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 בס"ד  

 

 

 עמודים. 11                                                                                        :יקר עובד

 במקום  הקיימים  ומגוונים  רבים  לסיכונים  ערני להיות   ך עלייך עבודת  במהלך 

                                                                                                        ה.העבוד

.                                          לנהוג על פי ההוראותומנע מהם  ילהו   הסיכונים  את להכיר

 .נדרש ה הבטיחות  בציוד להשתמש להדרכת בטיחות ו הנך נדרש

 

 :מטרהה

 .לזהות לסייע ובעבודתו     הסיכונים  של קיומם  על  עובד להדריך את ה

 את להקטין כך  י"ע  הנדרשים  הבטיחות אמצעי  ואת הידע את  לעובדספק ל

 .הסיכונים  מאותם  להיפגע  אפשרות ה

 

 :הגדרות

לא ניתן  ש עבודה תהליכי עקב העבודה במקום  הקיימת בטיחותית בעיה -  סיכון

בשילוב    סיכונים   להקטיןאולם אפשר  ,את הסיכונים בביצועם  לחלוטיןנוע למ

   ואמצעים אחרים.  ציוד מגן אישיכן באמצעות ו , ניהוליים טכניים הנדסיים , אמצעים 

 סיכוני את  להקטין  מנת  על העבודה  באתר לעובד הניתנים  ההגנה אמצעי -  מגן ציוד

 ות במצבים שמוצו אמצעי ההגנה הטכנולוגיים.  ההיפגע

 

 :בחברה עיקריים  סיכונים 

 . פגיעה מכלים הנדסיים   סיכוני •

 .ונפילות החלקות סיכוני •

 .תעסוקתיים  סיכונים  •

 .אגרונומיות  בעיות  •

 .מכונות  על  בעבודה מכאניים  סיכונים  •

 .ידניים  עבודה  כלי עם  בעבודה מכאניים  סיכונים  •

 התחשמלות .  סיכוני •

 .והרגליים  הגוף  על  כבדים  עצמים  מנפילת סיכונים  •

 פוטנציאלית .  ו  קינטיתבתנועה, אנרגיה אנרגיה   פיזיקאליים  סיכונים  •

 .כימיים הנובעים משימוש בחומרים מסוכנים  סיכונים  •

 ם/בעבודות חמות. חו/קור  כוויות  סיכוני •

 עבודה עם חומרים דליקים.   שריפות  סיכוני •

                     .כבדים  וכלים  שאיות מ  הרמה  מתקני  שינוע סיכוני •
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 . ובנשימה בעור  היפגעות  הדברה חומרי  עם   עבודה •

 .כןמסו ר חומ עם  מגע •

 .לאחור יוד מכאני הנדסי נסיעת צ עקב  דריסה/עיכה מ •

 .העבודה באזורי  ומשיכה צביטה  נקודות   •

 .מסוכן עבודה אזור תנאי סיכונים של סביבת העבודה    •

 :הפגיעות  להתרחשות  אפשרות  קיימת שבהם  שכיחים  מקומות 

 ל. בפוע העבודה מבוצעת שבו  אזור  ה, כבישים סואנים עבוד אזורי  או  נקודה •

 ,מצמדים זיזים,    ,רצועות  ,שיניים  גלגלי אנרגיה  להעברת תמסורת  מערכת  •

    ,   ות וכו' שרשרא

                                                          .מופעלת שהמכונה בזמן  נעים  חלקים  •

 חיצוניים  חלקים   ,הזנה  מנגנוני  ,ואחורה  קדימה נעים    ם,סובבי חלקים 

 .אחרים 

 ועוד.  בדרכים בכבישים ו נסיעה   •

 

 ידניים  עבודה  כלי עם  בעבודה מכאניים  סיכונים 

 .עם כלי עבודה לא תקין, כלי ללא מגנים תקניים   העבודה מציוד היפגעות  •

 .ציוד  עם  נכונה בטוחה ו עבודה בשיטות  ידע חוסר   •

 השתחררות  של אנרגיה אצורה כלפי העובד.   •

 

 חשמל  סיכוני

 .לקוי  שבידודם  בכבלים  מגע •

 .תקינים  לא חשמל  בהתקני  מגע •

 .תקינים  לא  מטלטלים  חשמל  מכשירי עם  עבודה •

 .פתוחים  חשמל ולוחות בארונות  חשמל  במוליכי  געמ •

 חפירה לא מבוקרת ופגיעה בתשתיות תת קרקעיות.   •

 

 ונפילות החלקות סיכוני

 . רטובה /חלקה רצפההחלקה על   •

 .במעברים  וחומרים  בציוד התקלות •

 

 הרגליים  הגוף  על  כבדים  עצמים  מנפילת סיכונים 

 .ד בעבודה ציו או  חומרים  נפילת  •

   . מפוזרת בשטחפגיעה מציוד פסולת   •
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 פיזיקאליים סביבתיים   סיכונים 

 בשות יסיכוני מזג אויר קיצוני חום/קור/רוח, התקררות/ התי •

 פגיעה כתוצאה מתנאי ריאות נמוכים, חושך במעברים /ערפל    •

 .)עבודה שעות  8 - ל דציבלים  85 מעל)  מזיק רעש עם  במקום  עבודה •
                           , פיזיקליים משתנים שני בין להשוואה  המשמשת מידה יחידת היא(  Decibel: באנגלית) דציבל)

  הדציבל את.  בל גרהם אלכסנדר שם  על",  בל" ו( עשירית: בלטינית, decimus-מ" )דצי" מהתחילית  נגזר היחידה

  (.dB באותיות מסמנים

 

 

 חום /קור  כוויות  סיכוני

 .גז בלהבת וחיתוך  חשמלי ריתוךעבודות חמות,   •

 .לסוגיו  שבבי בעיבוד חמים  משבבים  פגיעה  •

 

 שריפות  סיכוני

 .  לשריפה גבוה פוטנציאל  עם  במקום  ימצאות ה  •

 .דליקים  כימיים  וחומרים  דלקים   ,שמנים   ,מדללים    ,צבעים בשימוש ב  •

 .חשמל וקווי  חשמל בארונות תקלה  - חשמל  מערכת במקום  הימצאות •

 .)סבים ימ( במכונות מכאניות  תקלות  •

 

 הרמה  מכלי /מתקני  סיכונים 

 א "צמ /משאית/מלגזה י"ע  פגיעה כבד ציוד /הרמה  מתקני עם  במקום  עבודה •

 .)ופריקה העמסה( ממנה מטען  מנפילת  או  זהירה לא  נהיגה •

 

 תעסוקתיים  סיכונים 

 .עבודה בסביבה רב תרבותית ובשפות שונות   •

 .יר מה עבודה קצבעבודה ב •

 .נפשי ץ לח עקב פסיכולוגיות בעיות  •

 

 אגרונומיות  בעיות 

 ם. גל חומר או  גמורים  מוצרים  של נכונה לא הרמה  עקב  גב בעיות  •

  .ונשנות  חוזרות מתנועות  כתוצאה  שלד   ,שריר  בעיות  •
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 ובריאות  בטיחות  הצהרת             'ג נספח    8.3.

 

 _____ / _____ / _________ :תאריך

 

 ובריאות  בטיחות הצהרת

 

 ______________________ .ז.ת  ______________________ אני

 

  ,מהמעביד  בכתב הסיכונים  תמצית את  קיבלתי  כי בזאת מצהיר   ,מטה  החתום 

 .בטיחות  בנושא הסברים  וקיבלתי  ראשונית הדרכה  עברתי 

 

 :מתחייב הנני

 .כנדרש אישי  מגן  בציוד  ולהשתמש  מתאים  בלבוש לעבודה להופיע     1.

 .הנדרשת לעבודה ותקינים  מתאימים  בכלים  להשתמש יש    2. 

 .בחברה  עליי לממונה  מידית בטיחותי  מפגע  על  לדווח    3.

עבודות   בשטח  בזולתי  או  בי  לפגוע שעלולים  בטיחות מפגעי ליצור לא  להקפיד    4.

 .החברה

 

                                                        ,  לי  הידוע  פי על הנוכחי  בריאותי  שבמצב  מצהיר  הנני

 מגבלה  כל  על לי  ידוע לא כי ו   שהודרכתי כפי  בחברה  עבודה  כל לבצע  מסוגל אני

 .העבודה  במסגרת עליי  שיוטלו  המטלות כל את  לבצע  ממני המונעת  בריאותית 

 

 ____________________חתימה  ____________________     מלא שם 
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 רפואית  לבדיקה  הפנייה טופס           'ד נספח    8.4.

 לעבודה לקבלה רפואית  לבדיקה  הפניה  טופס  . א

   

 החברה

_____________________________________________________ חתהשול

 _____________________________________________________ כתובת: 

 

 

  ___________________________________________ רופא תעסוקתי  לכבוד

   

 פרטי  שם   משפחה  שם 

     תעודת זהות:   

 

אשר את כשירות העובד הנ"ל לסוגי העבודה והתנאים הסביבתיים  ל מבקשים  הננו

      המפורטים  

 ............................................. .1 

............................................ .2 

............................................ .3 

............................................. .4 

.......................................................................................................................

............................................... 

 - )השולח י "ע  למלא  מיוחדות לשאלות מקום (

 

 

 .זו  בדיקה כלפי הרפואית הסודיות  על ויתורו על  עובד ה י"ע  חתומה הצהרה  פ "ר

 

 החברה  וחותמת  החברה  כוח  בא חתימת  ............... / ............... / ...............

 ___________________________________________________________

 רפואית  סודיות על  ויתור . ב

  ו הואיל

___________________________________________________________  

 )החברה שם )
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                                                                  רה:בחב לעבודה  כושרי על רפואית  דעת  חוות

 

 צהרה: ה

 ,אותי יבדוק  אשר אחר רפואי עובד  ולכל לרופאים  למסור מתחייבמצהיר ו  אני   1.

  בהם  חולה  ושאני בעבר בהם  שחליתי  מום  וכל  מחלה  כל על  ונכונות  מלאות  ידיעות 

 .דבר להעלים  מבלי  ,היום 

 או  מחלה לכל בנוגע הרפואית הסודיות על , ל"הנ  החברה  לגבי בזאת מוותר  אני   2.

 או  רופא כל  כי  ,לכך  מסכים  והנני  כעת בהם  חולה  ושהנני בעבר בהם  שחליתי מום 

 לי תהיינה  ולא  ל"הנ  על  מלאות  ידיעות  ימסור  בי  מטפל או טיפל אשר  רפואי מוסד 

 מסירת  עם  בקשר  לעובדיה או /ו חולים  לקופת  כלשהן  תביעות או טענות  שום 

 .עליהן המבוססות מסקנות או ל "הנ  העובדות 

 

 :______________________  המועמד חתימתשם ומשפחה: _______________

 

 

 

 הרופא  תשובת  .ג

   לכבוד

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

העובד   את  בדקנו כי  להודיעכם  הננו

 ___________________________________________________________ 

  : לעבודה כ לקבלה  מועמד בתור

 ___________________________________________________________ 

 :   ל "נ ה   כי ומצאנו 

.1  _________________________________________________________ 

2 . _________________________________________________________ 

    )המוצע לתפקיד התאמה אי  של במקרה בעיקר ( הערות

 

  הבודק הרופא חתימת             הרופא  שם       המחלקה חותמת

 ____________             ___________              __________________ 
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 . , ממונה בטיחותהעבודה  מנהל  ידי על חדש  עובד  הדרכת  טופס    ה  נספח    8.5.

 

 חדש  עובד  הדרכת  טופס                            

 ______________________________  :העובד שם 

 ______________________________        :תאריך

        ______________________________ :תפקיד

 

 שם  תאריך   נושא

 המדריך 

 חתימת

 המדריך 

    .כללית בטיחות הדרכת

      מילוט  דרכי כולל ,העבודה  באזור  סיור

    .אש כיבוי  וארונות  מטפים 

    במרחב  הבטיחות  וכללי  הסיכונים  פירוט

    .העבודה בתחנת או /ו  העבודהתהליכי 

    .  האישי מגן ציוד שימוש נדרש ב

    .מכונות /ציוד תפעול כלי עבודה הדרכה

    .תאונה  או חריג אירוע  של  במקרה  התנהגות 

    

    

    

                                                                                                  : העובד הצהרת

                                                                    ,בטיחות  הדרכת שקיבלתי  מאשר  אני

                          בעבודתי  הבטיחותהפעילות הנדרשת ממני, את נהלי   את הבנתי

כמו כן לא אבצע עבודה שלא נדרשתי, או עבודה שלא   .לפיהן  לפעול  מתחייב  ואני

קיבלתי עבורה הדרכה מלאה מהממונה הישיר בדבר תהליך העבודה והסיכונים  

 הכרוכים בביצועה.  

 

 פרטי שם 

  ומשפחה 

 הערות  חתימה  תאריך 

    

 :העבודה מנהל אישור 

 

 פרטי שם 

  ומשפחה 

 הערות  חתימה  תאריך 
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 !לכך מתאימה בטיחות  הדרכת קבלת ללא עבודתך להתחיל זכור אין

 

 . מחיים ברגע   ,מוטב רגע בחיים                       

                                                             

 

 ממונה בטיחות.   -  וערך   יעקב עזרא  חיבר   

      052-6181606   נייד:                                

 

 

                                                    1965ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל נוסד בשנת 

                         .                         הארגון הוקם על בסיס החוקים ותקנות הבטיחות והגהות במדינת ישראל

                                                   הינו גוף מלכ"ר )מוסד ללא מטרות רווח(,    אמב"י 

  מייצג מאות ממונים על בטיחות וגהות מכל תחומי העבודה והעיסוק ברחבי הארץ

חברות ומפעלים גדולים וקטנים,  -רותים יבמסחר ובש בבנייה,  יה,יבתעש   
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         1    נספח א

 

 הדרכה כללית  -כללי הבטיחות בחברה                 
 

 הברוך בואך לחבר 
               הנך נכנס לסביבת עבודה השונה תכלית השינוי מן הסביבה בה הורגלת עד עתה.  

בחברה  כלי רכב/עבודה, כלי שינוע, ציוד חשמל, מכונות שונות  המשמשים לקידום תהליך  

                               עבודה שמטרתו הסופית ביצוע עבודות בניה הנדסית ותחזוקת כבישים. 

 

כרותך את כללי הבטיחות המופיעות להלן, יאפשרו לך לעבוד בבטיחות מבלי לסכן את  הי

                                                                                                עצמך ואת חבריך לעבודה. 

 ללא צער.  כך תובטח לך עבודה פורייה ומהנה ולבני ביתך בטחון כלכלי ושלוות נפש 

 

 להלן מספר כללי בטיחות עליהם יש להקפיד בעבודתך 

עליך להתייצב במקום עבודתך לבוש בגדי עבודה מתאימים ונעול נעלי בטיחות  .  1

 מתאימות לאופי העבודה. 

                          אין לעשות קיצורי דרך.  ,  את דרכך עשה לאורך דרכים מסומנות .  2

 אל תרוץ.  ,היזהר מהחלקה 

                                                                                 וודא מי האחראי הישיר עליך. . 3

עשה אך ורק אותן עבודות אשר הטיל עליך הממונה הישיר ובהתאמה מוחלטת  

 להוראותיו. 

.                לעבוד ללא קבלת הדרכה על אופי העבודה המצופה ממך אין להתחיל . 4

                                                                                               לפני תחילת עבודתך,  , הסיכונים בעבודה הספציפית והציוד שמשמש אותך 

                                    תה יודע בדיוק מה ואיך לעשות. עליך להיות בטוח כי הבנת את ההוראות וא 

 אם דבר מה לא ברור לך שאל עד שתוודא שההסבר ברור.  

                                       כגון:   בעבודות מסוימות הכרחי להשתמש בציוד מגן אישי . 5

                                                 כפפות, משקפי מגן, מסיכה, סינר, מגני אוזניים ועוד. 

וודא עם הממונה עליך באיזה כלי עבודה ובאיזה ציוד מגן אישי להשתמש לעבודה  

 מסוימת אותה נדרשת לבצע. 

חל איסור מוחלט להפעיל מכונה אלא אם הוסמכת וקבלת כתב מינוי בכתב   . 6

                                                              לעשות כן ע"י מנהל הישיר או ע"י הנהלת החברה. 

                                                                                                 : גם בהיותך מוסמך זכור

                                                  מופעלת.   - בשום פנים ואופן אין לטפל במכונה כאשר זו  

                    לפני ההפעלה וודא כי כל המגנים והאבטחות נמצאים במקומם ופועלים כנדרש. 

                                                         חל איסור מוחלט לעבוד עם ציוד לקוי או פגום. 

 למנהל הישיר. על כל מקרה של מציאת ציוד לקוי או פגום יש להודיע מיד 
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 אל תטפל בשום דבר הקשור לחשמל,  גם אם יש לך ניסיון קודם בחשמל.  . 7

 בכל מקרה של תקלה או צורך בטיפול בחשמל דווח מיד למנהל הישיר. 

מלגזה מותרת רק לבעלי רישיון מתאים   רכבי שינוע /  הפעלת ציוד צמ"ה /.  8

 ובאישור ומינוי בכתב של הנהלת החברה. 

מ'  תבוצע רק  אם ברשותך הסמכה בתוקף לעבודה    2עבודה בגובה של מעל .  9

בגובה, במידה ואתה נדרש לביצוע עבודה בגובה יידע את הממונה הישיר אם אין  

 ברשותך אישור לעבודה בגובה.  

               באזור עבודתך/אחריותך, נתק את זרם החשמל חשמל,  , במקרה שריפה. 10

                                                                          וד כיבוי.   הזעק עזרה, הפעל צי

 בעת סכנת חיים נתק מגע חלץ עצמך מאזור הסכנה.   

בצע את עבודתך באופן בטוח ולפי ההנחיות של הממונה הישיר ללא קיצורי דרך  . 11

 שעשויים לעלות בסיכון בטיחותי לך  ולסובבים.  

 שתזהה מפגע בטיחותי חובה עליך ל דווח מיד לממונים. במידה . 12

 במידה שתיפצע, ולו גם קלות, פנה מיד לבקשת עזרה. . 13

 

               הנחיות בטיחות אלו שפורטו לעיל הינן  מסגרת כללית להתנהגות בחברה.  

                         .                                    הוראות בטיחות ספציפיות המתייחסות לעבודתך

 

                                             עליך לקבל מהממונה הישיר שלך ולפעול על פי הנחיותיו. 

                                     תבטיח  לך עבודה בטוחה,  התנהגות  בהתאם לכללים  אלה,  

 פורייה וסיפוק וזאת אנו מאחלים לך. 

 

ולשדרג את רמת  הנהלת   ייעול במטרה לקדם  והצעות  הארגון תשמח לקבל הערות 

 הבטיחות במדינה. 
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 .למקור נאמנים  -   הממונים ארגון חברי           

                   

  משרדי הנהלת ארגון הממונים, הלשכה, המכללה ואלם הרצאות:  

   כתובת:  ב

                                                                                   רחובות,    2כישור רחוב 

      2222  ת.ד  

7612102 מיקוד     

 

: טלפון  

8599301-08  

8599302-08   

 

: פקס  

8599303-8-153   

 דוא"ל

memunim@netvision.net.il 
 

 

                                                   
                                                                


