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 מחלת מקצוע או תאונת עבודה.   -  " אירוע" 2.1

 סניף מד"א. סניף קופת חולים, חדר מיון בבי"ח,  - "מוסד רפואי" 2.2
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 פנית מוסדות רפואיים 3.2.3   
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 פנית חוקר מטעם חברת ביטוח מייצגת 3.3.1   

 מחברת הביטוח לנציג  תקניהעברת טופס הפניה  תחייבהפנית חוקר מטעם חברת הביטוח  3.3.1.1    
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 ן. רגובאהבטיחות ממונה  יתאם הגעתו מראש עם  ארגון חוקר המעוניין להגיע ל 3.3.1.2    

 – תחייב פעילות ראשונית הארגון פעילות החוקר במסגרת   3.3.1.3    

 . גת תעודת זהות ישראליתא. הצ     

 תעודת חוקר בתוקף.  ב.

 לעיל(.  3.3.1.1 יףלמפורט בסע בהתאמה .הצגת מכתב הפניה מחברת הביטוח )חובה ג     
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 לא יחול כל מגע עם חוקר חברת ביטוח המייצג את הגוף התובע.  3.3.2.1    

    

 הביטוח.  רת פניה בנושא זה מחייבת דיווח מפורט למחלקה המשפטית אשר תדווח לחב 3.3.2.2
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 המשפטית.   המחלקה תועבר לדיון והנחיית  העובדפנית  3.6.2   
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 :אחריות.4



 
 

 הארגון: _______                     .תעסוקתיתבטיחות וגהות  שם המפרט:       מפרט מס':

 אבטחת איכות                מחלות מקצוע, תאונות עבודה,  שם הפרק:                                0מועד עריכה: 

                                                         בג"ת ואיה"ס     בדיקות רפואיות,  ע"ר,  כושר עבודה                                                                             

 פרוט הנושא:  תאונות עבודה ומחלות מקצוע                                   מועד עדכון: 

                        מערך רישום ודיווח.                                                         5מתוך   1עמ'  

       
 

  
 חתימת המאשר ותפקידו:                         ממונה הבטיחות              שם העורך ותפקידו:    
 

 יעקב עזרא  –המחבר                                            .        ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל : הנוהל בחסות    

 מנהלת בטיחות ומדור שכר.  -     דיווחים למל"ל    4.1  

 הבטיחות. וועדת  -    רד התמ"ת  שדיווחים למ  4.2  
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 הארגון. עובד   – טיפול מקרה תאונת עבודה  – תרשים זרימה   –  נספח א'     5.1  

 עובד קבלן/אורח וכיוב'.  – מקרה תאונת עבודה טיפול   – תרשים זרימה  – נספח ב'    5.2  

 .הארגוןעובד   – טיפול מקרה מחלת מקצוע   – תרשים זרימה    –  נספח ג'     5.3  

 עובד קבלן.  – קצוע  טיפול מקרה מחלת מ –תרשים זרימה  –    נספח ד'   5.4  

 נוסח מענה למל"ל.  –   ' הנספח   5.5

 . 250טופס בל/ – טופס הפניה לקבלת טיפול רפואי    –  '  ונספח    5.6  

 . 211טופס בל/  – טופס דיווח למל"ל   –   'זנספח    5.7  

 טופס דיווח למחלקת הפיקוח במשרד התמ"ת. –' ח נספח    5.8  
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 טופס סודיות.  – נספח יא'   5.11  
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