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חוקים       

תקנות

פירמידת החקיקה

תקנים , צווי בטיחות ושיפור

נהלי בטיחות פנים ארגוניים  , כללי בטיחות, הוראות
)ובהיעדרם הידע הקיים בעלם(
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)המשך(חוקים ותקנות 

תקן רשמי
.תקן ישראלי שנקבע על ידי מכון התקנים הישראלי הוא תקן וולונטרי

 ,  להכריז על תקן מסוים, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, שר הכלכלה והתעשייה רשאי, עם זאת
 –' תקן רשמי'כ, כולו או חלקו

 :אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות האלה 
 ;שמירה על בריאות הציבור•
 ;שמירה על בטיחות הציבור•
 ;הגנה על איכות הסביבה•
 ;כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן, אספקת מידע•
 ;הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים•
בחומרים או במוצרים המשמשים  , מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות•

 .וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין. הגלויים לעין, לבניה
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*1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 

 1970-ל"תש, ]נוסח חדש[הבטיחות בעבודה לפקודת  216-ו 173, 160, 47בתוקף סמכותי לפי סעיפים            

וסעיף  , הממשלה: יסוד-לחוק) א(48ובאישור ועדת העבודה הרווחה של הכנסת לפי סעיף , )הפקודה -להלן (

אני מתקין, 1977-ז"תשל, לחוק העונשין) ב(2

מסחר במכונות וציוד לעניןתקנות 
  של דרישות אחרי ממלאים שאינם ציוד או מיתקנים ,מכונות על 46 סעיף הוראות את להרחיב רשאי השר   .47

 ,למכונות שיתייחסו יכול זה סעיף לפי תקנות ;בתקנות שיפרש כפי הכל ,לפיה שהותקנה תקנה של או זו פקודה

.מפורש בתהליך לציוד או למיתקנים

עיניםתקנות להגנה על 
 רסיסים או חלקיקים ידי על בעינים פגיעה של מיוחד סיכון גורר פלוני תהליך כי לקבוע רשאי השר  .160

  על להגן כדי ,שקבע להוראות בהתאם ,יעילים סוככים או נאותים מגן משקפי יסופקו וכי ,התהליך תוך הניתזים

.בתהליך העובדים עיני

  216-ו 173, 160, 47
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*1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 

1970-ל"תש ,]חדש נוסח[ בעבודה הבטיחות לפקודת 216-ו 173 ,160 ,47 סעיפים לפי סמכותי בתוקף           

  וארגוני במדינה עובדים של ביותר הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון עם בהתייעצות ,השר   )א(    .173

,)י( עד )ג( קטנים סעיפים להוראות ובכפוף הוועדה באישור ,בדבר ונוגעים יציגים הם השר שלדעת מעבידים

  סיכון לגורמי החשיפה מניעת לשם עבודה במקומות וגיהות בריאות ,בטיחות בדבר תקנות להתקין רשאי 

 ,זה לעניין ;להם החשיפה הפחתת או אלה במקומות

  לשילוב או ,לקויה לבריאות או גופנית לפגיעה ולהביא להזיק שעשויים פעולה או מצב ,מקור – "סיכון גורמי"

 באותם קיימים או הנהוגים מחדל או מעשה או ,קרינה ,ייצור ,תהליך ,חומר ,ציוד ,מיתקן לרבות ,אלה של

.מקומות

התקנת תקנות
  כפי לתנאים בכפוף שתהיה ויכול זמן הגבלת ללא או מוגבל לזמן שתהיה יכול זו פקודה לפי תקנה  .216

.לביצועה דרוש שייראה ככל גרר והוראות משלימות הוראות שתכלול ויכול ,לנכון יראה שהמתקין
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– לקבוע השאר בין השר רשאי ,)א( קטן סעיף לפי בתקנות  )ב( 173
;העבודה במקום הימצאות לעניין הוראות   )1(

  מסירתו או מכירתו על איסור לרבות ,בחומר שימוש לעניין תנאים או הגבלה ,איסור    )2(

;עבודה במקום לשימוש

.תהליך ביצוע לעניין תנאים או הגבלה ,איסור   )3(

:מאלה אחד כל – "עבודה מקום"   א 172

;זו בפקודה כמשמעותו מפעל   )1(

;העבודה על הפיקוח ארגון לחוק 3 בסעיף כמשמעותו עבודה מקום   )2(

;חלקה או כולה ,זו פקודה הוראות עליו שהוחלו אחר מקום כל   )3(

בריאות וגיהות, תקנות בטיחות: 'סימן ט
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  סמכויות תפקידיו מילוי לשם לו נתונות ,חיקוק בכל עבודה למפקח הנתונה סמכות לכל בנוסף     .3

:אלה

2014-ד"תשע) 8' תיקון מס(
  עומדים שהם או ,אדם בני בו מועסקים כי להניח יסוד לו שיש מקום לכל עת בכל להיכנס   )1(

יד משלח או עסק לצרכי עבודה ,בו נעשית או ,בו מועסקים להיות

חוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף 3

;)מקום עבודה –להלן בפרק זה (
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תחולת ההוראות

  עובדי לרבות אחרים עובדים ולגבי עובדיו לגבי מעביד על יחולו אלה תקנות     .5

  העבודה במקום או במפעל השוהים או העובדים עצמאיים ועובדים אדם כוח קבלן

,המעביד של ציוד או מיתקנים בעזרת הפועל ,כאמור עובד לגבי וכן ,העבודה לצורכי

.זולת אם החובה לספק לו ציוד מגן אישי מוטלת במפורש על אדם אחר 

1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 

עובד עצמאי
  אלה תקנות להוראות בהתאם ישתמש ,אישי מגן בציוד יצטייד עצמאי עובד     .7

.ולתקינותו לאחזקתו וידאג
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*2007-ז"תשס, )עבודה בגובה(תקנות הבטיחות בעבודה 
אחריות

ימלא עובד שכל להבטיח כדי מתאימים אמצעים וינקוט                                                           )א( .2

.אחר אדם על במפורש הוטלה החובה כן אם אלא ,לעבודתו הנוגעות התקנות הוראות אחר             

המפעל תופש אינו אם אף המפעל כתופש אותו יראו המבצע על חובה אלה בתקנות הוטלה  )ב(     

.לפקודה 'ט פרק הוראות עליו ויחולו              

:העניןאחד מאלה לפי  –" מבצע"

לרבות  , המבצע עבודות אלה בעצמו או באמצעות עובדים מטעמו, לעבודות גלישה או טיפוס תרנים,    )1(

;באמצעות עובדי קבלן כוח אדם

עבודה , לרבות באמצעות קבלני כוח אדם, המבצע בעצמו או באמצעות עובדים מטעמו                                                        )2(

;עבודת גלישה או טיפוס תרנים, בגובה

;בעת ביצוע עבודה בגובה עבודת גלישה או טיפוס תרנים, אגב עבודת בניה,                                                                     )3(

מבצע ימלא אחר הוראות תקנות אלה 

"מבצע"
קבלן לעבודות בגובה 

 ,בפקודה כמשמעותו המפעל תופש

מבצע בניה כהגדרתו בתקנות עבודות בניה
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2013-ג"תשע, )תכנית לניהול הבטיחות(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

בטיחות בתכניתהוראות חובה 
:בו המתנהלת והפעילות העבודה מקום אופי לפי ,זו בתקנה המנויים בעניינים פרקים תכלול הבטיחות לניהול תכנית       .5

:אלה נושאים יפורטו שבו העבודה במקום סיכונים ניהול פרק  )4(

:האלה השלבים את שיכלול מקצועי סיכונים ניתוח   )א(

;סיכון גורמי זיהוי    )1(

;סיכונים הערכת    )2(

;סיכונים לבקרת ואמצעים שיטות ניתוח    )3(

;סיכונים לבקרת הדרך ובחירת החלטות קבלת    )4(

:אלה נושאים יפורטו שבו ולחומרים לציוד תקופתיות בדיקות פרק  )6(

  ,גילוי אמצעי לרבות ,העבודה במקום הבטיחות אמצעי של ותקינותם כשירותם ,קיומם לבדיקת שנתית תכנית     )ג           

  ,בטיחות שלטי ,אישי מגן ציוד ,קרינה בטיחות ,כימית בטיחות ,חשמל בטיחות ,אש כיבוי ,חירום תאורת ,כריזה ,התרעה

;החירום צוותי את המשמשים ואמצעים
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,  )מסירת מידע והדרכת עובדים(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

*1999-ט"תשנ

מסירת מידע בדבר סיכונים
 הסיכונים בדבר עדכני מידע העבודה במקום לעובד ימסור עבודה במקום מחזיק     .2

  ,העובד מועסק שבה העבודה בתחנת הקיימים הסיכונים בדבר ובפרט ,במקום

  של ,ציוד של בטוחים ולתחזוקה להפעלה ,לשימוש עדכניות הוראות לו ימסור וכן

.במקום עבודה תהליכי ושל חומר

משרד 6433043-02 Office@safety-effect.com | www.safety-effect.com  | כל הזכויות שמורות © 

ד"בס

1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 

תחולת ההוראות
תקנות אלה יחולו על מעביד לגבי עובדיו ולגבי עובדים אחרים     .5

לרבות עובדי קבלן כוח אדם ועובדים עצמאיים העובדים או השוהים  

,  וכן לגבי עובד כאמור, במפעל או במקום העבודה לצורכי העבודה

זולת אם החובה לספק לו , הפועל בעזרת מיתקנים או ציוד של המעביד

.ציוד מגן אישי מוטלת במפורש על אדם אחר
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1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 

הגדרות

– אלה בתקנות    .1

  כמשמעותו "עבודה מנהל" לרבות - "                                    

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

  הבטיחות בתקנות כמשמעותו "מחצבה מנהל"ו ,)הבניה תקנות

;1965-ה"תשכ ,)אבן מחצבות( בעבודה

  ,בפקודה כמשמעותו "מפעל תופש" לרבות - "מעביד"           

  במקום המחזיק" וכן ,הבניה בתקנות כמשמעותו "בניה מבצע"

-ד"תשי ,העבודה על הפיקוח ארגון בחוק כמשמעותו "העבודה

;)הפיקוח חוק - להלן( 1954

"  ממונה על העבודה"
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1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 
הגדרות

– אלה בתקנות    .1

 – "ציוד" או "אישי מגן ציוד"           
  ,לבישה של בדרך ,בעבודה אדם של האישי לשימושו שנועד ציוד

  העלול סיכון מפני להגנתו במיוחד ושתוכנן נשיאה או חבישה ,הרכבה

  ,אבזריו לרבות ,בתוספת כמפורט ,בבריאותו או בבטיחותו לפגוע

– ולמעט
;והצלה חירום ציוד   )1(

;מטרד או סיכון מפני המזהיר איתות או התראה ,ניטור ציוד   )2(

.1953-ג"תשי ,התקנים בחוק כמשמעותו - "ישראלי תקן"          
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ד"בס

מניעת סיכונים
  על בטיחותיים סיכונים בו למנוע ניתן שלא עבודה מקום"     .2

  בטיחות סיכוני מניעת לשם ,מעביד חייב ,התקנה או בניה ידי
".אלה בתקנות כמפורט אישי מגן ציוד לו לספק ,לעובד

יפעל למניעה וסילוק הסיכון במקור
  יתקין אמצעים טכניים והנדסיים להפחתת הסיכון

.לרמה קבילה
  יפעל באמצעים אדמיניסטרטיביים להפחתת

החשיפה  
  בלית ברירה יספק ציוד מגן אישי בהתאם

לתוספת

1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 
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,)תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש גיהות(תקנות הבטיחות בעבודה 

*1984-ד"תשמ סביבתיים ואישיים גיהותאמצעי 
 מאשר הגבוהים רעש מפלסי נמצאו שבו ,עבודה בתהליך או עבודה במקום     .4

:אלה אמצעים המחזיק ינקוט ,המותרת המירבית החשיפה

  במקום הן ,הגבוהים הרעש מפלסי את הנדסיים-טכניים באמצעים יפחית   )1(

 המרבית מהחשיפה הנמוכה לרמה שיגיעו כדי ,העבודה בחדרי והן העבודה

;המותרת

  החשיפה לזמן מתחת אל מזיק רעש בסביבת עובד של השהיה משך את יפחית   )2(

;המותר המרבי

 המותרת המרבית מהחשיפה גבוהים הרעש מפלסי שבו עבודה מקום כל יבודד   )3(

;מקום באותו יימצאו העבודה לתהליך החיוניים העובדים שרק באופן
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,)תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש גיהות(תקנות הבטיחות בעבודה 

*1984-ד"תשמ סביבתיים ואישיים גיהותאמצעי 
  יהיו שהעובדים ותקינים מתאימים אוזניים מגיני מזיק ברעש לעובדים יספק   )4( .4

  ;ונקיונם שלמותם על ולשמור בהם להשתמש חייבים

  אם אלא ,לו כתחליף ולא )1( בפסקה האמור לביצוע עד יהיה אוזניים במגיני השימוש

;אחרת אזורי עבודה מפקח קבע כן

  להשתמש חובה - מזיק רעש אזור" :נאמר שבו לעין ובולט קבוע שילוט יתלה   )5(

 ידי על תקופתיות רפואיות בבדיקות חייבים העובדים ;מתאימים אוזניים במגיני

."מוסמך רפואי שירות
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1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 

חובות המעביד

בתוספת  ' מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג  )א(.3

לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים  , העניןהדרוש לפי 

לשם הגנת איברים כמפורט  , בתוספת' המפורטים בטור ב

.ויפקח על השימוש כאמור, לצדם' בטור א

כאמור בתקנת  , מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו   )ב(

ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את , )א(משנה 

.ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען

מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או    )ג(

.נזק

22
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1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 

חובות ממונה על העבודה
ישגיח השגחה נאותה וינקוט  , ממונה על העבודה   )א(.8

.אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי

ימסרנו הממונה על   -נתגלה בציוד פגם או נזק    )ב(    

העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי  

.תקין לעובד

ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד     )ג(     

.יפסיק לאלתר את עבודתו, מגן אישי מכל סיבה שהיא
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ד"בס

חובות העובד
– חייב אישי מגן ציוד שקיבל עובד    .9

;לייעודו בהתאם בו להשתמש  )1(

  על ולשמור נקי במצב להחזיקו   )2(

;תקינותו

  לממונה או למעבידו מיד להחזירו   )3(

  ,נזק או פגם בו משנתגלה העבודה על

.החלפתו לשם

1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 
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ד"בס

חשיפה לקרני השמש
  נזקי את וימנעו וראשו גופו את שיכסו וכובע בגדים ילבש שמש לקרני החשוף עובד   )א(   .10

.סגולה על קרינה לסינון מתאימים משקפיים וירכיב ,השמש קרני

  )א( משנה תקנת מהוראות לגרוע מבלי  )ב(          

  ,שמש לקרני חשוף כשהוא עובד יעסיק לא מעביד

.)א( משנה בתקנת כאמור מוגן הוא כן אם אלא

1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 
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ציוד משומש
לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד    )א(  .12

קסדת  , כפפות, מגיני קרקפת, מסכה, מגן פנים, משקפי מגן

נעליים או מגפיים , ציוד להגנת שמיעה, מגן

.שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים

יוחזק בקרבת מקום העבודה  , ציוד שאינו בשימוש  )ב(          

.באופן המבטיח את תקינותו וניקיונו

תקינותו של הציוד תיבדק לפי הוראות התקן הנוגע     )ג(          

.או לפי הוראות היצרן, 6כאמור בתקנה , לו

1997-ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 
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?איך אנו בוחרים את ציוד המגן שלנו

 6סעיף 
חזק ועמיד  , ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה) א(•

ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים  
.שאותם הוא בא למנוע

ואם  , ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו) ב(•
 ,EN, DIN, ISOלאחד התקנים  -אין לגביו תקן ישראלי 

ANSI באישורו של מפקח העבודה  , או תקן אחר
.הראשי

לאיבר , לפי תפקידו וצורתו, ציוד מגן אישי יותאם) ג(•
וכן לסיכון  , הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן

.שאותו הוא נועד למנוע
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?איך אנו בוחרים את ציוד המגן שלנו
טיב הציוד והתאמתו

  מפני נאותה הגנה למתן ותכונות מבנה ובעל ועמיד חזק ,נאותה באיכות יהיה אישי מגן ציוד   )א(     .6

.למנוע בא הוא שאותם הסיכונים

,EN התקנים לאחד - ישראלי תקן לגביו אין ואם ,לו הנוגע הישראלי לתקן יתאים אישי מגן ציוד  )ב(           DIN,

ISO, ANSIזה לענין ;הראשי העבודה מפקח של באישורו ,אחר תקן או –

"ISO  תקן" International  לתקינה הבינלאומי הארגון של תקן- Standard Office;
"DIN תקן" Deutsche  של תקן- Industrie Norma;
"EN תקן" ;המשותף האירופאי השוק של תקינה הנחיית-

"ANSI  תקן" American של תקן- National Standard Institute.
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שלבים וכלים לבחירת ציוד מגן אישי

תוספת לתקנה  1.

דרישות רגולטוריות2.
).תקנות ספציפיות(

.הוראות מפקח עבודה אזורי1.

.הוראות יצרן2.

.3MSDS

.JSA/TSA)(הערכת סיכונים 4.
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זיהוי העבודות והתהליכים המסוכנים 
א"בעבורם הנדרש בעבורם צמ

זיהוי גורם הסיכון

הערכת רמת 
הסיכון

קביעת חומרה לסיכון
1 ,2 ,3 ,4 ,5,

קביעת סבירות  
לסיכון

1 ,2  ,3 ,4 ,5,

קביעת איכות  
א"וסוג צמ

בדיקת  
אפקטיביות

האם סוג  
  א"הצמ

ד  הנבחר עומ
?בדרישות

כןלא
יתועד בהוראות 
הבטיחות ובנהלי 

העבודה

זניחהבינוניתחמורהקטלניתחומרה 
לא  

משמעותית

סבירות
ציון  

לקטגוריה
54321

5252015105וודאית

420161284סבירה

31512963אפשרית

2108642לא סבירה

154321נדירה

(JSA/TSA)הערכת סיכונים 
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?איזה ציוד מגן אישי נדרש בהתאם לתקנה
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'טור אד"בס
איבר הגוף הטעון הגנה

'טור ב
עבודות ותהליכים מסוכנים

'טור ג
סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה

עבודות גיזום ענפים וכריתת עצים בהם קיימת סכנת פגיעה . הגנת ראש. 1
.מגוף נופל

קסדת מגן

עבודה ברעש מזיק כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה . 3.1הגנת שמיעה. 3
-ד"התשמ, )תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש גיהות(

1984;

;אזנייםאטמי 
;למיניהם אזנייםמגיני 

;קסדות אקוסטיות
;גיזום וניסור עצים וענפים בכלי מיכני, כריתת עצים) יא(הגנת פנים ועיניים. 4

;כיסוח צמחיה בעזרת כלי מיכני מטלטל) יב(
;מיכנייםמשקפי מגן נגד סיכונים 

מסכות פנים
;מיכניותכפפות להגנה מפני פגיעות ;גיזום וניסור ענפים בכלי מכני, כריתת עצים. 6.3הגנת כפות ידיים. 6

הפעלת חרמש , כריתת עצים וגיזום ענפים בכלי מכני. 7.19הגנת רגליים. 7. 
;ומכסחת דשא מכניים

;נעלי או מגפי בטיחות
;נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים

;מגיני ברכיים -
מפני חדירת גופים חדים ומפני , מפני חום(מדרסי מגן 

;)הזעה
הגנה כללית של . 10

הגוף
,ביגוד להגנה מפני פגיעות מכניות,עבודה בחשיפה ישירה לקרני השמש. 10.6

סרבל בטיחות

ביגוד הגנה מפני פגעי מזג אויר;בקור או בחשיפה ישירה לשמש, עבודות בגשם -כל הגוף. 12
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בחירת אמצעי הגנה על השמיעה
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בחירת אמצעי הגנה על השמיעה

א"תקינה ישראלית מבוססת על זרה והינם מחייבים בתוקף תקנות צמ
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בחירת אמצעי הגנה על השמיעה
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בחירת אמצעי הגנה על השמיעה

*****על מנת לקבוע את רמת ההגנה הנדרשת יש לבצע סקר צרכים בליווי גהותן *****
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"  אטמי אוזניים" -הגנה בפני רעש 

מתאים למפלסי רעש נמוכים.
  אינם מותאמים אישית ומנחיתים את

.כל התדרים
חוסר יעילות כאשר לא מונחים נכון.
  יש להקפיד על היגיינה
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אוזניות בהתאם למפלס הרעש/איך בוחרים את סוג האטמים
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"מגני אוזניים" -הגנה בפני רעש 
אטמי אוזניים מותאמים אישית  
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"מגני אוזניים" -הגנה בפני רעש 
חידושים בהגנה על אוזניים

אטמי אוזניים דיגיטליים
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חידושים בהגנה על אוזניים 
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חידושים בהגנה על אוזניים 
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בחירת ציוד מגן אישי לעבודה בגובה
 ,EN  או תקן, 1953-ג"התשי, תקן ישראלי לרבות תקן רשמי כהגדרתו בחוק התקנים –" תקן" 

,בהודעה שפורסמה ברשומות, תקנות אלה לעניןלאומי אחר שמפקח העבודה הראשי אישר -או תקן בין

כמשמעותו בחוק הפיקוח על  ולגיהותואשר הופקד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי או במוסד לבטיחות  

;  העבודה

;הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף– "EN  תקן"זה  לענין

;1849י "כמשמעותו בתקן ישראלי ת –" א להגנה מפני נפילה מגובה"צמ"

:קובע המותאם לביצוע עבודה בגובה והוא אחד מאלה –" קובע מגן" 

;זה לעניןמתקיימות בו דרישות התקן  -לעבודת גלישה     )1(

הוא מותאם לדרישות תקנות   –לרבות טיפוס תרנים , לעבודה אחרת בגובה    )2(

;)1(או שהוא קובע כאמור בפסקה , ציוד מגן אישי ויש לו רצועת סנטר תקנית
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תקן אירופאיכותרתקן' מס

1חלק   1849 י"ת
, דרישות כלליות להוראות שימוש -ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה 

EN 365סימון ואריזה, תיקון, בחינה תקופתית, תחזוקה

EN 364שיטות בדיקה -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה 2חלק   1849 י"ת

3.1חלק   1849 י"ת
בולמי נפילה מונחים הכוללים  -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה

EN 353-1קו עיגון קשיח

3.2חלק   1849 י"ת
בולמי נפילה מונחים הכוללים  -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה

EN 353-2קו עיגון גמיש

EN 354אמצעי קשירה -ציוד מגן להגנה מפני נפילה מגובה4חלק   1849 י"ת

EN 355בולמי זעזועים -ציוד מפני נפילה מגובה5חלק   1849 י"ת

6חלק   1849 י"ת
חגורות ואמצעי קשירה   -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה 

EN 358למיקום ובלימה בתנוחות עבודה

EN 360בולמי נפילה מטיפוס נסוג-ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה7חלק   1849 י"ת

EN 361רתמת גוף שלמה-ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה8חלק   1849 י"ת

EN 362מחברים -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה 9חלק   1849 י"ת

EN 363מערכות לבלימת נפילה -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה 10חלק   1849 י"ת

11חלק   1849 י"ת
התקני עיגון דרישות   -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה-

EN 795ובדיקות

12חלק   1849 י"ת
ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה חבלי ליבה ומעטפת בעלי  -

כושר מתיחה נמוך

13חלק   1849 י"ת
מערכות של חבלי הצלה  -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה 

ISO 16024אופקיים גמישים
EN 397קסדות בטיחות תעשייתיות484 י"ת
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?מה לדעתכם האם מאושר לעבודה בארץ
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המערכת צריכה לקבל אישור  

:התאמה לתקנים הבאים

EN 361 רתמות גוף מלאות

EN 363 מערכת לבלימת נפילה

EN 358  ותמיכהמערכת מיקום

)בהתאם לאופי העבודה( ועוד
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או , 1953-ג"התשי, תקן ישראלי לרבות תקן רשמי כהגדרתו בחוק התקנים –" תקן" 

 ,EN תקן
בהודעה , תקנות אלה לעניןלאומי אחר שמפקח העבודה הראשי אישר -או תקן בין

,שפורסמה ברשומות

  ולגיהותואשר הופקד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי או במוסד לבטיחות  

; כמשמעותו בחוק הפיקוח על העבודה

;הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף– "EN תקן"זה  לענין
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בחירת ציוד מגן אישי לעבודה בגובה

א יצורפו הוראות  "לכל צמ) 13(
שימוש ותחזוקה  , בטיחות

שיהיו  בשפות עברית וערבית 
;  באיורים, במידת הצורך, מלוות

ההוראות האמורות יישמרו בצמוד  
.או למקום אחסנתו הקבוע א"לצמ

http://www.bagvahim.co.il הוראות שימוש בציוד
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בחירת ציוד מגן אישי לעבודה בגובה

https://dairlab.com/en/workers/
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מקום מוקף דרישות  הגנה על דרכי הנשימה 

  אחתלמקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה  לא יכנס אדם 91סעיף  
:מדרישות אלה

האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים1.

ננקטו כל האמצעים המעשיים לסילוק אדים העלולים להיות שם ולמנוע  2.
וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים  , חדירת אדים

יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי  
"מוחזק בידי אדם בחוץ
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הגנה על דרכי הנשימה
1984-ד"תשמ, )תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק גיהות(תקנות הבטיחות בעבודה 

2000-ס"תש' ציוד מגן אישי תק

  בגדי לרבות מתאים אישי מגן ציוד ,מזיק לאבק בחשיפה בעבודה עובד לכל יספק המעביד   )א(     .5

.בהם להשתמש חייב והעובד ,לראש וכיסוי מגן נעלי ,מגן משקפי ,מגן כפפות ,מגן

 של חריגים לריכוזים חשוף להיות מזיק לאבק בחשיפה בעבודה העובד ,אדם עלול שבהם במצבים   )ב(

  ,הראשונה בתוספת שנקבעה מהרמה הגבוהים ,מזיק אבק

  מסכת לרבות ,הייחודית העבודה לסוג המתאים טובה ובאיכות יעיל אישי מגן ציוד לעובדים המעביד יספק

  אוויר לאספקת מחוברת או הנשימה לדרכי מזיק אבק חדירת המונע מתאים נשימה במסנן המצוידת נשימה

  ;בו להשתמש חייב והעובד ,)נשימה מסכת – להלן(

 תעסוקתיים-סביבתיים תנאים על לשמור החובה מן המעביד את לשחרר כדי נשימה מסכת באספקת אין

.הראשונה בתוספת הקבועים לערכים מתחת אל המזיק האבק רמות את ולהקטין במפעל נאותים
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ENתקן כותרמספר תקן

132הגדרות של מונחים וסמלים:התקני מגן נשימתיים1חלק  4013י "ת
133מיון:התקני מגן נשימתיים2חלק  4013י "ת
134מונחי רכיבים:התקני מגן נשימתיים3חלק  4013י "ת
135רשימה של מונחים שקילים:התקני מגן נשימתיים4חלק  4013י "ת
136דרישות בדיקות וסימון -מסכות לכל הפנים : התקני מגן נשמתיים5חלק  4013י "ת
137הפועל באמצעות אוויר דחוס בעל מסכה לכל הפנים דרישות בדיקות סימון -מכשיר נשימה עצמאי במעגל פתוח :התקני מגן נשימתיים6חלק  4013י "ת
138דרישות בדיקות סימון-מכלל פומית.מכשיר נשימה בעל צינור גמיש לאוויר צח המשמש עם מסכה לכל הפנים  לחצי הפנים או עם :התקני מגן נשימתיים7חלק  4013י "ת
14594דרישות בדיקות סימון -מכשיר נשימה המוזן בספיקה רציפה מקו אוויר דחוס: התקני מגן נשימתיים8.1חלק  4013י "ת
14593-1דרישות בדיקות סימון -מכשיר עם מסכה לכל הפנים: מכשיר נשימה המוזן מקו אוויר דחוס עם שסתום הספקה על פי דרישה: התקני מגן נשימתיים8.2חלק  4013י "ת

8.3חלק  4013י "ת
דרישות   -מכשיר עם מסכה לחצי הפנים הפועל בלחץ חיובי: מכשיר נשימה המוזן מקו אוויר דחוס עם שסתום הספקה על פי דרישה: התקני מגן נשימתיים

13593-2בדיקות סימון
140דרישותבדיקותסימון -מסכות לחצי פנים ומסכות לרבע הפנים :התקני מגן נשימתיים9חלק  4013י "ת
14387מסנני גז ומסננים משולבים דרישות בדיקות סימון:התקני מגן נשימתיים  10חלק  4013י "ת
142דרישות בדיקות סימון-מכללי פומית:התקני מגן נשימתיים11חלק  4013י "ת
143דרישות בדיקות סימון-חלקיקים מסנני:נשימתייםהתקני מגן 12חלק  4013י "ת
144חיבורים מתוברגים פנימיים -שסתומים למכלי גז :התקני מגן נשימתיים13.1חלק  4013י "ת
145חנקן דחוסים דרישות בדיקות סימון-הפועל באמצעות חמצן דחוס או חמצן -מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור :התקני מגן נשימתיים14חלק  4013י "ת
12941דרישות בדיקות סימון-התקני סינון המופעלים באמצעות מקור כוח והכוללים קסדה או ברדס:התקני מגן נשימתיים15חלק  4013י "ת

16חלק  4013י "ת
מסכות לחצי הפנים ומסכות לרבע הפנים   -עזר הניזון ממקור כוחוהכוללים מסכות לכל הפנים -התקני סינון המופעלים באמצעות התקן:התקני מגן נשימתיים

12942דרישות בדיקות סימון
148-1חיבור מתוברג תקני-תבריגים למסכות:התקני מגן נשימתיים17.1חלק  4013י "ת
148-2חיבור מתוברג מרכזי -תבריגים למסכות :התקני מגן נשימתיים17.2חלק  4013י "ת
148-3מתוברג M 45X3חיבור  -תבריגים למסכות :התקני מגן נשימתיים17.3חלק  4013י "ת
149דרישות בדיקות סימון -מסכות סינון לחצי הפנים להגנה מפני חלקיקים :התקני מגן נשימתיים18חלק  4013י "ת
400דרישות בדיקות סימון-מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור למילוט: התקני מגן נשימתיים21חלק  4013י "ת
403דרישות בדיקות סימון -התקני סינון בעלי ברדס למילוט מאש  -התקנים להצלה עצמית :התקני מגן נשימתיים23חלק  4013י "ת
404חמצניעם מכלל פומיות-מסנן להצלה עצמית מפני פחמן חד:התקני מגן נשימתיים24חלק  4013י "ת
405בעלות שסתומים להגנה מפני גזים או גזים וחלקיקים דרישות בדיקות סימון -מסכות סינון לחצי הפנים :התקני מגן נשימתיים25חלק  4013י "ת
12021גזים דחוסים למכשירי נשימה: התקני מגן נשימתיים26חלק  4013י "ת
529המלצות לבחירה לשימוש ולתחזוקה מסמך הדרכה: התקני מגן נשימתיים27חלק  4013י "ת
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הגנה על דרכי הנשימה

בחירת סוג ההגנה
ס בהתאם  "סיווג אופן חשיפה נשימתית לחומ

: המצבירהלמצבי 
חלקיקים/אבק

אדים/גז
אירוסול

ושילוב של מצבי הצבירה  

דרכי חשיפה נוספים חשיפה עורית ודרך 
)פה,  אף,עיניים(הריריות
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זיהוי אופן החשיפה 
ומאפיינים מסוכנים

הערכת הריכוזים  
ומשך חשיפה

ביולוגיים
רדיואקטיביים

חלקיקים/אבק
נוזל/אירוסול 

אדים/גזים

קביעת סוג ההגנה

בדיקת התאמה
אספקת הוראות שימוש 

ותחזוקה
תיעוד

קוריזיביים
סיסטמתיים/רעילים

טמפרטורה גבוהה
קריאוגניים

בחירת סוג ההגנה

:סוגי הגנות
Respirators –התקני סינון 

מסנן את האויר הסביבתי  

Breathing Apparatus -מערכות נשימה
מספק אוויר נשימתי ממקור חיצוני
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Respirators –התקני סינון    1413י "ת

חלקים

דרישות  -מסנני חלקיקים:התקני מגן נשימתיים-12

EN 143בדיקות סימון

התקני סינון המופעלים  : התקני מגן נשימתיים -15

-באמצעות מקור כוח והכוללים קסדה או ברדס

EN12941 דרישות בדיקות סימון

התקני סינון המופעלים  : התקני מגן נשימתיים -16

עזר הניזון ממקור כוח והכוללים  -באמצעות התקן

מסכות לחצי הפנים ומסכות   -מסכות לכל הפנים 

 EN12942לרבע הפנים דרישות בדיקות סימון 
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Respirators –התקני סינון    1413י "ת
10 חלק 4013 י"ת

EN 14387
התקני מגן   

גז   מסנני:נשימתיים
ומסננים משולבים  

דרישות בדיקות סימון

משרד 6433043-02 Office@safety-effect.com | www.safety-effect.com  | כל הזכויות שמורות © 

ד"בס

Breathing Apparatus -מערכות נשימה

  1413י "ת

.24-21, 14, 3-8.1, 6 :חלקים
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בדיקת התאמה

לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד  , לפי תפקידו וצורתו, ציוד מגן אישי יותאם   )ג(          

.וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע, להגן

.שיטות בדיקת התאמה
.הוראות יצרן

)בננה(י עשן מגרה "בדיקת אטימה ע
.בדיקות אלקטרוניות

.תרגול
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גוףהגנה 
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'טור אד"בס
איבר הגוף הטעון 

הגנה

'טור ב
עבודות ותהליכים מסוכנים

'טור ג
סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה

הגנה כללית של  . 10
הגוף

חומרים ביולוגיים , תמיסות בסיסיות, עבודה עם חומצות. 10.1
;חמרי חיטוי וחומרי נקוי משתכים, מזיקים

;עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים. 10.2
;יצור ועיבוד מוצרי זכוכית. 10.3
;ניקוי משטחים בחומר מותז בלחץ אויר. 10.4
;חדרי קירור ומחסני קירור, עבודה בתאי קירור. 10.5
לקרינה על סגולה  , עבודה בחשיפה ישירה לקרני השמש. 10.6

;ולקרינה תת אדומה
;עבודות ריתוך. 10.7
כבישה  , יציקה, עבודות התכה, עיבוד של מתכת מלובנת. 10.8

;וערגול בחום
;עבודות ניקוי וחיתוך עצמות של בעלי חיים. 10.9

.עבודה עם סכין שמצריכה תנועה של הסכין כלפי הגוף. 10.10

, כימיות, פיסיקליות, סינרים להגנה מפני פגיעות מיכניות
;חום וקור

חום , כימיות, פיסיקליות, ביגוד להגנה מפני פגיעות מכניות
;וקור

;ביגוד להגנה מפני קרינה וזיהום רדיואקטיבי
;ביגוד להגנה מפני קרינה בלתי מיננת

;ביגוד מגן חסין אש
;סרבל בטיחות
;ביגוד מחומם

;מגיני זרוע.ניקוי וחיתוך עצמות בעלי חיים -הגנת הזרועות. 11

ביגוד הגנה מפני פגעי מזג אויר;בקור או בחשיפה ישירה לשמש, עבודות בגשם -כל הגוף. 12
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בחירת חליפות לטיפול בחומרים מסוכנים  
לשימוש מערך החירום
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 HPS, RESPONDER, SPLASH, REFLECTOR, TK:ס"חומחליפות 

 ,  על פי רמת המיגון שהן מספקות, חליפות אלה מתחלקות לתת קבוצות

 .ובהתאם ליעוד החליפה

 מתחלקות   ס"החומחליפות , י האמריקאים"לפי הסיווג הנהוג ע

 :רמות מיגון 4-ל

A, B, C, D
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נדרש   Level A' שימוש ברמת מיגון א

 :במצבים הבאים

 .חומר לא מזוהה. 1

 .החומר רעיל בספיגה עורית. 2

 .קורוסיביחומר . 3

  0.25( מ    כספית "מ 200 -מ גבוהלחץ האדים . 4

 ).'אטמ

 .קיים פוטנציאל גבוה להתזה או טבילה. 5

 :מתחלקות לשתי משפחות, )LEVEL A(' חליפות רמה א

)שנות שימוש 15עד  -רב פעמי ( לשימוש חוזרחליפת מגן . א
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ד"בס

TYCHEM TKRESPONDERREFLECTOR

)מוגבל של פעמים' שימוש למס( לשימוש חד פעמיחליפות מגן . ב
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כוללת בגד מגן  - Level B' רמה ב

 , כימי המספק מיגון מפני חומרים

אך אינם , המהווים איום נשימתי ועיני חמור

 .מהווים איום עורי חמור

רמה זאת מספקת מיגון מלא לדרכי  

 ומיגון  , ולרקמות הריריות, הנשימה

.מוגבל לעור
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ד"בס

 :נדרש במצבים הבאים Level B' שימוש ברמת מיגון ב

 .חומר במצב צבירה נוזל - ס"חומטיפול באירועי . 1

 ).'אטמ 0.25( מ כספית "מ 200 -מ נמוךלחץ האדים . 2

 טיפול באירוע מתאים בעיקר לצוותי סריקה ופינוי  . 3

 .פינוי נפגעים לא מאזור המוקד. 4

נפגעים היוצאים מהאזור  / ביצוע שטיפת כוחות . 5

.המזוהם באירוע
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כוללת בגד מגן כימי המספק  -CLevel' רמה ג

שאינם מהווים איום נשימתי , מיגון מפני חומרים

 .ועיני חמור ואינם מהווים איום עורי חמור

 לאבקות ומוצקים

, רמה זאת מספקת מיגון מוגבל לדרכי הנשימה

 .רקמות ריריות ועור
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כוללת בגדי עבודה , הרמה המיגון הנמוכה ביותר - Level D' רמה ד

 . כובע ומשקפי מגן, נעליים, ארוכים

 :קיימות מספר חלופות לרמת מיגון זו

 .חליפת התקרבות עם מיגון נשימתי

 .בגדי מיגון כימי ללא מיגון נשימתי

 .בגדי עבודה עם מסיכה ומסנן

 רמת מיגון זו מספקת הגנה עורית 

.ונשימתית מוגבלת מאוד
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א לצוותי חירום"שיקולים בבחירת צמ

.סוג החומר והריכוז•
.מפעל/אופי המתקן•
.כמות אנשי צוות החירום•
מיומנות אנשי הצוות•
התאמת הציוד בהתאם ליעוד  •

הצוותים
.מרחק משרותי חירום•

ALOHA 
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א לצוותי חירום"שיקולים בבחירת צמ
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א לצוותי חירום"שיקולים בבחירת צמ

Emergency Response Planning Guidelines (ERPGs)

הריכוז המקסימאלי של חומר באוויר שמתחתיו  
מבלי  עד שעה כמעט כל האנשים יכולים להיחשף 

לחוות יותר מאשר השפעות בריאותיות קלות  
וחולפות או מבלי לחוותן בריח בעל התנגדות 

.מוגדרת בבירור

זה הריכוז המקסימלי של חומר באוויר שמתחתיו  
מבלי  עד שעה כמעט כל האנשים יכולים להיחשף 

לחוות או לפתח השפעות או תסמינים בריאותיים 
חמורים אחרים או בלתי הפיכים שעלולים לפגוע  

.ביכולתו של האדם לנקוט בפעולות הגנה

כל הוא הריכוז המקסימלי באוויר שמתחתיו כמעט 
מבלי לחוות  עד שעה להיחשף למשך האנשים יכולים 

..סכנות בריאותיות מסכנות חייםאו לפתח 
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א לצוותי חירום"שיקולים בבחירת צמ

Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs)

הריכוז המקסימאלי של חומר באוויר שמעליו ניתן לחזות כי  
עלולה לחוות אי  , כולל אנשים רגישים, האוכלוסייה הכללית

.  גירוי או תופעות שטויות לא סימפטומטיות, נוחות בולטת
אינן משבתות והן ארעיות והפוכות  ההשפעות , עם זאת

.לאחר הפסקת החשיפה

הריכוז המקסימלי של חומר באוויר שמעליו ניתן לחזות כי  
עלולה לחוות  , כולל אנשים רגישים, האוכלוסייה הכללית

השפעות בריאותיות שליליות בלתי הפיכות או רציניות אחרות  
.או לטווח ארוך או יכולת לקויה להימלט

של חומר של חומר באוויר  שמעליו צופים  הריכוז המקסימלי  
עלולה לחוות  , כולל אנשים רגישים, האוכלוסייה הכלליתכי 

.  השפעות בריאותיות או מוות מסכני חיים
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אמצעים לתפעול מערכת קשר
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  א"בצמשילוב שימוש בבינה מלאכותית 

ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד  

.יפסיק לאלתר את עבודתו, מגן אישי מכל סיבה שהיא
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  א"בצמשילוב שימוש בבינה מלאכותית 
.שידור מצוקה והזעקת עזרה, מניעת הירדמות, זיהוי והתראה של גזים, גילוי טרמי, שילוב, זיהוי סיכונים ומצבי סיכון
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  א"בצמלבישה  טכולוגיה,שילוב שימוש 
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  א"בצמשילוב שימוש טכנולוגיה לבישה 
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"הפשרה של היום זה הסטנדרט של מחר"

!תודה רבה
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