© ת כנו ת ס צו צ פו ת ת ה ר ק בו מ א- ל ל ל ג ש טיפול, אחסון, ב מו שי רי תקין לא ו מ חו ץ ב פ ר נ ת א ה ב ב צ ח מ ה

© ת ה חום, מכו א תוצ ה כ ד בו ע ת מ כ ש מו ש מ מ ש ת ב רו טו ר פ מ ט ב ה ו ב בי ת ס הו בו רי ג ת א ה ב ב צי ח ה ה ד בו ע ב ץ ו חו ם מ בני מ ל

© ת עו צי ם פ ברי ש כולל ו ה ) ה ( ]"כילה"[ הרניי א תוצ ת כ עו תנו ת מ מצו או ת מ בו ת ר ע ה, ב מ ר ה ה כ שי ה. או מ פ חי ד

© ת כו פ ה ת ה ה לגז מ ת או ) אי ש ה( מ ל ב ה הו א תוצ ר, כ ת ס-י מ עו ל שווה לא חלוקה מ טען, ש מ מה. ה וכדו

פיזיקליים סיכונים

© ה פ שי ת ח מו ר ת ל הו בו ל ג ש ש ע כי ר הלי ת ה, ריסוק, ב ש תי תוך כ ל וליטוש חי שי ש ת גו ש, אבן ולוחו שי הליכי ו ה ת ד בו ד ע ב עו ה  ש

ם ה ב ב ש ח ד נ ב עו ש ל ע ר מזיק ב

© ר ת ת-י פ שי אור ח ש ל מ ש ר ה ק עי ב טי ) בנ ם רל די ב ץ לעו חו ם מ בני מ , ל ת ( מ ר ת הגו עו פגי ם, ל ת בעיניי ר, כוויות חום, מכו ת שיזוף-י  ו

ו תי בו ק ע ב ח יכולות ש ת פ ת ה ת ל מו לנו ת מ טניו ר ב ס ק ה ע פ שי ת ח מ ת מוגז רינ ק ל ל סגו א- ר ט ל מזיקה או

© ת פו ש ח ת הי אציו ת( לוויבר דו עי ר ת ) עו ג פו ף ה ו ג חד כולו ב מיו ת וב כ ר ע מ ד ב ל ש ר- רי ש ל ה צ א ם ) הגי ם(, נ לגזני מ ם ו קי ר מפ ב  ו

ד ח מיו ב ה ) ד בו ע ם ב שי ע טי ם(, אוויר פ חי קד מ ר והיכולות ו בי הג ת ל ת א פו עיי ע ה פגו ל ת ו ו רנ ע ב

©ג ה פ שי ה ח קרינ ה מלייזרים, ל ל לו ע ם ה ר היג מן ל תוב בז ל כי ת ע בו צ אבן. ושלטי מ

כימיים סיכונים

א © ת עו ת פגי תיו או רי ת, ב שו ם היכולות ק ת לגרו חו ת פ ת ה ת ל לו ח ת מ תיו מ סי ל ח ת ש כ ר ע ה, מ מ שי ה הנ א תוצ ה כ פ שי ח ק מ אב  מזיק ל

ר - צ ת הנו כ ר ע מ צור ב אבן ״ ש, ה שי ה ה ו א תוצ ת כ דו בו ע ה מ ץ בניי שיפו ם ו ת קיימים, מבני דו בו ת ע תו  - וכדומה אבן, וכרסום סי
כיל והיכול ה ם ל מרי ת סיליקה כמו חו שי בי ת, ג שי פ ם היכולה חו ת לגרו ל ח מ ת ו/או הסיליקוזיס, ל כו ת ת מ דו ב ת , כ עו דו  הי

מרים ם. כחו טני סר ר מ ת ת-י מ שי ת נ רוני ל כ ק ש ב ה אבן א לול ם ע ת לגרו חו ת פ ת ה ת ל לו ח ת, מ תיו מ שי ת, כמו נ קוניוזו מו או  פני

ה רוז ב ת פי תי א ו-סיליקוזיס. רי

א © ה פ שי ק ח אב מכיל מזיק ל ת סיליקה כמו חומרים ה שי בי ת ג שי פ ת ו/או חו כו ת ת, מ דו ב ¥ ^1 כמו כ - ת ו עו דו ם הי מרי ם כחו טני סר מ

א © ה פ שי ם, ח מני מי ח פ ת ל צו מו ח ת ת ל רי פ מן, חנקן גו ח ם ולחלקיקים ופ טי ל פ מנועי הנ ל מ דיז

ה פ שי ם לכימיקלים ח ם שוני שי מ ת ש מ ם ש ה כי ב הלי ת ש ב טו ר הלי מו הגי ל ו ת ש חו אבן לו ש. ה שי ה ו
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ד ב בן עו א ש ב שי ב תעסוקתיים סיכונים על מידע גיליון * ו

ביולוגיים סיכונים

© ת לו ח ת, מ ת שונו מ דוג ת כ קו ר דל ת עו מו ר ה הנג א תוצ ע כ ג מ ם מ ת, המכילים אירוסולים ע ריו ט ם,פ מי רגניז או רו ק ת מי ש ל ש  ל

מה, ציפורים, ם וכדו טי ל פ ת לאוויר הנ לויו עי פ ל ב ת ש דו בו ה, ע חי ניקוי ניקוי-חול, כולל בניי ט ש ת אבן מ ר ס ה ישן טיח ו

ב © © ת קיצו ל ע וכוי דומים; ומזיקים חרקים יתושים, ש

ת עלייה ר כ ב ני צ ק ק ב דופ ת ה ע ה ב ד בו ת ע צ מ או ש מ מ ש ב

^ וחברתיות פסיכולוגיות ארגונומיות, בעיות

© ב כאבי ת ג בעיו ר ו רי ד ש ל ש ת ו רו ח ת א עו ב ר הנו ת ץ-י מ א מ ה לא ומיציבה מ כונ ה כדי תוך נ מ ר ה ה הזז ל ו ת ש או ש ם מ כבדי

© ה ב חי ל ס ת ש או ש ם מ ה כבדי לול ם ע אבי לגרו ב לכ ם ג צעי ל ולפ ת ש חיו ם( הלו סי קו ס הדי ת שבין ) חוליו ל ה ד ש מו ה ע ר ד ש ה

© ת ש ג ר ת ה פו ת עיי ה כללי א תוצ ה כ ד בו ע ת מ ה פיזי ב בי ס ת ב ש ע רו

© © ת עו ר פ ת ה כ ר ע מ ד ל ל ש ר- רי ש ב וכאבי ה תון, ג ח ם ת מי ר ה הנג א תוצ ה כ ד בו ע ך מ ה כדי תו ד מי ל ע ם ע ה הברכיי ח תנו ב ה לא ו ח  נו

ת דו בו ע ה. ב ב צי ח

המניעה אמצעי רשימת

ל יש עו ת נעלי לנ חו טי ם ב ת ע פ ת לא וסוליות מגן כי קו חלי מ 0

ד יש פי ק ה ל ל ה ע ד בו ע - די ף, צמודים בג ש ועל לגו מו מגן שי ד- ציו ה, כולל אישי, ב ד ס ת, ק מי ש ה/נ כ ס מגן, מ פי- ק ש  אוזניים, מגני מ

ת פו פ ת לוודא יש וכוי; כ חו לו ש אבן ש שי ם ו חי ט אוב בי מ ל ש ה, אחסון ב בל הו ת ו עו צ מ א ת ב מכו ת - תו ע מני ת, ל ה תזוזו ק ל ח  ה

ת טו ט מו ת ה ו

©

קין יש ת ה ה ל ב צ ח מ ר ב אזו ב ה ו ב צי ח ה מסלולי ה סיע ם נ תיי חו טי ש ב מו שי לי ל עי פ ר הצמייכ, מ ד ג ת ל קין קיר א ת ה ל ה, ב צי ח  מחסומי ה

ה ש ם גי טעי ק ם מסוכנים ל ט של ם, ול א ת ה ל ולוודא ב עי פ מ ה הג ש ם ינ א ת ה ת ב קנו ת ה ל ר בו ע ת ה

©

ש יש מ ת ש ה ת בציוד ל או ת נ נ ג ה ם, ל ת העיניי ד מי ך ב ר צו ץ יש ה ע תיי ה ם ל ה ע ח מ ת מו חו טי ב ם או ל ק ע ד הציוד; ספ ב עו ף ל שו ח  ה

ת רינ ק ה ל ב רו ק יש מ ספ ם ציוד ל ת מתאי נ ג ה ם, ל די העיניי ה בג ד בו ש וכיסוי ( ע א ם ר מי א תו ת ה ם א אי תנ ם ה תיי ב בי ס  ה
קור ם/ חו ך יש יתר(; ) רי ד ה ת ל ם א די ב ת העו ט רי ח ת ב בו תו ל כ ת ע חו עי אבן לו צ מ א ת ב חו טי ב ם ה שי רו ד ה

0

אי לוודא יש ל מ ש ח מך ש ס ת יבדוק מו ת א חו טי מכני, הציוד ב טרו- ק אל ת ה כונו מ ם ה קני ת מ ה ם ו רי ב חו מ ת ה ש ר ל ל מ ש ח פני ה  ל

ת ל חי ה ת ד בו ע ה

0

ד יש פי ק ה ל ל ת כל מילוי ע או ה הור ק חי ת א ה ש ץ רצוי נפץ; חומרי בנו ע תיי ה ם בנידון ל ח ע ק פ ל מ ד ש ר ש ת מ התמיי ©

ם יש אי ת ה ת ל די א ה בג ד בו ע אי ה תנ ה ל ב בי ס ר הקיימים ה ת א ם ב חו ד יש יתר(; קור או ) פי ק ה ל ל ה ע תיי ת ש ק פ ס ש ועל מ מו  שי

ש בכיסוי א ת ר או נ

6

ת כ ר ד ד ה ב עו ת ה טו שי ת ב ל נכונו ת ש מ ר ת ה הזז ת ו או ש ם מ כולל כבדי ת ) ק די ה ציוד ב מ ר ; י״ע ה ך( מ ס מו ק- ה בוד ק לו ח ה ב כונ ל נ  ש

ם טעני ך מ תו בלה; כלי ב הו ה ה סנ ח א ה ב ד מ ע ה ם ו תיי חו טי ל ב ת ש חו ש לו שי בן/ ם א מרי ם או מוג מרי חצה; מוג מ ש ל מו שי ב רי ו עז  ב

ה מ ר מכנים ה

©

ק יש ספ ד ל ב עו ש ל ע ר מים אוזניים מגני מזיק ב אי ת ד ותקניים, מ ב עו ה ש חייב יהיה ש מ ת ש ה ם ל ה ר ב מו ש ל ל ו ותקינותם; ניקיונם ע ©

ת ד מי ך ב ר צו קין יש ה ת ה ב בכלי ל כ ר מי כסא ה ם ארגונו ם קפיצים ע ת מתאימי ת ח פ ה ט ל ק פ ת א אציו ת הוויבר ע מני ל ב כאבי ו תון ג ח ת ©

ש יש מ ת ש ה ת ל טו שי כלי/ ה ב ד בו ם ע טיני ק מ ת ה ר א רו ח ק ש אב ק ה ; )כמו לאוויר המזי ב( טו ר ב ה- ד בו קין ע ת ה ת ל כו ר ע  אוויר יניקת מ
תן היכן ך ודרוש; שני רי ד ה ת ל ם א די ב בי העו ק סיכוני לג ב א ת ה ב חו ש, ו מו שי עי הצורך, לפי ה צ מ א ה ב ת אישיים הגנ כ ר ע מ ה ל מ שי הנ

א ©

ת יש פנו ה ל ר עז ת ל אי פו ם ר א ת ב ח ת פ ת ד אצל מ ב עו ה ה ח רי ה עורית; פ ח מ ה מו רגי אל עץ יכול ל ל כיצד ליי פ ט ת ל שו רגי ק, ב אב  ל

ת קיצו וכו, חרקים ע

ב ©

ד יש בו ע ם ל א ת ה ת ב קנו ת ת ל חו טי ב ה ה ד בו ע ת ב הו ג ת ) תי ק סו ע ת ת חו טי ם וב קי ס ת העו רינ ק ה לייזר ב ״ ס ש ת ה (, - 2 0 0 5.) ג ©
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ד ב בן עו א ש ב שי ב תעסוקתיים סיכונים על מידע גיליון * ו

 נוסף מקצועי מידע

)חליפיים( נרדפים שמות
שיש. וגימור/ליטוש בציפוי עובד שיש; משטחי מתקין שיש; חיתוך מכונת/משור מפעיל

העיסוק תאור ו/או הגדרה
ה .1 ר ד ת :הג פ ש קיסר"(. )"אבן מלאכותי שיש גרניט, קשה, אבן-גיר סוגים: לשלושה בעיקר מתייחס "שיש" המונח היומיום ב
שמש ובשיש" באבן "עובד המונח :העיסוק תאור .2 ת הקשורים שונים מקצועות כמה לתיאור מ שיי תע להלן: מתוארים מהמקצועות כמה והשיש. האבן ב

ת -"חוצב/עובד כדלהלן: תעסוקתיים", סיכונים על המידע ב"גיליונות קיים רלוונטי מידע :מחצבה עובד א( חצב מ  במחצבה"; מגרסה "מפעיל ; אבן" ב
וכדומה. "מלגזן"; בכרייה"; עבודה "מנהל כבדה"; משאית "נהג "עגורנאי"; חפירה"; ציוד "מפעיל

 לחיתוך למפעלים והן ללוחות, אבן/שיש גושי לחיתוך למפעלים הן המתייחס הנוכחי, הסיכונים בגיליון מובא רלוונטי מידע :אבן לחיתוך מפעל עובד ב(
הספציפיים. הצרכנים עבור הלוחות ועיבוד

3 בגיליון מובא בנושא רלוונטי מידע )"אבן-קיסר"(: מלאכותי שיש בייצור עובד ג( 1 ולגיהות. לבטיחות המוסד בטאון - "בטיחות" של 6
וכדומה. באבן", "חורט/כותב "פסל", "סתת", כמו ,״חודיים אבן עיבוד במקצועות עובדים ד(
אור3 ת קיד . ת מפעילי סוגי כמה של תפ אבן: לחיתוך מכונו

ל עגול משור ומפעיל מכוונן .אבן לחיתוך )רוטארי( סיבובי משור מפעיל א( ע  לממדים אבן גושי לחתוך כדי סיליקון-כרביד או יהלום של שיניים ב
ת המצע על האבן גוש את מאזן האבן. גוש את עליהם למקם כדי קרשים של מצע המכונה בתוך מתקין הדרושים: ר עז  בלוקים, סרגל, הרמה, מוט ב

סרגל, שימוש תוך לתרשים, בהתאם , הדרושות המידות את האבן על מסמן ופלס. טריזים,  סימונים האבן על חורץ בגיר. מצופה חוט או עפרון זוויתון, ב
ת ר עז תור על לוחץ או ארכובה מסובב ואזמל. פטיש ב ת הגוש את להציב כדי כפ תח ת מ סגר מ  המשור שלהבי כדי הכוונון כפתורי על לוחץ המשור. ל
האבן. אל הלהבים את ומקרב האבן על שסומנו הקווים עם ישר בקו ״מצאו
תחת אל האבן את להזיז כדי או האבן משטח של רוחבו לכל המסתובב הלהב את לסובב כדי הידיות על ולוחץ המשור את מפעיל  את פותח ללהב. מ

סחרר כדי השסתום תוך הלהב את להנמיך כדי הכפתור על לוחץ החיתוך. בזמן הלהב על חומר-שחיקה או קירור( מים)נוזל ל  של לעומק בהתאם האבן ב
תחת הרמה מוט מכניס החריץ. קע כדי אותו ומרים לאבן מ ת מוודא הלהב. ידי על נחתכה שלא האבן את לב ר עז  הלוח של העובי או הרוחב את סרגל ב

ת להבים, להחליף יכול קבוע, ברוחב אוטומטי חיתוך של למצב המשור את לכוונן יכול הנחתך. ר עז ח ב  יכול החריץ, של לעומק בהתאם ברגים, מפת
שביל מד-זרם של קריאות לקחת יכול החיתוך. לרוחב בהתאם עצירה נקודות להתקין יכול באבן. חריצים ליצור כדי השחזה דסקית להתקין  את לקבוע ב

ת על הלהב כנגד לחיתוך התנגודת  או אסבסט-צמנט של ולוחות צינורות כמו מוצרים, לנסר יכול האבן. על הלהב ללחץ בהתאם הארכובה את לכוונן מנ
 צפחה"; לחיתוך משור "מפעיל או שיש", לחיתוך משור "מפעיל לדוגמא כמו הנחתך, לחומר בהתאם להיקבע יכול המשור מפעיל של התואר בטון. לוחות

(. זסם 677.462-010 לפי ) משור-יהלום" "מפעיל כמו שבשימוש, המשור לסוג בהתאם או
 מכוונן ומצבות: לאנדרטאות או לבנייה המיועדות אבנים וליישר לעבד כדי האבן צלעות ליישור פניאומאטית מכונה מפעיל אבן: חיתוך מכונת מפעיל ב(

ש כשהוא המכונה את בהתאם ומכוונן קרשים או אבן מצע גבי על האבן גוש את מציב מ ת ש  מסמן ופלס. טריזים, בלוקים, פטיש, הרמה, במוט כך לשם מ
סרגל, שימוש תוך לתרשים, בהתאם האבן, של הדרושים הממדים את ת מיותרים אבן שבבי ומסיר גיר. או עפרון זוויתון, ב ר עז  )או ואזמל פטיש, ב

ש מתקין טריז(. דמוי פטיש באמצעות א ש לגימור בהתאם הדרושים החיתוך אזמלי את המכונה בר  של החיתוך ראש את מנמיך הספציפיקציות. לפי הנדר
הפעיל כדי הדחוס האוויר שסתום את מסובב לאבן. עד המכונה  ולפי עליה, שסומנו לסימונים בהתאם האבן, פני על אותו ומוביל החיתוך ראש את ל

ת ומוודא, בודק אחיד. גימור בעלי משטחים ולקבלת הדרושים השבבים את מהאבן להסיר כדי הדרוש, המוגמר המוצר של התרשים ר עז  מדידה, כלי ב
תבצע האבן שיישור ת האבן של סטנדרדיות לא או קמורות גימור צורות של עיבוד משלים למפרטים. בהתאם מ ר עז  ) ידניים פניאומאטיים עבודה כלי ב

_________________________________________________________________________________________. ( זסם 677.682-022 לפי

ספציפיות ו/או דומות תעסוקות
ת חוצב/עובד בנאי; צב ח מ הג אבן; וגדרות מבנים מתקין חפירה; ציוד מפעיל במחצבה; מגרסה מפעיל בכרייה; עבודה מנהל מלגזן; אבן; ב  משאית נ

ת עובד אבן; וגימור ציפוי עובד חול; בניקוי עובד עגורנאי; סתת; כבדה; הובל (1) פסל בטון/מלט/אספלט; בייצור פועל מצבות; עובד שיש/אבן; סלעי/גושי ב

מטלות
 הקשה; הצבה; הפעלה; העמסה; העברה; )שבבים(; הסרה הנמכה; הברגה; גימור; בקרה; בטיחות(; וסידורי )ציוד בדיקה אספקה; אחסנה; איזון;

 עיבוד; סימון; )ארכובה(; סיבוב ניסור; מדידה; ליטוש; כוונון; ״שור; חריצה; חציבה; חיתוך; ווידוא; התקנה; וכוי(; אבן, )לוחות והורדה הרמה הרטבה;
___________________________________תחזוקה. שינוע; שיבוב; ריסוק; קדיחה; )שסתומים(; וסגירה פתיחה המכונה(; )חלקי והרכבה פרוק פיצוץ;

בשימוש הנמצא עיקרי ציוד
רכבים. כבד; מכני ציוד אישי; מגן ציוד מכני; אלקטרו ציוד משורים; מנופים; חיתוך; מכונות מדחסים; מדידה; כלי

שכיח העיסוק בהם עבודה מקומות
__________________________________________________וגרניט( שיש )כולל אבן גושי ועיבוד לחיתוך מפעלים

הערות
 הקשורות פעילויות כמו האבן, בעיבוד הקשורות נוספות פעילויות של מגוון יש העיסוק" תיאור או "הגדרה בסעיף המתוארות הפעילויות על בנוסף (1

תר האבן בחציבת א מפעל מהמחצבה האבן גושי הובלת ופריקה, טעינה נפץ, בחומרי שימוש קידוחים, )כולל המחצבה ב  וגימור ליטוש האבן, עיבוד ל
ת הקשורים הנוספים המקצועות מרשימת חלק וכדומה..(. המוצרים, שיי תע סעיף מובא גיליונות-סיכונים, קיימים מהם כמה שעבור והשיש, האבן ב  ב

___________________________________________________________________________________________הנ"ל. ספציפיות" ו/או דומות "תעסוקות

מקום מראי
5:) ־631^(1 3^ח 5316ץ( ח! 01ו3־ו־ו165. ־5£ 800^5, 11,^ 1999 £)  1. ־631^(1 3̂<ח 5316ץ( 6x6011(61̂ ־

0ח6^3, 1998 2. 110 ח0£ץ010ק36̂<3 0( ־631^(1 3^ח 5316,ץ( 4י|, ,!<£ 6

.2008 ,038 ח- קוד ממחצבה. ורעש אוויר זיהום מניעת - מפגעים למניעת תקנות אבן; מחצבות - בעבודה הבטיחות תקנות : ולגיהות לבטיחות המוסד .3

.2008 , 102 ח- קוד לייזר. בקרינת העוסקים ובטיחות תעסוקתית גיהות תקנות - בעבודה הבטיחות תקנות : ולגיהות לבטיחות המוסד .4

גליונות - ולגיהות לבטיחות המוסד .5

יר.ווו1ו> >נטיחוו/ 7010!!

ד מו ך 4 ע תו עמודים 5 מ



ד ב בן עו א ש ב שי ב תעסוקתיים סיכונים על מידע גיליון * ו

נספחים

דומים אבן וסוגי שיש אבן של בטיחות גיליון 1 נספח
^.0 מ 1ז3¥611מ6; ?6מ131 0ז3מ116 & ^31^16, 8631116, 8 ^ ^3161131 83£61^ 0313 8^661 - ^1₪6810מ6, ^31^16, 0,

ולגיהות לבטיחות המוסד - סיכונים על מידע גיליונות 2 נספח

אי .1 בנ

ד .2 ב עו ב/ צ ת חו ב צ ח מ אבן ב

מלגזן .3

ל .4 ה ה מנ ד בו ה ע ריי כ ב

ל .5 עי פ ה ציוד מ ר פי ח

ג .6 ה ת נ אי ש ה מ ד בי כ

אי .7 רנ עגו

/1ו>*׳ו.ו נוו-וווו/ > 7010*/
ד מו ך 5 ע תו עמודים 5 מ



 קבלן של מסוכנת עבודה לביצוע מוקדם בטיחות אישור
 ב-

העבודה ביצוע באזור בולט במקום זה היתר להציג יש

 א' חלק
 הקבלן פרטי
המטלה תאור

 מזמין ע"י ימולא
העבודה

 . הבקשה: הגשת תאריך .1

, :נייד טלפון. :תפקיד____:באתר העבודה מזמין שם

, :המזמין מטעם הקבלן על האחראי שם

___________________:הקבלן שם .2

__________:הקבלן מטעם הקשר איש

. :נייד טלפון

. :נייד טלפון

הביצוע: על האחראי הקבלן עובד שם

________________: העבודה תאור .3

. המבצע: בצוות העובדים מס':_נייד _טלפון

שעות( 12 )עד .. :משוער עבודה זמן משך :,העבודה לביצוע מדויק מיקום

ב חלק

§130010?
 מקדים תכנון

למטלה

 ע״י ימולא
 עם יחד המפקח

המבצע הקבלן

 ותלולים שבירים גגות על עבודה 0 מוקף בחלל עבודה 0 נפיצה בסביבה עבודה 0 :המתבצעת העבודה סוג .4
ת חי מתקן בקרבת או חי במתקן עבודה 0 ד בו  חמה עבודה 0 דלק( גז, )חשמל, קרקעיות תת למערכות בסמוך חפירה □
העבודה( סוג )פרט_________________________כמסוכנת העבודה במסמכי שהוגדרה אחרת עבודה 0

נדרשים בקרה / בטיחות אמצעי .6 העבודה בביצוע סיכונים .5
זוהר חלוק □ מזיק אבק □
מגן כובע □ מסוכנים אדים □
מגן משקפי □ רעילים / מסוכנים חומרים עם עבודה □
בטיחות נעלי □ חפירה התמוטטות □
אוזניים אטמי / אזניות □ חמצן חוסר או חנק □
ותיוג נעילה □ דליקות □
□ 8 0 חומ״ס לכל ^8 כוויה סכנת □
בחירום לפעולה הנחיות □ חי חשמל □
ייעודיות כפפות □ אחר מדבק חומר או פתוגניים דם מזהמי □
פנים מגן □ מלגזות □
אבק מסיכת □ התקלות / מעידה / החלקה □
מנ״ס / מנ״פ □ מגובה נפילה □
פילטר עם מנשם □ חפצים נפילת □
נפילה בולם + תקנית בטיחות רתמת □ אוויר מזג □
לגובה עבודה לביצוע העובדים הדרכת על רשמי אישור □ עגלות( )במות, הרמה וכלי ציוד □
חיים קו / עגינה נקודות □ בודד עובד □
העבודה איזור ושילוט סימון/גידור □ במפעל אחרים עובדים בקרבת עבודה □

נדרש פירוט - כיבוי מטפי ח והריסה( )הקמה פיגומים □
אש צופה □ / מייננת בלתי / מייננת קרינה □
חמות בעבודות בטוח איזור □ דציבל( 85 )מעל מזיק רעש □
חמה עבודה סיום לאחר שעה 1/2 העבודה איזור על פיקוח □ נפיצות □
שנמדדה חמצן רמת - אוויר ניטור □ / אש □
חילוץ ציוד □ מיוחדים: וכלים עבודה ציוד □
התקנות ע״פ מוסמך בודק אישור □
אחר □

אחר □

ג' חלק
 , ההיתר: מתן תאריך .7המפקח אישור

____והגבלות: הערות
0110̂̂ 616 10 6ח16ז £̂ 816. תאריך: עד 0110^̂ 6ז6 10 166̂ז £ ^816. מתאריך: ההיתר- תוקף

המפקח חתימת

, :המאשר המפקח שם
ד' חלק

הקבלן הצהרת

 ע״י ימולא
הקבלן

 הבטיחות כללי כל עפ״י לעבוד מתחייב אני באתר. שהותי כל בעת האתר בנציג מלווה להיות עלי כי מבין אני הקבלן: הצהרת .8
 לעיל. המתוארת העבודה את לבצע מתאימה הסמכה בעל אני שלי. למלווה מפגע או ליקוי כל על ואדווח

_______________________תאריך: _______________________חתימה: _________________________שם:

 והושלמה. בוצעה העבודה :העבודה לגמר הקבלן אישור .9

ה______________________תאריך ע וחתימה שם_________ש

* העבודה סיום עם למפקח להעביר יש המלא הטופס את *** * *



.החברח״ם ־ור]*ם1י1הע1 מרווווה העטדוד, רד־1מע
^ות הבעיחויד י׳ינריל התעגזוקתי־ב ויזכרי
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עניינים תוכן

3 עמי.................................................................................................................הגדרות

5 עמי........................................................עמו וההתקשרות המתאים השירות קבלן בחירת

5 עמי..................................................השירות קבלן ומטעם המפעל מטעם קשר איש מינוי

6 עמי...................................עבודה לביצוע המכונות והגדרת והגהות הבטיחות סיכוני מיפוי

ת מומלצות פעולות 6 עמי......................................................................העבודה ביצוע בע

7 עמי..............................................................................שירות קבלן של מסכמת הערכה

8 עמי...............................................................................״עודי אישי מגן ציוד :א' נספח

8 עמי...............................אזרחית ותשתית בניין - קבלנים לעבודת ניכויים" "לוח : ב נספח

9 עמי................................................................קבלנים לעבודת מסכמת הערכה ג' נספח

10 עמי.................................................................................חשמלי ציוד בדיקת :ד' נספח
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לקבלנים מפעלים שבין בממשק הבטיחות לשיפור המלצות

 הרווחה העבודה, במשרד התעסוקתית, והבריאות הבטיחות מינהל ידי על חוברו זו בחוברת המובאות ההמלצות
 לנקוט עבודה למקומות לסייע במטרה זאת התעשיינים. התאחדות עם התייעצות תוך החברתיים, והשירותים

לקבלנים. מפעלים שבין בממשק הבטיחות להגברת פעולות

הקדמה
עבודתם. של והגיהותיים הבטיחותיים להיבטים הנוגעים אתגרים מציבה בתעשייה קבלן עובדי העסקת

ת כאשר ע צ ב ת הייצור של תקינה לפעילות הקבלן, ולעובדי המפעל לעובדי מסוים סיכון קיים במפעל, קבלנים עבודת מ

ת והגיהות הבטיחות להיבטי להתייחס צריכות חברות כן, על ולרכוש. ד בו ע להיבטי מתייחסות שהן כפי הקבלנים עובדי ב

שלהן. עובדיהן של והגיהות הבטיחות

ך המפורטות ההמלצות ש המ ם להחלה וניתנות גמישות ב התא ת הקבלנית לעבודה ב ע צ ב ת מ ר ה ת א המפעל. ב

העסק. למאפייני הנדרשות ההתאמות לביצוע במקביל עבודה מקום בכל אלו בהמלצות להסתייע מומלץ

הגדרות
צר שהותו ובמהלך קצר, לזמן המפעל בשערי הנכנס אדם אורח/מבקר: .1 מפעל בח ע בא אינו הוא ה ג מ  עם ישיר ב

בו. המתקיימים הייצור תהליכי ועם המפעל מתקני

(3ח015 0}'ח הישירה ומעורבותם הראשונה לקבוצה במאפייניה דומה זו קבוצה יועצים: .2 ' ל ״צור בתהליכי ^ ע פ מ  ב

שר מקצועי ״עוץ המספקים מעובדים מורכבת זו שקבוצה מאחר זאת, עם שכיחה. אינה  הייצור לתהליכי בא

ת להכיר עליהם חובה במפעל, לעיסוקם. הרלוונטיים והגיהות הבטיחות סיכוני א

1תש"ל־ בעבודה, הבטיחות בפקודת כמשמעם מפעל מפעל/תופש מפעל: .3 9 7 0.

ת המקבלים עובדים מפעל: עובדי .4 המפעל. מתופש שכרם א

 הבטיחות היבטי בכלל עמידה ולוודא לנהל אותו מינה המפעל שתופש מי המפעל: מטעם מפקח .5

המפעל. בשטח הקבלן עובדי לפעילות הקשורים התעסוקתית והבריאות

טמעת כאחראי אותו מינה שהקבלן מי הקבלן: מטעם בטיחות אחראי .6  לכלל הנוגעות הדרישות לה

מפעל למאפייני והתאמתם בהם העמידה עובדיו, של התעסוקתית והבריאות הבטיחות היבטי  הם שבו ה

מוצבים.

עבודתו. תחילת את ולאשר קבלן להזמין המוסמך במפעל, גורם כל העבודה: מזמין .7

־ אדם, כוח קבלני על־ידי עובדים העסקת בחוק כהגדרתו אדם: כוח קבלן .8 1תשנ"ו 9 9  נמצאים עובדיו ואשר ,6

ת ח זה. מדריך לעניין המפעל, תופש של ומרותו פיקוחו ת

 לעתים מהווים זו בקבוצה עובדים אדם. כוח קבלן על־ידי המועסקים עובדים אדם: כוח חברות עובדי •

ל מצוות אינטגרלי חלק רבים, במקרים המפעל. עובדי על־ידי ישירות ומנוהלים המפעל של התפעו

ף אלו עובדים  המפעל תופש באחריות המפעל. עובדי על־ידי המבוצעות לאלו דומות פעילויות מבצעים א

 הבטיחות ציוד זה ובכלל המפעל, עובדי כיתר זו עובדים קבוצת של והגיהות הבטיחות על להקפיד

הנדרש.
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 עבודה לביצוע בחוזה המתקשר וכיו״ב, הקמה התקנה, תפעול, שירות המספקת חברה, מנהל שירות: קבלן .9

הקבלן. של הישיר בפיקוחו נמצאים ושעובדיו

 עובדים והתקנה(: )״צור/אחזקה/אריזה/הקמה והקמה התקנה תפעול, בפעילויות שירות קבלן עובדי •

ע לבוא עשויים זו בקבוצה עובדים הקבלן. של הישיר בפיקוחו הנמצאים ג מ מסוכנים, חומרים עם ב

צע נדרשים גם הם לעתים המפעל. במתקני ״צור ותהליכי מכונות  סיכוני בחובן הטומנות מטלות לב

וגיהות. בטיחות

 קבלן עובדי ולקבוצת והתקנה תפעול בפעילויות שירות קבלן עובדי לקבוצת מתייחסות להלן המובאות ההמלצות
 שנחתם חוזה/הסכם מכוח עבודה לבצע המגיעים בעובדים מדובר . הייצור או התפעול באזורי העובדים אדם, כוח
חברות. שתי בין

 הנגזרים תעסוקתית, ובריאות בטיחות לאתגרי יחסית גבוהה בחשיפה מתאפיינת הקבלן עובדי אוכלוסיית
המפעל. תופש של הישירה הניהול מוטת תחת נמצאים שאינם ומכך מארעיותם

בפרט: שירות קבלן ועובדי ככלל קבלן עובדי להעסקת הקשור בכל המומלצת העבודה שיטת את מציג 1 תרשים

1 תרשים
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עמו והתקשרות המתאים השירות קבלן בחירת .1
ב יש זהותו, על ההחלטה לפני ועוד הקבלן לבחירת נוסף כנדבך ש ח ת ה  הקבלן ובהתנהלות בטיחות בשיקולי ל

רת הבטיחות בתחום מסג לבחירתו. הקשורים השיקולים מכלול ב

 וגיהות בטיחות בנושאי כשירותו על המצביעים שירות, קבלן בחירת לפני לבדיקה מומלצים לנושאים דוגמאות

חלקית(: )רשימה

:העבודה ואופי החוק על-פי הסמכות •

העובדים(. לשאר משפחה מרופא אישור הייצור, במתקני לעובדים תעסוקתי מרופא )אישור רפואי אישור 0

ור העובדים )לכל בגובה לעבודה הסמכה 0 הייצור(. באז

וכדי(. עגורנאי חשמלאי, )מלגזן, רלוונטיות מקצועיות הסמכות 0

:העבודה ואופי החוק על-פי רישיונות •

 או הקבלן של הבטיחות ממונה על-ידי חתומים בגובה, עבודה ואבזרי ציוד של התקינות בדיקת טופסי 0

בגובה. לעבודה מוסמך מדריך

:משנה בקבלני שימוש •

ד כך ניהולה, ולדרך העבודה לבטיחות הנוגע בכל התאמתם ואת כשירותם את הקבלן יציג 0  שתעמו

מטעמו. המועסקים העובדים כלל של והגיהות הבטיחות לדרישות בהלימה

:הבטיחות בתחום הקבלן התנהלות •

תה ומידת הקבלן של בטיחות לניהול תוכנית קיום 0 תאמ גדולים(. )לקבלנים המפעלית הבטיחות לתוכנית ה

 עובדיו דיווחי תאונות, נתוני )לדוגמה: שלו הבטיחות מוניטין על המעידים נתונים, והצגת מהקבלן הצהרה 0

בד שבהם קודמים ממפעלים בטיחות מפעל/ממוני תופשי המלצות הבטיחות, לאומי/מינהל לביטוח וכדי(. ע

הקבלן עם התקשרות •

 הקבלן עם העבודה בחוזה לשלב מומלץ השונות, הבטיחות בדרישות לעמידה תמריץ לקיים על-מנת 0

מפעל תופש שלפיו מנגנון, רת של מקרים לאחר שיושת ניכויים", "לוח יקיים מטעמו מי או ה  נוהלי הפ

 ״עודי לתקציב יועבר ניכוי כל כי גם, מומלץ בי(. נספח )ראו מעובדיו מי ו/או הקבלן על-ידי הבטיחות

מפעלי. בטיחות שיפור שמטרתו

השירות: קבלן ומטעם המפעל מטעם קשר איש מינוי .2
מטעמו: שיפעלו קשר אנשי ימנה צד כל עבודתו, את יתחיל ובטרם הקבלן בחירת לאחר

 בטיחות סיכוני על סקירה לכתוב אורכה, לכל הקבלן עבודת את ללוות תפקידו המפעל: מטעם קשר איש •

ת לתאם הקבלן, יועסק שבו במתקן/בתהליך  לבדוק במפעל, שונים רלוונטיים גורמים מול הקבלן עבודת א

ך המפורטים תצהירים/מסמכים קבלת ש המ מהקבלן. ב

רה על אחראי יהיה הקבלן. מטעם אתרי בטיחות כאחראי יוגדר הקבלן: מטעם קשר איש •  הדרכות של העב

״שומן. ועל המשנה וקבלני הצוות עובדי לשאר והספציפיות המפעליות הבטיחות

ספציפיים: בטיחות נוהלי ובין מפעליים בטיחות נוהלי בין להבדיל חשוב •

 מפעל כדוגמת המפעל, של הפעילות מתחומי הנגזרים וגיהות בטיחות נוהלי :מפעליים בטיחות נוהלי 0

עת נהלים עם מפעל או מסוכנים, חומרים המחזיק  אלו מעין בנושאים הקבלן עובדי הדרכת חירום. לש

המפעל. מטעם המפקח באחריות הינה

 כלים ריתוך, כדוגמת הקבלן, מומחיות בתחום הקשורים וגיהות, בטיחות נוהלי :״עודיים בטיחות נוהלי 0

הקבלן. באחריות הינה אלו בנושאים הקבלן עובדי הדרכת ועוד. חשמליים
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העבודה לביצוע המוכנות והגדרת והגיהות הבטיחות סיכוני מיפוי .3
נתונים, ויועברו הבטיחותיים, הנושאים את הצדדים יתאמו עבודתו, את יתחיל ובטרם קבלן בחירת לאחר

להלן: המתואר על-פי הצדדים בין והצהרות רשימות

על • מפ המפעל(: מטעם הקשר )איש ה

ת הקבלן לרשות יעמיד 0 ת הכולל עבודתו, ביצוע לצורך הנדרש והגיהותי הבטיחותי המידע כל א  כל א

:הבאים הנושאים את השאר( )בין לכלול ההדרכות על העבודה. בסביבת הקיימים הסיכונים

מילוט. נתיבי ❖

ת בטיחות נוהלי ❖ ד בו ע בודת ספציפית הנוגעים העבודה נוהלי שצוין, כפי המפעל. ב  השירות/תפעול לע

הקבלן. באחריות הינם

ראשונה. עזרה נקודות ❖

ת התנהגות כללי ❖ ע חירום. ב
 כמיטב המפעליים הבטיחות נוהלי עם מתנגשים אינם הקבלן של הייעודיים הבטיחות נוהלי כי יוודא, 0

יכולתו.

ןהקבל •

ות ידאג 0 תתפ ש  ויציג יתעד העבודה, לביצוע הנדרשות וההסמכות ההכשרות בכל חוק על-פי עובדיו לה

דרישה. על-פי כך, על המעידות תעודות

התאם מהמפעל פרטני בטיחות תדרוך יקבלו שעובדיו יוודא 0 במפעל. רלוונטיים לנהלים ב

החוק. דרישות על-פי הצורך, במידת אתרי בטיחות אחראי ימנה 0

, יצהיר 0  תקני הינו זה ציוד וכי העבודות לביצוע הנדרש האישי המגן ציוד כל ברשותו קיים כי בחתימתו

העבודה. ביצוע לתהליך הנדרשים הבטיחות ואמצעי הדרוש העבודה ציוד כל קיים וכי תקין, ובמצב

אי( בנספח ראו מומלצת, חלקית )רשימה

העבודה. לאתר להכניס מבקש הוא שאותם העבודה וכלי החומרים הציוד, של מדויקת רשימה יעביר 0

 קבלתן תאריך תקפות. מתאימות הסמכות בעלי יהיו חוק מכוח בהסמכות החייבים העובדים שכל יצהיר 0

ף יצוינו ותוקפן תעודה/רישיון. כל של מסמכים צילומי ויצורפו הן, א

 ואשר העבודה לאתר להיכנס המתוכננים מטעמו, המשנה וקבלני העובדים כל של שמית רשימה יעביר 0

מטעמו. והגיהותיים הבטיחותיים הסיכונים על הדרכה עברו

ובתוקף. תקני תקין, כשהוא עבודה, תכנון בטופס שרשם הציוד עם ורק אך לעבוד יתחייב הקבלן 0

גע ונפגע", "כמעט בטיחות, אירוע תאונה, כל על המפעל לנציג לדווח יתחייב 0 בטוח. שאינו מצב או מפ

העבודה ביצוע בעת מומלצות פעולות .4
המפעל( מטעם הקשר )איש המפעל •

זה. ציוד לפסול בסמכותו ציוד, של כשירות העדר מטעמו, מי או הקשר, איש זיהה אם 0

בפרויקט. המעורבים הגורמים כל עם השירות קבלן של כניסתו את יתאם 0

גע משמעותיות סוגיות וילובנו יועלו מפעלי בטיחות בפורום 0 ו  הקבלן עובדי של והגיהות הבטיחות לכללי בנ

לסוגיהם.

הקבלן( מטעם הקשר )איש הקבלן •
התאם אישי מגן בציוד יצוידו העובדים כל כי ידאג 0 הפוטנציאליים. לסיכונים ב

אם המשנה וקבלני העובדים פעילות יוודא 0 לעיל. המתוארים הבטיחות וסיכוני הבטיחות להדרכות בהת

גע או תאונה של במקרה תחקור • מפעל :מפ גע תאונה, של מקרים ויתעד יתחקר ה  תוך ונפגע", "כמעט או מפ

התאם לפעול מתחייב הקבלן הקבלן. עירוב ות פעולות בהתאם, לנקוט, לתחקיר, ב טופלו. כי ולוודא מתקנ

 )מעבר המפעל של הבטיחות בפורומי אחר, או כזה בהיקף כמשקיפים, יוזמנו ועובדיהם קבלנים כי מומלץ •

רלוונטי(. אם השירות, קבלן שיקיים פנימיות, בטיחות ועדות של הקיום לחובת

משכת עבודה של במקרים • מפעל תופש חודשים, משלושה יותר המת חת יקיים ה  בטיחות הערכת לשנה א

ע ההערכה לקבלן. גם תימסר זו הערכה לקבלנים. נהלים ורענון צ ב ת למדריך. בי נספח בסיס על ת
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שירות קבלן של מסכמת הערכה .5
 או זה שירות קבלן על-ידי שיבוצעו עתידיות לעבודות הנוגע המפעלי הידע בבסיס לתמוך היא זו הערכה מטרת

צע מומלץ אחר. לה. בסמוך או השירות קבלן עבודת סיום עם זו הערכה לב

לה לראות ניתן המסכמת ההערכה לביצוע לדוגמה סעיפים קבלנים. עבודת של מסכמת הערכה - ג' בנספח בטב

פעל תופש יוכל ג' נספח בסיס על מ ת לתכלל ה ות ולהגיע הקבלנים עבודת א שר לתובנ הבאות: לנקודות בא

כת • לך שהתגלו בטיחות ליקו״ תיקון עם ועובדיו השירות קבלן של ההתמודדות הער ה מ עבודתם. ב

ת וגיהות בטיחות שיקולי של השילוב מידת • ע ביצוע. היתרי הדורשות במטלות מקדים עבודה תכנון ביצוע ב

המפעל. מהם שדרש והגיהות הבטיחות לרמת ועובדיו הקבלן של המחויבות מידת לגבי )איכותית( הערכה •

תיעוד .1
עד זה, במדריך הנעזר מפעל לתופש מומלץ, ת לת  על שנקט הצעדים ואת הבטיחות הוראות אכיפת מדיניות א

ת לצמצם מנת  שננקטו ופעולות מעלה המתוארים התהליכים של תיעוד לרבות קבלן, לעובדי הנשקף הסיכון א

הלך הקבלן: עובד של העסקה תקופת במ

ב הבהרות לרבות והסמכותיהם, לכישוריהם והאסמכתאות הקבלנים בחירת תהליך תיעוד • ת כ  שניתנו ב

הקבלן. עובדי של לניסיונם הקשורות ותכתובות

אלה. להוראות ביחס מהקבלן שהתקבלו התחייבות או אישור וכל לקבלן שהועברו הבטיחות הוראות תיעוד •

בטיחות. אירועי לאור לקבלן שהועברו והתרעות אזהרות תיעוד •

עת הליכי תיעוד • שמ ות קבלן לעובד שנערכו מ קב רת בע בטיחות. הוראות הפ

 ומעביר בה המשתתפים אישור ההדרכה, תוכן ההדרכה, זמן לרבות ועובדיו, הקבלן הדרכות של מלא תיעוד •

ההדרכה.

ת שנמצאו פערים לרבות סיורים, פיקוח, פעולות תיעוד • ד בו ע בגינן. שהועברו וההתרעות הקבלן ב

הקבלן. תפקוד הערכת של תיעוד •

חר ארגוני מעקב לקיים המפעל תופש יוכל התיעוד באמצעות המפעל. של הפנימיות ההוראות קיום א
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■■עוד■ אישי מגן ציוד אי: נספח

אם לעובדיו וייעודי אישי מגן ציוד לספק הקבלן באחריות  אלה הן - לסיכונים ולחשיפה פוטנציאליים לסיכונים בהת

חלקית(: )רשימה דוגמאות להלן במפעל. תודרך שעליהם אלה והן מומחיותו לתחום הקשורים

. בגדים )כולל עבודה בגדי ❖ להחלפה(
מגן. כובע ❖
תקן(. )על-פי מגן בטיחות נעלי ❖
מגן. משקפי ❖
עבודה. כפפות ❖
 בעבודה הבטיחות תקנות ])על-פי ניטור טעוני לחומרים להיחשף צפוי העובד אם העבודה, לבגדי כביסה שירותי ❖

. מזיקים([ בגורמים עובדים של וביולוגי סביבתי )ניטור

אזרחית ותשתית בניין - קבלנים לעבודת ניכויים" "לוח בי: נספח

סכום העברה תאור מסי

ר ליקויים ת א הנדסית ובנייה בנייה עבודות ב

כדין. עבודה מנהל אי-מינוי א.

עבודה. למפקח עבודה מנהל מינוי על-אודות אי-דיווח ב.
ות 7 )סעיף כחוק שלט אי-הצגת ג. הבנייה(. לתקנ
בגידור. חוסר/פגם ד.
תקין. לא סולם או פיגום ה.
לחוק. בניגוד שנבנה פיגום ו.
מתאים. דיפון או שיפוע ללא חפירה ז.

אחר. ח.

1

רישיונות

בתוקף. רישיון ללא הנדסי בכלי עבודה ביצוע א.

בתוקף. הסמכה ללא בעגורן שימוש ב.
התאם אישור ללא חשמל עבודת ביצוע ג. מתאים. לסיווג ב
כדין. לכך מורשה שאינו מי על-ידי חשמל עבודות ביצוע ד.
להוראות. הסמכה/בניגוד ללא בגובה עבודה ביצוע ה.
אחר. ו.

2

עובדים העסקת

אם שלא עובד העסקת א. המותר. לגיל בהת

נדרשת. הסמכה ללא עובד העסקת ב.
לעובדים. הדרכה אי-מתן ג.
לעובד. צמ״א אי-הספקת ד.
תעסוקתי. רופא של דעתו לחוות בניגוד עובד העסקת ה.
אחר. ו.

3

ציוד בדיקות

ר תסקיר ללא אןויר קולט או הרמה בציוד שימוש א. תוקף. ב

אחר. ב.

4

אישי. מגן בציוד אי-שימוש 5

ת חוסר כ ר ע ראשונה. עזרה ב 6

ף חוסר ט מ אש. כיבוי ב 7

שונות. 8
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ת הערכה גי: נספח מ כ ס ת מ ד ו ב ע קבלנים ל

ה מתן מחייבת הקבלן הערכת מילוי ע רב להלן: המשקלות על-פי ציונים א

דה ביצוע איכות .3 בו / הע {4 5 חופשי ציון - מהציון( 0 - 1 0 0.
ר נ\. ד / וניקיון ס {1 5 חופשי ציון - מהציון( 0 - 1 0 0.
ת עמידה ^ ו ח ו ל / זמנים ב {1 5 חופשי ציון - מהציון( 5 - 1 0 0.
/ הבטיחות ציון ^. {3 מדדים: שלושה לפי ״קבע מהציון( 5

I. ר פ ס נות מ פת שאירעו תאו קו לרכוש(: או לאדם נזק )עם העבודה בת
ויותר. 2 ,1 ,0 אפשרויות:

חת תאונה הניקוד: שיטת 2 הורדת - א 0 הציון, 0/0 ת שתי מ אונו תר ת ת - ויו 4 הורד 0 0/0 
מהציון.

II. ר פ ס ות אירועי מ טיח  אי- הבטיחות, הוראות אי-קיום )לדוגמה: מעורב הקבלן היה שבהם ב
וכוי(. מגן בציוד שימוש

ויותר. 3 ,2 ,1 ,0 אפשרויות:
1/ - אחד אירוע הניקוד: שיטת 2/ - אירועים שני פחות, 0  - ויותר אירועים שלושה ,0

/4 0.
III. ות ביצע הקבלן האם רכ 7 80\ הד 0 0 לך 1 ה העבודה? במ

רלוונטי. לא לא, כן, אפשרויות:
2/ - לא התשובה אם הניקוד: שיטת פחות. 0

ת הכללי הציון כ ר ע ה ת של שקלול יהיה הקבלן ל ע ב ר הציונים. א

6מ- נמוך כולל בטיחות ציון • ההערכה. על-גבי הבטיחות לעניין הקבלן נציג של חתימה יחייב 5

6מ- נמוך המשוקלל הציון אם •  עבודה יומני כולל בעבודה, הליקויים פירוט עם מזכר לצרף המעריך באחריות ,5

 למהנדס העתק עם ישירות או החוזה, מהנדס באמצעות לקבלן, לשלוח יהיה שניתן על-מנת תומכים, ומסמכים
מתקנות. פעולות לצורך החוזה,

ת הנמוך לציון הסיבה את לפרט יש כן כמו ח הייהערות". ת

ת יועברו הנמוכים הבטיחות ציוני • ח דש א חו ת ל ר ו צ זה/למפקחי הרלוונטיים לגורמים אוטומטי מייל ב  לחו
הבטיחות.
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חשמלי ציוד בדיקת די: נספח

אם כי זו בחתימתי לאשר הריני הת בקשת ב  שהציג החשמלי הציוד לכל בדיקה ביצעתי , מטה מופעים שפרטיו הקבלן ל

ד מופעים שנבדקו הציוד פרטי כל הקבלן. בפני : כוללת הבדיקה . הקבלן נציג בליווי נערכה הבדיקה . זה למסמך 2 בעמו

המכשיר ושלמות המכשיר של ויזואלית בדיקה .1

ההזנה כבלי ותקינות שלמות .2

המכשיר בידוד בדיקת .3

קע הארקה רצף בדיקת .4 לגופו המכשיר מת

ת ממסרי ותקינות הימצאות .5 ח פ מטלטלים חשמל כלי להזנת ה

. כשירות מדבקת י״ע המכשיר סימון .6

 כל לפני הפחת וממסרי החשמל מכשירי תקינות לוודא עליו חובה כי לקבלן הובהר ספק, הסרת ולמעת זאת. למרות
 יוזמן - זה למסמך 2 שבעמוד ברשימה מופיע שאינו חשמלי בציוד שימוש שיעשה קבלן - בנוסף . בהם שימוש

לבירור.

: הבדיקה ביצוע תאריך

: הנבדק הקבלן פרטי

: הקבלן שם
: הקבלן נציג שם

: באזור בנשר עובד
: העבודה ביצוע תאריך

: החשמל ציוד את שבדק החשמלאי פרטי

: החשמלאי שם
: רישיון סוג

: הרישיון תוקף
רישיון מספר

: הקבלן נציג חתימת : הציוד את שבדק החשמלאי חתימת

1 0


