
 

 

  

   בעבודהקורס נאמני בטיחות   -מבחן מסכם    
 

 ____________ __:_תאריך שם:___________________                              
 

 : סמן בעיגול את התשובה הנכונה ביותר סגורותשאלות  13לפניך          
 
 . התנאים להיווצרות בעירה הינם? 1

 חניקה,חמצן השנקה ובידוד    א.       
 ב.  נוכחות חומר דליק בעל נקודת הבזקה נמוכה.        
 חמצן,טמ"פ מתאימה,חומר דליק ויחס מתאים בין החומר לחמצן.    ג.       
 ,חומר. קירורחמצן, ד.        

 
 ביותר לכיבוי דליקות חשמל? ים. מה הם חומרי הכיבוי היעיל2

 א. מים ואבקה      
 הלון ואבקה ב.      
 ג. הלון וקצף      
 ד. הלון ומים      

 
 מטרים איזה משפט מתאים למצב?   2נתבקשת לעבוד בגובה של . 3

 מתאימה.  כשרהללא אישור וה – ין לי סמכות לעבוד כלל אא.       
 ב. להודיע לאחראי ולהביא סולם ארוך מספיק.      
 מטר זה לא מוגד כעבודה בגובה.  2עד ג.      
 ד. לגדר את סביבת העבודה ולהציב סולם מתאים.     
 
 בציוד מגן אישי חלה על: . האחריות על שימוש 4

 א. וועדת הבטיחות     
 ב.  המעביד     
 והמעביד  העובד ג.     
 נכונות. א   -ד. תשובות ב ו    
 
 . ההגדרה הנכונה בתקנה בהפעלת מכונות הינה: 5

 . א. הגנה מפני תפיסת ביגוד ושערות    
 בתחילת העבודה להתקין מגנים   ב.    
 .  כל חלק מסוכן יגודר לבטח. ג    
 . ד. בכל מצב שקיים מפגע    
 

 מהו סיכון?  .6     

 א. פוטנציאל לפגיעה באדם אשר ניתן לסילוק           
 פוטנציאל לפגיעה באדם אשר אינו ניתן לסילוק ב.          
 ג. פוטנציאל לפגיעה באדם וברכוש אשר ניתן לסילוק           
 . ד. אף תשובה אינה נכונה          

 

 . המשפט המגדיר נכון את תפקיד נאמן הבטיחות הינו: 7

 יץ על שיפור. א.לבקר פעולות ולהמל   
 ב.לבקר פעולות ולהסיר מפגעים.     
 ג.להדריך ,ולבחון את רמת הבטיחות בארגון.    
 להדריך ,לבחון ,לדווח ולשפר את רמת הבטיחות בארגון.ד.     
 

 כיצד תפעל?  סיכון.במחלקתך קיים 8

 . למוסד לאיכות הסביבהא. דווח    
 . סיכוןאמנע מהעובדים גישה ל ב.    
 . סיכוןג.אדווח למנהל המחלקה ואתקן את ה    
 . אדווח למנהל המחלקהד     

 

 

 



 

 

  

 .במחלקתך קיים שקע חשמלי שבור כיצד תפעל?9

 א.אדווח למנהל המחלקה.    
 אדווח למנהל המחלקה ואמנע מהעובדים גישה לשקע.ב.    
 ג.אדווח למנהל המחלקה ואתקן את המפגע.   
 אזורי.   אדווח למפקח עבודהד     
 
 

 ? כיצד תפעלמסוכן  ר נפגע מחומעובד . 10

 . ד אותו כיצד לעבוד עם חומרים מסוכניםלמאא.
 ב. זה לא הבעיה שלי.   
 . לדווח לממונהלהגיש עזרה ראשונה ו ג.  
 בלבד.  לממונה ד. לדווח  

 

 בכלי עבודה חשמלי מטלטל, מה משמעות הסימן:   . 11

 הארקה חיצונית כפולה.  א. 
 ב. בידוד כפול )"הארקה פנימית"(.  
 הכלי יכול שיופעל  לשני כוונים מנוגדים.   ג.  
 אטימות ובידוד כנגד חדירת מים. ד.   

 

 מעקה תקני ע"פ חוק תכנון הבנייה לעבודה בגובה הינו? .12

 ס"מ, בנוי מאזן יד ורגל בלבד.  90בגובה א. 
 מעקה עשוי משרשראות או חבלים מחומר ראוי.  ב. 

 ס"מ , בנוי מאזן יד, אזן תיכון וסף רגל.  115 – 90ג.  בגובה 
 כל מעקה מסוג שהוא ובלבד שיקנה הגנה ראוייה כנגד נפילת אדם.   ד. 
 

 מהי גהות תעסוקתית?. 13

 הגיינה ושמירה על הנקיון באיזור העבודה.  א. 
 ההפך משפל בהעסקת כמות עובדים מינימלית במפעל. ב.
 שמירה על העובד מפני תאונות עבודה. ג. 

 זיקים במקום עבודתו . ד. שמירה על בריאות העובד מפני חשיפה לגורמים מ
 

 ( ?   נק' לשאלה 6, סה"כ נק' לסעיף 2לעבודה עם מכונות ואביזרי הרמה ) שונות הוראות בטיחות  3רשום . 14
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 וחתימת הבודק:_________________ ציון:_____________         שם 
 

 
 


