
 

 

  FAQ –מאגר שאלות ותשובות 

 

 

 בעל עסק יקר,

מאגר זה נועד לעזור לך למצוא את דרכך בעולם החקיקה הנוקשה והבעייתית בה הנך חייב 

 לעמוד.

 עובדים(. 50המאגר ניתן כחלק משרות לבעלי עסקים קטנים )עד 

 .תקוותנו כי מאגר זה ישמש אותך נאמנה

 

 

 

 

 ד"ר דוד גבריאלוב

 מערכות מידע בע"ממנכ"ל שלהבת 

 

  



 

 אבן משחזת

: אמרו לי כי אני צריך לדווח על שבירתה/התפוצצותה של אבן משחזת  בזמן שאלה .1

 הפעלתה. למי עלי לדווח?

: על פי החוק יש לדווח על כך )כ"הודעה על מקרה מסוכן"( למפקח עבודה תשובה

כל פציעה מחייבת את הטיפול הרגיל: גם ובמיוחד שלא קרה דבר. כמובן, , האזורי

 " לביטוח הלאומי, תחקיר המקרה וכו'. 250-פינוי לטיפול רפואי, טופ "בל

 .מחייב הזעקת משטרת ישראל וגם את מפקח העבודה ,מקרה מוות וקשה אפציעה 

 

 : האם קיימת סכנה כשאני ניגש למשחזת ומפעיל אותה ?שאלה .2

 : הפעלה נכונה של המשחזת:תשובה 

עמוד ליד האבן ולא מולה, ואז הפעל את כפתור ההפעלה. יש מצב שהאבן קבלה  

מכה ונסדקה ע"י מי שעבד בה לפניך. הפעלת המנוע עלולה לגרום לחלק מאבן 

 ההשחזה לעוף החוצה בעוצמה ולפגוע בך או במישהו/במשהו אחר.

 

 : האם כל אבן יכולה להתאים למשחזת ?שאלה .3

 יש לבדוק מספר דברים לפני הרכבת אבן למכונה: : לא כל אבן מתאימה.תשובה 

מתכת של -מספר הסיבובים לדקה של מנוע המכונה )מדבקת -מנוע -מהירות סיבובי 

 היצרן על גוף המנוע(.

האבן צריכה להיות מותאמת למהירות  -המנוע -התאמת האבן למהירות סיבובי 

סל"ד  4,000סתובב הסיבובים של המנוע או למספר גבוה יותר. לדוגמה: המנוע מ

(RPMהאבן צריכה להיות מותאמת ל )-סל"ד או ליותר. אסור פחות!! 4,000 

בדוק את האבן אם איננה סדוקה: הקש על האבן בציפורן האצבע  -סדק באבן  

שלך והקשב לצליל. אם הוא צלול, נעים וברור האבן כנראה תקינה. אם הצליל 

תה. בכל מקרה של ספק, התייעץ "שטוח"/עמום, יש חשש לסדק ואין להרכיב או

 ם מומחה למכונות אלה.עקודם 

הרכב אבן שמתאימה לחומר שעליך לעבד ולהשחיז. אל  -סוג החומר שיושחז  

תשחיז אלומיניום, שתכונתו "להידבק" לאבן ולסתום אותה. אחרי שהוא מתקרר 

 האלומיניום יעוף לכל הכיוונים.

 

 שלפני האבן ? : מה תפקיד ה"ברזל השטוח" )הסדן( שאלה .4

: הסדן )אותו "ברזל שטוח"( משמש להניח עליו את החלק אותו צריך  תשובה 

מ"מ ממנה ולא יותר. זאת  2להשחיז. חובה שהסדן יהיה קרוב לאבן ובמרחק של 



 

כדי למנוע שהחלק המושחז לא ייתפס באבן ויעוף אל פניך או כל נזק/פציעה 

 אחרים.

 

 על האבן ?: מה תפקיד המגנים השקופים ששאלה .5

: תפקיד המגנים הוא "לשבור" את תנועת הגיצים שנוצרים בזמן ההשחזה  תשובה 

 ולגרום להם לנוע כלפי הרצפה.

הגיצים נוצרים בזמן ההשחזה ומסתובבים עם האבן כלפיך. הם פוגעים בסדן  

וקופצים למעלה אל הפנים שלך. כשהמגן השקוף מכוון נכון, הם נתקלים בו 

 צפה ולא יפגעו בך.ומופנים כלפי הר

 השקיפות מאפשרת לך לראות את מה שאתה משחיז. 

 

 : במשחזת ידנית, איך אני יודע שדיסק החיתוך מתאים לכלי ?שאלה .6

)כתוב על הדיסק( של הדיסק המותרת  : יש לוודא שמהירות הסיבוב לדקה תשובה

 הכלי.-מנועגבוהה ממהירות הסיבוב לדקה של שווה או 

 

 תאורה יש להתקין מעליה? משחזת עמוד, איזויש לי בעסק : שאלה .7

ראה אבן יתבה תופעה בוסקופית )ועל מנת למנוע תופעה סטר : נורת ליבון,תשובה

החשש שהעובד יושיט את קיים ולכן  (ת" ולא מסתובבתעומד" אילו היאכ ההשחזה

 .ידו אל האבן וייפצע

 

 מזיקורעש אבק 

 הם נדרשים בבדיקות כלשהן?שיש. האם עיבוד עוסקים ב: העובדים שלי שאלה .8

חיתוך( הניסור וה פעולות: עובדים אלו חשופים לרעש מזיק ולאבק מזיק )עקב תשובה 

 תקופתיות: ולפיכך הם חייבים בבדיקות רפואיות 

  בדיקות שמיעה כל שנה 

  לגילו זאת בהתייעצות עם רופא תעסוקתי ובהתאם בדיקת מערכת הנשימה

 העובד. של 

"תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור חובה לקרוא את 

 "1984-והעובדים באבק מזיק(, תשמ"ד

 

 : מה זה "אבק מזיק" ?שאלה .9



 

לדוגמה: אסבסט, סיליקה  : "אבק מזיק" הוא אבק של חומרים כלשהם, תשובה 

פגע תשכמות קטנה ממנו )כמות ביתית( לא  להדגיששעלול לפגוע בבריאותך.  וכו', 

ל"אבק  נחשבכל יום הוא כמעט אותך אך אם אתה חשוף לאבק זה שעות רבות בברי

 מזיק".

בריכות שחייה שמשתמשים ב"אדמה דיאטומית" לסינון המים חשופים -מפעילי 

ל"אבק מזיק" מסוג סיליקה וחייבים למגן עצמם ולהיבדק תקופתית. )תקנות 

 -דים באבק מזיק גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעוב -הבטיחות בעבודה 

 (.2000 –התש"ס 

יש אבק שנקרא "אבק מטריד", והוא אבק שלא יפגע בבריאותך, כמו: אבק דרכים. 

עפר או אבק שנוצר בעת -זהו אבק שנוצר כשאתה נוסע בעקבות רכב אחר בדרכי

 עבודות עפר.

 

 חוקים ותקנות

 : באיזה סוג מפעל נדרש להקים וועדת בטיחות?שאלה .10

 עובדים. 25-ובמקומות עבודה בהם יש יותר מ :  במפעליםתשובה 

 

: לא מכבר הגיע אלי אדם שטען כי הוא מפקח עבודה ודרש לבדוק מסמכים שאלה .11

 שונים. האם אני חייב להראות לו מסמכים אלו?

: כן. על פי החוק, הוקנו סמכויות למפקח עבודה ובין היתר הוא רשאי תשובה 

ולעיין בכל מסמך הקשור בענייני העבודה להיכנס לכל מקום, לבדוק כל דבר 

 מפקח עבודה מצויד במסמך המוכיח כי הוא משמש ככזה. במקום.

 

 במפעל.  שירותים )נוחיות(מתלוננים כי אין  י: עובדישאלה .12

 האם אני חייב לספק להם?

)ככתוב  : כן. החוק קובע מפורשות כי על בעל המפעל לספק נוחיותתשובה 

יות מספיקות ו.   )א(  יש להתקין נוח34 : סעיףנוחיות –ה ב"פקודת הבטיחות בעבוד

ונאותות בשביל העובדים במפעל, לקיימן ולהחזיקן במצב נקי ולנקוט אמצעים 

יעילים לתאורתן."  )ב(  אם במפעל עובדים או עתידים לעבוד גברים ונשים יותקנו 

  נפרדות לכל מין, זולת אם עובדים בו רק בני משפחה אחת הגרים שם". נוחויות

, מוגדרים היטב אילו שירותים יהיו 1965-בתקנות הבטיחות בעבודה  )נוחיות(, תשכ"ה          

 פי מספר המועסקים במקום עבודתך.-וכמותם על

 



 

שור מחייבת אי –לאחר היעדרות עקב מחלה ותאונה  -: האם חזרה לעבודה שאלה .13

 רפואי?

מהיעדרות : לא קיימת חובה גורפת של  אישור רופא תעסוקתי, בעת חזרה תשובה 

כפופים לתקנות מסוימות )ראו בהמשך(. שזולת עובדים  - בגין תאונת עבודה כלשהי

 עם זאת, רשאי המעביד להפנות את העובד לבדיקת רופא תעסוקתי.

א מורשה" )רופא תעסוקתי או בתקנות מסוימות, מופיעה דרישה לבדיקה ע"י "רופ 

 מוסמך בנושא(, כאשר עובד נעדר מעל חודשיים בגין מחלה או טיפול רפואי.    

 לדוגמה: דרישה זו מופיעה בתקנות גיהות תעסוקתית לחומרים מסוימים כגון: 

-תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת(, התשמ"ד 

1983 

דרישה לבדיקת רופא "מורשה" בתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, כ"כ מופיעה  

   1992-מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, תשנ"ג

 דיווח למעביד  -הודעת היעדרות; תעודת מחלה  

עובד הנעדר מעבודתו ימציא תעודת מחלה מאת הרופא. עפ"י: תקנות דמי מחלה 

 1976-)נהלים לתשלום דמי מחלה(, התשל"ז

 הודעה למעביד .1

עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה ימסור למעביד הודעה על כך תוך שלושה ימים  

מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל 

 לעבודה; .....

 . תעודת מחלה2

)א( עובד הפונה למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, ימציא 

 תומה בידו.תעודת מחלה מאת רופא ח

שם לב: אל תעסיק עובד בזמן חופשת המחלה )אפילו שהוא רוצה ומתעקש על 

 כך(.

 

רוע ייחשב לו הא –: האם עובד שנפגע בעבודה וחזר כעבור יום לעבודה שאלה .14

 כתאונת עבודה שעליה יש לדווח לרשויות?

ונעשה רוע בו נפגע העובד ילא. על פי החוק תאונת עבודה מוגדרת כאכן ו: תשובה 

. לכן, חובה לדווח לביטוח הלאומי מיום נטול יכולת מלעבוד שלושה ימים ויותר

 למשרד העבודה, הדיווח מהיום השלישי.הפגיעה הראשון. 

 

: במשרדים שבמפעל שלנו יש סירחון שנובע כנראה מכיוון המטבח. מה שאלה .15

 עלינו לעשות ?



 

מכל סוג שהוא  : החוק אוסר שבמקום העבודה תהיה צחנה )סירחון(תשובה

 והמעביד חייב לטפל בכך:

 ":1970 –נוסח חדש  –"פקודת הבטיחות בעבודה 

 ".מפעל יוחזק במצב נקי וללא צחנה הבאה מביב, מנוחיות או ממטרד  . א(16" 

 

: ממונה הבטיחות אמר לי שקיימת חובה בחוק לבצע ניקיון במקום העבודה שאלה .16

 ? וקיימת חובה לצבוע קירות. איפה זה כתוב

 ":1970 –נוסח חדש  –: זה כתוב ב"פקודת הבטיחות בעבודה תשובה

 פעולות ניקוי דרך כלל:  .17

  יום יום יסולקו לכלוך ואשפה שנצטברו על הרצפות והשולחנות של חדרי

 עבודה ובחדרי המדרגות ובמסדרונות.

  לפחות אחת לשבוע תנוקה הרצפה בכל חדר עבודה בשטיפה, או בטאטוא

 אחרת.או בשיטה 

 סיוד קירות ותקרות וצביעתם 

 קירות ותקרות יוחזקו כלהלן:  .18

  חודשים במים ובסבון או בחומר ניקוי אחר, אם הקירות  4ניקוי קירות כל

 חדירים.-חלקים ובלתי

  שנים, אם הקירות צבועים. 7חודשים וצביעה כל  14ניקוי כל 

  חודשים אם הקירות והתקרה מסויידים. 14סיוד כל  

 חלונות 

חלונות וצוהרים מזוגגים המשמשים לתאורה בחדר עבודה יהיו, מוחזקים במצב    .29

נקי מבית ומחוץ וללא הפרעה לחדירת אור, אך אין הוראה זו באה למנוע בעד סיודם 

 או הצלם של חלונות וצוהרים לשם הגנה מפני חום או אור חזק.

 

פש המפעל", "בעל המפעל", : בתקנות כתובים כל מיני הגדרות, כמו: "תושאלה .17

 "המעביד", "המעסיק" וכו'. מי כל אחד מהם ואולי קצת סדר בנושא ?

: "תופש המפעל" ו"בעל המפעל" הם כינויים שונים לאותו בעלים שהמפעל תשובה

המפעל, בדרך כלל מנכ"ל או תפקיד -שלו. "המחזיק בפועל" הוא אדם שמינהו בעלי

 ניהולי דומה.

"המעסיק" הוא אדם או חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, ונציגו "המעביד" או 

 החוקי של מעסיק שנפטר. הוא זה שחתום על חוזה ההעסקה שלך.

 

 : מי זה "המחזיק במקום העבודה" ?שאלה .18



 

הבעל או  -במפעל  המעביד,  :כל אחד מאלה -מחזיק במקום העבודה" ": תשובה

ודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, לפק 221עד  219התופש כמפורט בסעיפים 

מי שבהשגחתו  , בעל מקום העבודה, המנהל בפועל את מקום העבודה,1970-תש"ל

או בפיקוחו פועל מקום העבודה, המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי 

 בבעלות תאגיד.

 

 

 : מה ההבדל בין "מפקח עבודה" לבין "מפקח עבודה איזורי" ?שאלה .19

העבודה ב"מינהל הבטיחות והגיהות -רכייה( של מפקחי: המדרג )ההיתשובה

 התעסוקתית" שבמשרד העבודה, הוא כזה:

 ראש המינהל הוא "מפקח העבודה הראשי".

איזורים של הפיקוח על העבודה. בראש כל איזור "מפקח עבודה  4-הארץ מחולקת ל

 ה".איזורי" והוא מנהל את המפקחים שבאיזור שלו. כל אחד מהם הוא "מפקח עבוד

 

 : מהו חוק ארגון הפיקוח ובמה הוא עוסק ?שאלה .20

העבודה, -ארצית: מפקחי-התפקידים ברמה הממלכתית-: החוק עוסק בבעליתשובה

הבטיחות -המוסד לבטיחות ולגיהות. ברמת מקום העבודה: ממונה הבטיחות, ועדת

 ונאמן הבטיחות. 

ת תכנית לניהול בין תקנות החוק ניתן למצוא: הדרכת עובדים ומסירת מידע, הכנ

 הבטיחות ואת פירוט תפקידם של ממונה הבטיחות הוועדה והנאמנים.

 

 : מהי פקודת הבטיחות בעבודה ובמה היא מתעסקת ?שאלה .21

: הפקודה היא חוק שמורכב מרשימת הוראות להסדרת בטיחות, בריאות תשובה

 ורווחה בקרב העובדים.

 

 : מה ההבדל בין פקודה לחוק ?שאלה .22

עם הכרזת המדינה שלטו כאן  1948לחמת הראשונה ועד : מסוף מתשובה

ישראל, באופן אוטומטי נעשו -או"ם את המנדט על ארך-הבריטים. כשהם קבלו מה

 החוקים הבריטיים פקודות לתושבים שחיו כאן בארץ.

גוריון ומועצת העם )הממשלה של ערב -עם הכרזת המדינה החליטו רה"מ דוד בן

 המדינה, עד לחקיקה בכנסת.-גליים להיות חוקיההכרזה( לאמץ את החוקים האנ

נושאים את הכותרת "פקודה".  2מתוך ששת החוקים שעוסקים בבטיחות וגיהות, 

" והשני "פקודת 1945יד )הודעה(, -אחד מהם "פקודת תאונות ומחלות משלח

 ", שעבר שינוי ושדרוג אך שמו לא שונה.1970 –נוסח חדש  –הבטיחות בעבודה 



 

 וגם פקודה, מחייבים. מבחינתנו חוק

 

 : למה הכוונה "בטיחות הגישה והמעבר" ?שאלה .23

העבודה, יתר המעברים -: הגישה היא מעברים של האנשים בתוך חדריתשובה

והמדרגות ולא יהיו שם הפרעות של חומרים, חפצים, ציוד או כלים. )פקודת 

 (.49, סעיף 1970 –נוסח חדש  –הבטיחות בעבודה 

 

 חוצה ושב" ?: מה זה "חלק שאלה .24

: חלק של מכונה שפועל אוטומטית שנע במרחב שאדם יכול לעבור בו, תוך תשובה

 כדי עבודה או מסיבה אחרת והחלק הזה עלול לפגוע באדם. 

ס"מ ממנו לאפשר לאדם לעבור שם  50-חובה שחלק זה לא יגיע לקיר לא פחות מ

 בבטחה.

 

שתייה לעובדים -שיהיו מיעבודה ושאלתי האם אני צריך לדאוג -: אני מנהלשאלה .25

 קרח.-באתר ? הם מביאים עימם קלקרים עם מי

: קיימת חובה להתקין הספקת מים ראויים לשתייה, בכמות מספקת, תשובה

בנקודות נאותות שהגישה אליהן נוחה. המים יסופקו מצינור ראשי ציבורי או ממקור 

 .אחר ושיש אישור לאיכות המים מרופא של לשכת הבריאות המחוזית

אם המים לא מסופקים באמצעות צנרת, יסופקו המים בכלים נאותים ויוחלפו כל יום 

 וינקטו הצעדים לשמירת המים והכלים מזיהום.

 שתייה".-חובה לסמן את נקודת הספקת המים בשלט ברור: "מי

אם אין מתקן להספקת מים שנותנים קילוח עולה שנוח לשתות ממנו, יימצאו כלי 

ורים לשטיפתם ליד כל נקודת הספקה. )פקודת הבטיחות שתייה נאותים וסיד

 (. 139 – 136, סעיפים: 1970 –נוסח חדש  –בעבודה 

 

: אני בעל מסעדה והלקוחות דורשים מים בקנקן ולא קונים בקבוקים. איפה שאלה .26

 כתוב שאני צריך לספק מים בצורה כזו ולהקטין הכנסות ?

קפה או מקום שמגיש -וכל, ביתא-: בעלים, מנהל, מחזיק במסעדה, ביתתשובה

שתייה צוננים, ללא תשלום. ראה את -אוכל, יגרום לכך שיוגש לכל לקוח קנקן מי

 .1986-ב"חוק בנינים ציבוריים )מתקני שתייה למים צוננים(, תשמ"ז 3סעיף 

 

: אני מנהל תפעול חדש במוסד ציבורי שיש בו קבלת קהל )השם שמור שאלה .27

שתייה לכל הקהל שמגיע לשערינו -אני חייב לספק מיבמערכת( ורציתי לדעת מדוע 

? 



 

לא יפתח אדם, לא ינהל ולא יחזיק בנין ציבורי, אלא אם כן מותקן בו  : תשובה

 מיתקן שתייה.

מיתקן השתייה יוצב במקום מרכזי, הנראה לעין הציבור והוא יהיה שמיש בשעות 

מתקני שתייה למים ב"חוק בנינים ציבוריים ) 2הפעילות בבנין הציבורי. )סעיף 

 (.1986-צוננים(, תשמ"ז

 ב':  158, סעיף 1965 –הגדרת בניין ציבורי, עפ"י חוק התכנון והבנייה 

בנין הנמנה עם סוג בנינים המשמשים למטרה ציבורית, כפי שיקבע  –"בנין ציבורי" 

 שר האוצר בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת."

להתקין במשרדים כיורים מיוחדים לשטיפת ידיים מעבר  : האם אני צריךשאלה .28

 לכיור שבשירותים ובמטבחון ?

רחצה מספיקים -: החוק מחייב להתקין ולקיים לשימוש העובדים סידוריתשובה

ונאותים, שהגישה אליהם תהיה נוחה, ויהיו בהם סבון ומגבות או אמצעים נאותים 

 אחרים לניקוי ולניגוב והאמצעים יוחזקו במצב נקי ומסודר. 

 (.140, סעיף 1970 –נוסח חדש  –)פקודת הבטיחות בעבודה 

 

 מצבים צריך לספק לעובדים מלתחות ?: באילו שאלה .29

: חובה להתקין מלתחה לשימוש העובדים לבגדים שלא לובשים בשעות תשובה

 .142, סעיף 1970 –נוסח חדש  –העבודה, עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה 

בתקנות אחרות שעוסקות בחומרים מסוכנים, נדרש המעביד להתקין מלתחות 

ה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים כפולות לכל עובד, אחת לבגדי העבוד

חמים וסבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל 

)תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית  האפשר לאזור הכניסה למפעל

 ובריאות העובדים בעופרת, בכספית, בארסן, בבנזן ועוד(.

בדים בחומרים מסויימים גם: מברשת שיניים יתרה מזאת, המעביד חייב לספק לעו

ומשחת שיניים לצחצוח השיניים, וכן מברשת וסבון לניקוי הידיים והצפורניים. גם 

 העבודה.-כביסה לבגדי-שירותי

 

ליבי לחובה לספק מקום -: ממונה הבטיחות החדש שלי הפנה את תשומתשאלה .30

 מנוחה לעובדים, זה נכון ?

 :144, בסעיף 1970 –נוסח חדש  –דה : בפקודת הבטיחות העבותשובה

במפעל יהיו כסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר  -"מושב לפנאי 

מספיק ובמצב תקין כדי לאפשר לעובדים כשיש להם במשך העבודה הזדמנות 

 סבירה לשבת בלי שתופרע העבודה."

 



 

לשבת אם : האם קיימת בחוק חובה/אזכור לגבי האפשרות שעובד יוכל שאלה .31

 באותו רגע אין לו צורך לשרת קהל ?

 , כתוב:145, בסעיף 1970 –נוסח חדש  –: כן. בפקודת הבטיחות בעבודה תשובה

"ניתן באופן סביר לבצע חלק מהעבודה בישיבה, יותקן ויקויים בשביל העובד 

באותה עבודה מושב בעל משענת גב, מותאם בצורתו, במבנהו ובממדיו לעובד 

צעת, וכן הדום שעליו יוכל להשעין רגליו בנוחות, אם אין הוא יכול ולעבודה המבו

 לעשות כן בלי הדום."

 

 : מה זה פנקס מפעל ?שאלה .32

קלסר, ואפילו כתיקיה  –: פנקס המפעל הוא פנקס )אפשר גם עוקדן תשובה

במחשב( שבו יירשמו: מתי סיידו וצבעו את קירות המפעל, כל תאונה ומחלת מקצוע 

פטור שניתן למפעל ולתופש, תסקירים ותעודות, עניינים אחרים שאירעו, כל 

העבודה. בבנייה ובבנייה הנדסית הפנקס -שנקבעו בחוקים ובתקנות ובהוראות מפקח

 - 198, סעיפים 1970 –נוסח חדש  –יוחזק אצל המבצע. )פקודת הבטיחות בעבודה 

199) 

 

 ה ממנו ?: האם מותר למעביד לנכות ממשכורתי אם קיבלתי הדרכשאלה .33

, 205(, בסעיף 1970 –: אסור לו. בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש תשובה

דבר שתופש מפעל חייב לעשותו, לספקו או  -. איסור ניכויים משכר 205רשום: 

להתקינו, לא ינכה בשל כך מתשלום שהתחייב לשלם לעובד ולא יקבל מעובד 

ובד תשלום כאמור, אלא אם תשלום בשל כך ולא יניח לאדם העובד אצלו לקבל מע

 יש לפי פקודה זו הוראה מפורשת אחרת בענין זה.

, רשום 5, בסעיף 1999 –מסירת מידע והדרכת עובדים  -גם ב"תקנות ארגון הפיקוח  

 במפורש:

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

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

 

 : האם מותר לעבוד במרתף ?שאלה .34

: ראשית נגדיר מרתף כמו שהוא מוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח תשובה

 :165(, סעיף 1970 –חדש 

חדר שבכולו או בחלקו מחצית גבהו מהרצפה עד התקרה,  –"חדר שבקומת מרתף"

את החדר או מתחת או יותר ממחציתו, היא מתחת לפני המדרכה של הרחוב הגובל 

 לפני הקרקע הגובלת אותו הקרובה ביותר אליו.



 

 31: חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה אחרי ד' בטבת תשכ"ג )166בסעיף 

(, לא תיעשה בו עבודה אלא אם אישר המפקח האזורי בכתב שהחדר 1962בדצמבר 

 מתאים לייעודו מבחינת הבטיחות והגיהות בעבודה.

חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה לפני   -מרתף ישן  סמכות לפסול 167סעיף 

(, אם מפקח האזורי קבע בתעודה שאינו מתאים 1963בינואר  1ה' בטבת תשכ"ג )

למטרתו בגלל המבנה, הגובה, התאורה או האיוורור או מטעמי גיהות או מפני שלא 

 הותקן בו מימלט נאות למקרה של דליקה, לא תתבצע בו עבודה. אלא אם החדר

 משמש רק להחסנה או למטרה שהשר הוציא אותה בתקנות מכלל הוראות סעיף זה.

אם היה החדר בשימוש למעשה בעת מתן תעודת "הפסילה", יתלה המפקח את 

תוקף התעודה לתקופה שיראה אותה סבירה, כדי לאפשר לתופש החדר לעשותו 

 מתאים או להשיג לו תחליף.

 

 : מה זה פנקס הדרכה ?שאלה .35

 מחזיק במקום עבודה ינהל פנקס הדרכה ובו ירשום את אלה: : תשובה

 שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה.  (1)           

 מועדי מתן ההדרכה.  (2)           

 סוג ההדרכה.  (3)           

 נושא ההדרכה.  (4)           

 שם המדריך.  (5)           

 המדריך.כשירותו ותפקידו של   (6)           

, 1999-)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, תשנ"ט

 (.6סעיף 

 

 : מה זה פנקס עגורן ?שאלה .36

הצריח ובו רשומים כל -: פנקס עגורן הוא למעשה התיק האישי של עגורןתשובה

,  מה שעבר העגורן בימי "חייו": העגורן ובעליו, מקומות הפעלת העגורן והמחזיקים בו

הביקורת היומית והשבועית, רישומים של מפקח עבודה ואחרים, סוג העגורן, היצרן 

ומענו, שם סוכן היצרן ומענו בארץ )לעגורן מתוצרת חוץ(, סימן או מספר הדגם לפי 

שנת ייצור לפי היצרן, מספר העגורן ברישום ציוד הנדסי,  היצרן, מספר העגורן, 

ים שנעשו במבנה העגורן, שינויי בעלות ועוד. מספר העגורן במפעל, שינויים מהותי

 , התוספת השלישית(.1966-)תקנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח(, תשכ"ז

חובה לנהל פנקס עגורן שיימצא במקום בו מוצב הכלי. הפנקס יהיה פתוח לעיון 

עבודה, בודק מוסמך, ממונה הבטיחות, נאמן בטיחות וכל עובד במקום בו -מפקח

 ורן. הפנקס יוצמד לעגורן כל זמן שהעגורן קיים. מופעל העג



 

 

 : מה זה מפגע ומה זה סיכון ומה ההבדל ביניהם ?שאלה .37

מצב או מכשול שצפוי לגרום פגיעה בבטיחותו ובבבריאותו של  -: "מפגע" תשובה

-אדם, או נזק לרכוש או לסביבה ולכן חובה לסלקו או לתקנו. דוגמאות למפגע: כבל

 ור וכו'.חשמל חשוף, כסא שב

מצב שצפוי לגרום פגיעה בבטיחותו ובבבריאותו של אדם, או נזק לרכוש או  -"סיכון" 

דוגמאות לסיכון:  לסביבה בשל חשיפה אליו, עקב העיסוק בעבודה/תהליך מסויים.

תיקון הכבל החשמלי החשוף ע"י החשמלאי, תיקון הכסא השבור בידי המסגר או 

 הנגר.

 

, מה זו 1954-ת בעבודה )רצועת עליה(, תשי"ד: נתקלתי תקנות הבטיחושאלה .38

 רצועת עלייה ?

גמר המונעת בכוח -רצועת אין –: ההגדרה לרצועת עלייה: "רצועת עליה" תשובה

מיכאני, המשמשת להעלאת בני אדם או להורדתם ושאין לה תא נוסעים מחומר 

 מוצק העשוי רצפה, תקרה ושלושה קירות."

 סרת את השימוש במתקן זה:התקנה קצרה מאוד ולמעשה היא או

 לא יתקין אדם בבית חרושת רצועת עליה ולא יקיימנה בו." - איסור

 חקלאות

 : מה מוגדר בחוק כ"חקלאות" ?שאלה .39

לרבות מיון, אריזה ושינוע של תוצרת חקלאית  -: ההגדרה היא: "חקלאות" תשובה

 והצרכים הכרוכים בכל אלה:

 צמיחה, משתלות, גני נוי וגנים ציבוריים;-בתיגידולי שדה, גידולי גן, מטעים,     .1

 גידול בעלי חיים, גידול דגים, גידול עופות והדגרת ביצים;    .2

 ענף הרפת, ענף הלול וענף המכוורת;    .3

 ייעור והפקת עץ מיערות;    .4

 (;4( עד )1הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות )    .5

חקלאי או ישוב קיבוצי, או של תושב של אלה, למעט מטרה כלשהי של ישוב     .6

 בניה ובניה הנדסית;

מטרה כלשהי של מוסד לחינוך חקלאי או מוסד למחקר חקלאי, למעט בניה     .7

 ובניה הנדסית.

 

 : למה קוראים "מכונה חקלאית" ?שאלה .40



 

טרקטור או מכונה המשמשת בחקלאות, לרבות התקן  -: "מכונה חקלאית" תשובה

המשמש להנעה, ולרבות גל מעביר כח, ממסרת ורצועת הנעה של התקן מיכני 

 חשמלי, כימי או אחר;

חלק במכונה חקלאית המבצע למעשה את  - (point of operation) "חלק מבצע"

 תפקיד המכונה.

 

: במושבים ובקיבוצים, נהוג להסיע אנשים בטרקטורים על הכנפיים ובכל מיני שאלה .41

 ש התייחסות בחוק לעניין זה ? מקומות על הכלים. האם י

 : תשובה

: 9", בסעיף 1988-ב"תקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות במכונות חקלאיות(, תשמ"ח

 לא יסע אדם על מכונה חקלאית אלא אם כן הוא יושב על המושב. -הסעה 

 ד:  39, סעיף 1961-בתקנות התעבורה, תשכ"א

אלא אם כן ניתן היתר לכך מאת הנוהג בטרקטור משא לא יסיע עליו אדם נוסף  )א(

 .רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב

 

 : האם אני יכול לקנות טרקטור ללא מסגרת בטיחות ?שאלה .42

: לא. בתקנות הבטיחות בעבודה )מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות(, תשובה

 ב':  2, סעיף 1972-תשל"ב

רקטור להפעלה למטרות "לא ימכור ולא יקנה אדם טרקטור או מסגרת בטיחות לט

חקלאות אם לא קויימו לגביהם הוראות התקנות האמורות ולא ימכור ולא יקנה אדם 

 ".מסגרת פסולה להפעלת טרקטור כאמור

 

 חשמל

 : מתי יש לבדוק מפסק פחת?שאלה .43

פי הוראות היצרן. בדרך כלל, כל חודש במקום עבודה מוסדר. באתר -על :תשובה 

חודשים בידי חשמלאי  3ידי כל אדם ובעזרת מכשיר בדיקה כל -בנייה: כל שבוע ל

 מעשי מוסמך.



 

 

 

 

 

 : האם נדרשת נעילת ארון חשמל, חדר חשמל/לוח חשמל? שאלה .44

פר גורמים שחייבים נגזרת ממס ,נעילת לוח חשמל או השארתו פתוחכן. : תשובה 

 להילקח בחשבון ע"י האחראים על תפעולו. לדוגמה: 

  תקנה פירוט ב) .ם ונגישים בלוח או מעל למעבר שלוחלקים חיים חשופיקיימים

, 1991-וולט(, התשנ"א 1000לתקנות החשמל )התקנת לוחות במתח עד  17

 (.981ולפי תקן ישראלי ת"י 

  חפצים לתוכו.החדר יוחזק נעול ולא תורשה הכנסת 

  ראשי או מפסקי מגן המותקנים בו,  אפשר נגישות למפסקתקיום הדרישה

לצורך ניתוק זרם החשמל בשעת חירום או הפעלת )הרמה( המפסק שנפל 

בעקבות תקלה במערכת חשמל, וזאת מבלי להשתמש במפתח כדי לפתוח 

 את דלתות הלוח הנעולות. 

 ביצוע עבודות ב לנעול את המפסקים,מצבים בהם כן יש צורך ל נעילת מפסקים

, כנדרש  בתקנות. )תקנה תיקון ותחזוקה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמלית 

 )."1990-ב"תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן - 9

 

: טכנאי שהגיע לתקן אצלי בבית את המזגן, האם יש לו רישיון חשמלאי ? שאלה .45

 האם לדרוש ממנו להציג את הרישיון ?



 

טכנאי מוסמך שהגיע אליך בעקבות פנייה אל החברה שנותנת לך שירות תשובה: 

למזגן, קיבל מהחברה את ההדרכות הנדרשות לתיקון מזגנים של אותה חברה. 

חלק מהכשרתו היא הידע לתיקוני חשמל של המזגנים האלה של חברה זו. יש בידיו 

תכם בידע לתיקון רישיון עפ"י החוק שנקרא: "חשמלאי שירות" והידע שלו מס

 המזגנים שאותם הוא נשלח לתיקון.

 .אתה רשאי לבקש שיציג בפניך את התעודה שלו 

 

 : האם חשמלאי חייב עובד נוסף לידו ? שאלה .46

: חשמלאי חייב עוזר כשהוא עובד על מתקן חי. העוזר חייב להיות חשמלאי תשובה

ביצוע העבודה. בעצמו בעל רישיון מתאים ותקף. אחד מהשניים יהיה המשגיח על 

מהנדס -העבודה תתבצע בהתאם להוראותיו של חשמלאי בעל רישיון חשמלאי

 עבודה) החשמל וההנחיות יינתנו בכתב. לפני העבודה, מומלץ לעיין היטב ב"תקנות

 ".2008 -ט"התשס(, בקרבתו או חי במיתקן

 

 

 : האם העובד נוסף שעובד עם חשמלאי צריך להיות חשמלאי בעל רישיון ?שאלה .47

: העבודה על מתקן חי מחייבת שהעוזר יהיה בעל רישיון חשמלאי מתאים תשובה

 (.".2008 -ט "התשס -בקרבתו  או חי במיתקן עבודה - החשמל תקנות"ובתוקף. )

 

: חבר העיר לי שהכבל המאריך שאני משתמש בו, לא תקני. מה זה כבל שאלה .48

 מאריך תקני ?

 שיכולו לגביו מספר תנאים:גבי תוף צריך -: כבל מאריך תקני עלתשובה

  4184, ת"י 981עומד בתקנים הישראליים: ת"י. 

 אמפר. 0.03גבי התוף יותקן ממסר פחת )מפסק מגן( ברגישות -על 

 רכב.-יותקנו אמצעים למניעת דריסת הכבל ע"י כלי 

 אורח.-הכבל יועבר בצורה בטוחה שלא תיווצר הסכנה להכשלת עוברי 

 בוה )כגון, רתכות( חובה לפתוח את הספק ג-בשימוש עם צרכנים בעלי

 הכבל מתוך התוף למנוע התחממות ושריפה.

התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך  –מומלץ לעיין ב"תקנות החשמל 

 ".2000 –ה'תש"ם  –



 

 

 ?)ממסר הפחת(  : מה תפקידו של מפסק זרם דלףשאלה .49

החשמל מנתק אוטומטית את תפקידו למנוע התחשמלות של אדם. הוא : תשובה

 זרם במיתקן. הוא מזהה "דליפת" שבמקרה 

 .  ומעלה, שזו רגישות גבוהה למדי מיליאמפר 30-מנתק את הזרם מהמפסק 

, שזה מילישניות 300-ל , שהזרם עובד בגוף האדם, מפסק מגביל את משך הזמןה

 .דומה בערך לזמן שמצלמה מצלמת תמונה מרגע הלחיצה על הכפתור

 

 מדחס/קומפרסור

 : כל כמה זמן יש לבדוק מדחס )קומפרסור( בעסק?שאלה .50

במערכת הזו בודקים את המיכל הגדול שנמצא מתחת למנוע החשמלי תשובה: 

ולמדחס. המיכל נקרא: "קולט אוויר" ותפקידו לקלוט את האוויר שהמדחס דוחס 

 .לתוך המיכל. המדחס )קומפרסור באנגלית( לא צריך בדיקה

הבדיקה חייבת להתבצע מיד כשהורכבה המערכת: המנוע, המדחס ובעיקר הקולט          

חובת ביצוע בדיקה מיד לאחר התיקון תוקן, . אם הקולט חודשים 26כל ולאחר מכן 

 .ולפני ההפעלה המחודשת

יוציא  כשעם סיומההבדיקה תיעשה על ידי איש מקצוע "בודק מוסמך למתקני לחץ"  

 לבעל העסק. ( "תסקיר" )דו"ח בדיקה 

 מיגון מכונות

 ?" גידור לבטח": מהו שאלה .51

שימנע פגיעה בעובד גם אם ביצע פעילות לבטח" הוא גידור למכונה  גידור": תשובה 

 ידי העובד.-וגם לא יאפשר עקיפת הגידור על רשלנית ופזיזה ביותר

 

 : האם חובה להגן על העובד מפני פגיעה ממכונת כרסום?שאלה .52

החוק )פקודת הבטיחות בעבודה( מחייב את המעסיק למגן בצורה : כן. תשובה 

 שהעובד לא יפגע מהם.  דיבטוחה מתקנים, ציוד וכלים, כ

 

 : מיהו "אדם כשיר" ?שאלה .53

"אדם כשיר" הוא אדם שרשאי לעבוד על מכונה לאחר שהוא הוריד את : תשובה 

כתב מינוי , הדרכה זה חייב לקבלאדם המיגון לצורך כוונון, ויסות, סיכה וגירוז. 



 

מהמעביד לשמש כעובד העוסק בעבודות אחזקה במכונה שמגינה הוסרו לצורך 

 ביצוע העבודה. 

 

: יש לי מכונה במפעל ללא מיגון )הוסר לפני שנים ולא מצליח למצוא את שאלה .54

 החלקים(. איך ניתן היום למכור את המכונה?

: המכונה המיועדת להפעלה בכוח 46: לפי פקודת בטיחות בעבודה סעיף תשובה

)הגנה על חלקים מסוימים( לא תמכר ולא  45מכני ואינה עונה לדרישות סעיף 

 בישראל. שכר לשימושתו

 מה זה גידור לבטח ?: שאלה .55

גידור לבטח הוא מושג שמציין שאין אפשרות לאף אדם להיפגע מהמכונה תשובה: 

שלא בכוונה, כי לא יוכל להכניס איבר כלשהו לתוך המכונה או להיפגע  בכוונה או

 ממנה בגלל המיגון הטוב והיעיל שבה.

 

 איזה מיגון נחשב הטוב ביותר או היעיל ביותר ?: שאלה .56

אין מיגון שנחשב לטוב ביותר. כל מכונה והמיגון שמתאים לה עפ"י אופי : תשובה

 עבודתה וסכנותיה.

 הרמה-מתקני

 : מעלית היא מתקן הרמה ?שאלה .57

: כן ולא. מעלית היא כננת שמרימה עומס, מורידה אותו ומשאירה אותו תשובה

 תלוי. כך על פי הגדרת מכונת הרמה ב"פקודת הבטיחות בעבודה". 

כלל אנשים, מורכבות פעולתה ולא תמיד היא -אבל, בגלל שהיא מרימה בדרך

 מופעלת בכננת, רגישותה ועוד, הוחלט להחריגה מהגדרתה כמכונת הרמה.

חודשים  6דק ע"י בודק מוסמך לבטיחותה לפני ההפעלה הראשונה, כל היא תיב

 ולאחר כל תיקון מעמיק.

 

 הרמה ?-: האם דרגנוע נחשב כמכונתשאלה .58

מדרגות ממונעות במערכת סגורה, המיועדות להעלאה או  –דרגנוע" ": תשובה

הדרגנוע לא נחשב כמכונת הרמה אבל הוראות היצרן קובעות  .להורדה של בני אדם

עומס עבודה בטוח וקיימת חובה לבדוק את המערכת הזו ע"י בודק מוסמך, לפני 

 הפעלה ראשונה.

חודשים ולאחר תיקון מהותי או שינוי מהותי. )"פקודת  12הדרגנוע ייבדק כל 

 "(., סימן ה': דרגנועים1970 –נוסח חדש  –הבטיחות בעבודה 

 



 

 הרמה ?-: מה ההגדרה למכונתשאלה .59

 ", היא:1970 -נוסח חדש  –: ההגדרה שמופיעה ב"פקודת הבטיחות בעבודה תשובה

 ."יכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוישכל מכונה  "

 

חו"ל. -הרמה חדשים עם תסקיר של בודק מוסמך מ-: קיבלנו למפעל אביזרישאלה .60

 קה תקפה בישראל ?האם הבדי

הרמה חייב להיות בודק -: לא. הבודק המוסמך שיבדוק ויאשר בטיחות אבזרתשובה

 מוסמך שאישר מפקח העבודה הראשי של מדינת ישראל.

 

אפשר למכור או לקנות טרקטור ללא -: מספרים במושב שבו אני גר שאישאלה .61

 מסגרת בטיחות ?

ודה )מכירת טרקטורים ומסגרות תקנות הבטיחות בעב: הסיפור נכון. עפ"י תשובה

ב': לא ימכור ולא יקנה אדם טרקטור או מסגרת  2סעיף , 1972-בטיחות(, תשל"ב

בטיחות לטרקטור להפעלה למטרות חקלאות אם לא קויימו לגביהם הוראות 

התקנות האמורות ולא ימכור ולא יקנה אדם מסגרת פסולה להפעלת טרקטור 

 .כאמור

 

 וסל הרמה מלגזות

 בדיקת בודק מוסמך לסל הרמת אדם?הזמין האם עלי ל: שאלה .62

חייב בבדיקת בודק אביזר הרמה ש הואק, סל הרמת אדם : על פי החותשובה 

 חודשים. 6מוסמך כל 

 

 מלגזה ?פעיל הלאני צריך בשביל  אילו מסמכים:   שאלה .63

 תשובה:  

 : למלגזה

 והטסט אגף צמ"ה(  –)משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  רישיון רכב

 השנתי.

 של כל חברת ביטוח )כמו לרכב(.  – ביטוח 

 המלגזה תיבדק לבטיחותה ע"י אדם שהתמנה ע"י  – תסקיר בודק מוסמך

כן, לפני -חודשים. כמו 14משרד העבודה. הוא יבדוק תקינות ובטיחות, כל 

תחילת העבודה לראשונה במקום העבודה )חדשה או שקנית משומשת( 

 ולאחר תיקון יסודי.

 :  עיללמפ



 

 בתוקף. רישיון נהיגה 

 ברישיון הנהיגה. היתר לנהיגת מלגזה 

 מטעם תופש המפעל )הבעלים, המנכ"ל, המנהל  כתב מינוי

 האדמיניסטרטיבי(.

 

 צמ"ה, טלפונים וקבלת קהל:-: איך מגיעים לאגף ה שאלה .64

 .03-5657287אגף צמ"ה  -: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים תשובה

 .03-5657290פקס:    03-5657283, 03-5657288טלפונים נוספים 

 .15:00עד  13:30שעות מענה טלפוני: ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 

 .12:30עד  8:00קבלת קהל: ימים ב', ד' בין השעות 

 , בית נכסים, תל אביב.8כתובת: רחוב המלאכה 

 

 : מהם אביזרים למלגזה ?שאלה .65

: אביזר הרמה הוא למעשה כל מה שמתחבר למלגזה ומתוכנן להרים מטען, תשובה

אדם, כל סוגי התפסנים, המהפכים למיניהם -המזלג, סל הרמה לבני-כגון: מאריכי

 ועוד.

 .חודשים ע"י בודק מוסמך 6חובה לבדוק אותם כל 

 

 : האם מותר לנהוג את המלגזה מחוץ למפעל ?שאלה .66

 500: מותר לנהוג מלגזה בדרך עירונית בלבד: לאורך גדר המפעל ובתחום  תשובה

מטר ממנה ו/או לחציית הכביש לשלוחה האחרת של המפעל )אם יש כזו מעבר 

-לכביש(. עניין זה נועד לסייע למפעל אם אין אפשרות להכניס משאיות או סמי

 צה לו.טריילרים לשטח התפעולי ואין ברירה אלא להעמיס או לפרוק מחו

 

 : איך אדע כמה מותר ובטוח להרים במלגזה ?שאלה .67

: בדרך כלל כתוב על המלגזה ע"ג תגית מתכת שקבע היצרן, או בספר הרכב  תשובה

שכתב היצרן ומצורף למלגזה. ככלל, רצוי לסמן את העומס המותר והבטוח על 

 המלגזה במקום בולט.

 

 ? לעבוד על מלגה: עד איזה משקל מותר למפעיל שאלה .68

יופיע ברישיונו שהוא רשאי להפעיל מלגזה , Bבעל רישיון , : למפעיל מלגזה תשובה

 טון(. 20ק"ג ) 20,000בכושר נשיאה של עד 

 רשאי להפעיל מלגזה ללא כל הגבלה. Cמי שרישיונו 



 

את ה על כל מלגזה לפני הפעלתה ולקבל בכל מקרה, חייב המפעיל לקבל הדרכ

 . מנהל מפעל, בעלים( המפעל )מנכ"ל,כתב המינוי מתופש 

 

 : מה מיוחד בבלמים של המלגזה ?שאלה .69

: הבלמים במלגזה נמצאים רק בגלגלים הקדמיים. יש לשים לב לעובדה זו  תשובה 

זהירה ואחראית יותר,  מחייב נהיגהדבר זה . שכן הבלימה לא יעילה כמו ברכב רגיל

 פלדה לניקוי ועוד. -במיוחד על משטחים שיש עליהם: אבק, חול, אבנים קטנות, כדורי

 

 : מה זה "מפעיל הולך" ? שאלה .70

או לידה ומפעיל  , אחריה: "מפעיל הולך" הוא מפעיל מלגזה שהולך לפניהתשובה 

ה כזו ללא אותה באמצעות ידית הפעלה מיוחדת. מפעיל הולך רשאי להפעיל מלגז

ה. אסור לו לרכב עליה בכל צורה גה. חובה עליו לקבל הדרכה בהפעלתרישיון נהי

 שהיא.

 לידיעה כללית: המלגזות בנויות בשתי תצורות:  

יושב על מושב שמורכב על המלגזה )כמו במכונית(. יש דגמים  -מפעיל "רוכב"  

דה. גם הוא חייב שהמפעיל עומד על המלגזה במשטח עמידה והוא מפעיל אותה בעמי

 ברישיון נהיגה ובו היתר להפעלת מלגזה.

 על הקרקע ליד המלגזה כאמור לעיל. הולך -מפעיל "הולך"  

 

 : מה זה מלגזון ?שאלה .71

ומפעיל  אחריה: מלגזה, בדרך כלל תורן בלבד, שמופעלת ע"י מפעיל שהולך תשובה 

 אותה באמצעות ידית מיוחדת.

 

 מזלגות ?-מאריכי: האם מותר להרים עם שאלה .72

 : מותר להרים עם מאריכי מזלגות, בהתקיים שני התנאים הבאים:תשובה 

המאריכים חייבים להיבדק ע"י בודק מוסמך )כל חצי שנה( והבדיקה תהיה בתוקף  

 בעת הצורך להשתמש בהם.

מרכז הכובד של להתחשב בפעלה ולהמומנט הלפני ההרמה יש לחשב את לב: -שים 

 המטען, כדי למנוע התהפכות המלגזה. ניתן להתייעץ עם הבודק המוסמך. 

 : האם לעגלת משטחים )ג'ק( נדרש רישיון  נהיגה ?שאלה .73

: הכלי הזה בנוי ממזלג ומערכת הרמה הידראולית )לפעמים מופעלת תשובה 

הזה מקובל ס"מ מפני הרצפה. הכלי  30טון ועד  2.5-חשמלית( שיכולה להרים עד כ

 למובילים ולספקים שמגיעים עם משאית למקום ההספקה.

 .נהיגהאין צורך ברישיון  



 

 בהליכה בלבד.  וההפעלהאסור לרכב על הכלי,  

 : האם אני חייב להתקין צופר נסיעה לאחור במלגזות שלנו ?שאלה .74

: החובה מופיעה בתקנות התעבורה והיא מתייחסת ל"רכב עבודה". בהגדרה תשובה

הזו נכללת מלגזה. מאחר שלמלגה יש מספר צמ"ה )ברוב המקרים( הנחיות משרד 

 התחבורה לבדיקה תקופתית של כלי צמ"ה מתייחסת לתקינות צופר הנסיעה לאחור.

 

ה"( על המלגזות. : ממונה הבטיחות שלי דורש התקנת פנס מהבהב )"צ'קלאקשאלה .75

 היכן זה כתוב והאם אני מחוייב ?

: בתקנות התעבורה מופיעה הדרישה לפנס מהבהב צהוב לרכב עבודה. תשובה

 הדבר רצוי גם להגברת הבטיחות בתפעול המלגזות במקום עבודתך.

: האם חובה על מלגזות לנסוע עם אורות ביום כמו שחובה על כלי רכב שאלה .76

 במרס ? 31-לבנובמבר  1בתקופה שבין 

חובת הדלקת אורות בתקופת החורף )התקופה שהוזכרה בשאלתך( לא תשובה: 

הארץ. בכל אופן, הדלקת אורות -חלה על מלגזות, מאחר שהן לא נעות בכבישי

במשך כל זמן העבודה עם המלגזה, מומלצת כדי להגביר את בטיחות סביבת 

ורות מושכים את העין העבודה של המלגזה: עובדים ואנשים אחרים בסביבתה. הא

ובעיקר כשיש רעש ש"מסתיר" את רעש המלגזה ומונע מהסובבים להיזהר 

 כששומעים אותה.

 

: לפעמים מגיעים למפעל מטענים שהם ארוכים ממזלגות המלגזה. איך עליי שאלה .77

 להרים אותם ?

מטען שארוך מאורך המזלג מחייב התייחסות מיוחדת אליו. ראשית, על תשובה: 

קיים שלט מתכת ועליו ציור של מזלג וטבלת נתונים: משקל, גובה ומרחק המלגזה 

מהמזלג. טבלה זו יכולה לעזור לך לדעת איזה משקל של מטען מותר לך להרים 

כשמרכז הכובד נמצא עד קצה המזלג. הטבלה תעזור לך לדעת איזה משקל של 

 מטען מותר להרים בכל גובה שהמזלג יכול להתרומם אליו.

 תייעץ עם ספק המלגזה ו/או בודק מוסמך.מומלץ לה

 

"דולב", אחד מעל לשני -אריזה. מרים שלושה ארגזי-: אני מלגזן שעובד בביתשאלה .78

ולשלישי, בכל פריקה מהמשאית. בין הארגזים יש רווח שאם אני מכוון אותו מול 

ויכוח העיניים שלי, אני יכול לראות קדימה ובכך אני לא צריך לנסוע אחורנית. יש לי 

 עם מנהל העבודה שלי שמתעקש שאמשיך לנסוע אחורנית. מי צודק ?



 

נראה שמנהל העבודה שלך צודק. הרווח שבין המיכלים מטעה. אתה תשובה: 

אמנם רואה קדימה ורחוק אך את המטרים שקרובים למלגזה לא תוכל לראות כי 

לנסוע הארגזים מסתירים. אתה חייב לנסוע אחורנית עם המיכלים כמו שצריך 

 כשהמטען מסתיר את הדרך. 

: במפעל שלי יש הצטלבויות בין מעברים ובהם נוסעות מלגזות והולכים שאלה .79

אפשר לראות מי מגיע מהמעבר -עובדים. בחלק מה"צמתים" האלה אין שדה ראייה ואי

שחוצה את נתיב הנסיעה שלי. ביקשתי שיתקינו מראות צומת אך הדבר מתעכב. מה 

 לעשות ?

-פור. בהתקרבך ל"צומת" מפגש בין מעברים כשאין לך אפשרות ושדהצתשובה: 

ראייה לראות מלגזה או עובד שעלולים להגיע משם, מומלץ לצפור צפירה קלה 

לפני שתגיע לשם. צפירה זו תעורר את המגיע מהצד השני ויכולה למנוע תאונה. 

 זאת עד שיורכבו מראות הצומת שביקשת. המשך לבקש ואל תתייאש.

: חבר שלי שהוא מלגזן כמוני סיפר לי שאצלם במפעל, מלגזן אחר עלה על השאל .80

רגל )דרס( של עובד שדיבר עימו. גם אצלנו אנשים עוצרים מלגזנים לדיבורים. מה 

 לעשות למנוע דבר כזה אצלנו ?

רגל" למלגזן, מומלץ שהמלגזן יסמן לאיש -בסיום השיחה בין "הולךתשובה: 

שהשיחה הסתיימה ושיתרחק מהמלגזה כי הוא רוצה )הולך הרגל( שדיבר עימו 

לנסוע. יש מקומות עבודה שהמלגזן מכבה את המנוע ורק אחרי שהולך הרגל 

 מתרחק הוא מתניע ונוסע.

 

רגל אחר -: מקום העבודה שלי עמוס במלגזות ומשאיות ואסור לנהג או הולךשאלה .81

בזמן שהמלגזן להסתובב שם. נהג אחד ירד מתא הנהג שלו וטיפל במשאית שלו 

העמיס אותו. המלגזן לא העיר לו וגם מלגזן אחר שהיה שם. מנהל העבודה העיר לו 

 רק בסיום הטעינה. מה נכון היה לעשות ?

חבל שהנוכחים באירוע ותוך כדי התרחשותו, לא חשבו לנכון להעיר לנהג תשובה: 

ובכך למנוע סיכון מיותר לנהג ולמלגזנים שעלולים היו לפגוע בו. אי עשייה שתמנע 

תאונה נקראת : "מחדל". במקום מסוכן שיש לו כללים ברורים, חובה על העובדים 

או לאדם שמסכן עצמו,  במקום להעיר )בצורה שאיננה פוגעת אך תקיפה( לנהג

 בדבר התנהגות נאותה. 

 



 

האוכל -: אני עובדת מאחורי מבנה במעבדה. כדי ללכת לשירותים ו/או לחדרשאלה .82

אני נאלצת לחצות מעבר שבו נוסעות מלגזות שפורקות משאיות בסמוך. לא פעם קרו 

 מקרים שכמעט ונדרסתי. מה עליי לעשות ?

עוקפת, שתוכלי לעבור במקום אחר ראשית, נסי למצוא דרך אחרת, תשובה: 

מסוכן פחות. שנית, למצוא פתרון לחצייה נכונה של נתיב התנועה הזה בעזרת 

מנהל המקום )אם אין "דרך עוקפת"(. שלישית, הפתרון שיהיה ידוע, בדוק, יעוגן 

בנהלים ויובא לידיעת כל העובדים ובמיוחד למלגזנים. בינתיים, חצי את המעבר 

 ליבם אלייך. -וך התבוננות בעיניי המלגזנים תוך הסבת תשומתלב רבה ת-בתשומת

 

 : האם חובה עליי לחגור עצמי עם חגורת בטיחות למלגזה ?שאלה .83

תקנות התעבורה מחייבות חגירת בטיחות בכל רכב ממונע. יתרה מזאת, תשובה: 

חגורת הבטיחות במלגזה תסייע לך במקרה של התהפכות המלגזה קדימה או 

פכות המלגזה קדימה החגורה תמנע את היפגעותך מנפילה על לצדדים. בהתה

התורן או מחוץ למלגזה. בהתהפכות לצדדים, תימנע את קפיצתך או נפילתך 

 הצידה ונפילת המלגזה עלייך. מקרים כאלה הסתיימו בפגיעות קשות ואף במוות.

 

 : חבר שלי ואני נשלחנו לקורס הפעלת מלגזות. אני קיבלתי היתר להפעלתשאלה .84

ק"ג והוא קיבל היתר הפעלה ללא הגבלת משקל. איך יכול להיות  20,000מלגזה עד 

? 

 Bבדוק את דרגת רישיון הנהיגה שלך ושל חברך. מי שברישיונו דרגה תשובה: 

ק"ג. מי  20,000ק"ג בישראל( היתר המלגזה יהיה עד  4,000)רכב פרטי עד 

 )משאית( לא תהיה הגבלה כלשהי בהיתר ההפעלה שלו. Cשברשיונו דרגה 

 

 : האם מלגזה צריכה להיבדק ע"י בודק מוסמך ? ואם כן כל כמה זמן ?שאלה .85

עפ"י החוק -חודשים. מלגזה היא מכונת הרמה ו 14צריכה להיבדק וכל תשובה: 

 צריכה להיבדק:   

 .)לפני שימוש ראשון )כחדשה או כמשומשת ושהגיעה למקום העבודה 

  חודשים. 14כל 

 .לאחר תיקון יסודי/מעמיק 

 



 

: יש אצלנו במוסך כל מיני אביזרים שמחברים לשיני המלגזה ועימם אנחנו שאלה .86

ך לבדוק מרימים כל מיני חפצים. האביזרים נבנו במיוחד לחפצים האלה. האם צרי

 ? וכל כמה זמן ?אותם

שימוש ראשון וכל חצי אביזר הרמה חייב להיבדק ע"י בודק מוסמך: לפני תשובה: 

 שנה. האביזרים שאתה מדבר עליהם חייבים בדיקת בודק מוסמך.

כל מה שמתחבר למלגזה ואיננו מחובר אליה באופן קבוע, הוא אביזר הרמה וחובת 

מזלגות ועוד.  )פקודת -אדם, מאריכי-בדיקה חלה עליו, כמו: סל הרמת בני

 (1970ה'תש"ל  –נוסח חדש  –הבטיחות בעבודה 

 

: קיבלנו מלגזה משומשת ואף אחד כאן לא יודע כמה מותר להרים איתה. איך להשא .87

 אפשר לדעת ?

 יש כמה דרכים לדעת: תשובה: 

  על המלגזה מודבקת תווית מתכת ועליה פרטים של המלגזה כולל המשקל

 המכסימלי שמותר להרים בה.

 .לבדוק בספר הרכב 

  .לשאול את היבואן או היצרן 

 

אצלנו הדרכת בטיחות בהפעלת מלגזות והמרצה דיבר על "זמן תגובה".  : היתהשאלה .88

 מה זה ?

"זמן תגובה" הוא מונח שמודד את הזמן שעובר מהרגע שראית סכנה תשובה: 

 3/4בדרך נסיעתך ועד הלחיצה על דוושת הבלם. מקובל שהזמן הממוצע הוא 

שכלי הרכב  שנייה. למונח הזה נוסף עוד מונח: "מרחק התגובה" שהוא המרחק

לב, שב"זמן תגובה" הרכב ממשיך -שנייה. שים 3/4עובר ב"זמן תגובה" באותה 

 בנסיעה כי עוד לא הופעלו הבלמים וזהו "מרחק תגובה".

לב, "זמן התגובה" יכול להשתנות מאדם לאדם: יש אנשים עירניים מאד וזריזים -שים

הול, דיבור בטלפון שנייה. עייפות, אלכו 3/4-ש"זמן התגובה" שלהם יהיה קטן מ

משפיעים לרעה על "זמן התגובה" והוא יהיה ארוך יותר: אלכוהול משפיע על "זמן 

יותר )עפ"י מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות(  15%-התגובה" ומגדיל אותו בכ

 )!!(.  50%-ודיבור בטלפון מגדיל את זמן התגובה ב

 משהו שלא הבנת. אגב, בפעם הבאה ובכלל, אל תתבייש לבקש מהמרצה להסביר 

 



 

 : מה ההבדל בין "מרחק בלימה" ו"מרחק עצירה" ?שאלה .89

הרכב )מלגזה, מכונית, משאית, -"מרחק עצירה" הוא המרחק שעבר כליתשובה: 

 הרכב עצר לגמרי. -רכבת( מהרגע שהנהג/המפעיל ראה את הסכנה ועד שכלי

 " כולל בתוכו:מרחק עצירה"

 "שהוא המרחק שהרכב עובר מהרגע שהנהג ראה את מרחק תגובה "

 הסכנה ועד שלחץ על דוושת הבלמים. 

 "שהוא המרחק שהבלמים "התחככו" בכביש )על המסילה( מרחק בלימה "

 ועצרו את הרכב.

 ".מרחק בלימה" + "מרחק תגובה" = "מרחק עצירה"

אין  לב, במלגזה רק שני הגלגלים הקדמיים בולמים. לגלגלים האחוריים-שים

בלמים ולכן "מרחק הבלימה" )ו"מרחק העצירה"( יכול להיות גדול יותר. כמובן, 

שמשטח הנסיעה משפיע גם כן: החומר ממנו הוא עשוי )בטון, אספלט(, מה 

 שמפוזר עליו: חול, אבק, חצץ, גרגרים וכו'.

"מרחק הבלימה" )ו"מרחק העצירה"( יהיה  ABSלב, במכונית שיש בה מערכת -שים

 ותר, אך יש לך אפשרות להשתמש בהגה כדי להסיט את הרכב מהפגיעה.גדול י

 

: בהדרכת בטיחות שהיתה אצלנו דיבר המדריך על "שקיעה" במערכת ההרמה שאלה .90

 של המלגזה ואני לא זוכר מה זה ?

יורד מעצמו בשל תקלה טכנית  היא כינוי לתופעה שבה התורן "שקיעה"תשובה: 

המטען ואת המפעיל ולכן חייבים להפסיק מיד כלשהי. זה מצב שעלול לסכן את 

את פעולת המלגזה, להחנות אותה, להוציא את המפתח ממתג ההפעלה, לתלות 

שלט: "לא תקינה", להודיע לאחראי על המלגזה בדבר מצבה ולהזמין את טכנאי 

 התיקון את הבודק המוסמך.-השירות ואחרי

 

בקש לדעת מהם כללי הבטיחות : אני מתדלק כל יום את המלגזה בסולר. אני משאלה .91

 לתדלוק נכון ?

 הכללים המקובלים והנכונים:תשובה: 

 יד.-החנה את המלגזה והפעל בלם 

 .כבה מנוע 



 

  הורד מזלג עד נגיעה בקרקע/רצפה )ודא נגיעה למניעת היווצרות חשמל

 סטטי(.

 .אל תעשן 

 .דאג שהמקום מאוורר 

 אש תקין.-ודא שיש מטפה לכיבוי 

  המלגזה.אל תרטיב את 

 .סגור את מכסה התדלוק היטב 

 וסע לשלום.

 

: אני מטעין את המלגזה  כל יום. אני מבקש לדעת מהם כללי הבטיחות לטעינה שאלה .92

 נכונה  ?

 תשובה: 

 יד ומזלגות לרצפה.-החנה את המלגזה: בלם 

 .חבר את שקע המטען למלגזה 

 .הפעל את המטען 

 מגן -והרכב משקפי: לבש כפפות אם יש צורך בפתיחת פקקי המצבר

 מגן( ורצוי גם סינר גומי.-ראייה אינם משקפי-)משקפי

  ,הורד טבעות, שעון מתכתי, צמידים מתכתיים, שרשראות צוואר ממתכת

 עגילים וכו'.

 .אל תעשן. פליטת גז מימן לאוויר בגלל הטעינה. הגז דלק 

 .בסיום הטעינה: כבה מטען קודם 

 .נתק השקע מהמלגזה 

 ר אותם תוך נקיטת כל הפעולות של לבישת ציוד , סגואם פתחת פקקים

 מגן אישי והורדת תכשיטים ושעונים כמו בסעיף שלעיל.

 

: קיבלנו מלגזה חדשה ויש לה תא נהג סגור עם מיזוג. האם אני יכול להסיע שאלה .93

 נוסע ?

עבודה טובים מאד, אבל, אם אין מושב מיוחד -תא נהג סגור נותן לך תנאיתשובה: 

 תה לא יכול להסיע אף אחד וזה אסור. . . . . . התחדש.ונפרד לנוסע א



 

 

: הבוקר, מלגזה אחת לא התניעה. דחפתי אותה במלגזה שלי והיא התניעה. שאלה .94

 מנהל העבודה צעק עליי שאסור לעשות דבר כזה. מי צודק ?

המנהל שלך צודק. מלגזה לא בנויה לדחוף ולא למשוך/לגרור מלגזה תשובה: 

 רכב אחרים גריגה ודחיפה אסורים, רק לכלים ייעודיים.-לכליאחרת. למעשה, גם 

שירות מטעם -מקצוע מתאימים, כגון: טכנאי-מלגזה שלא מתניעה תטופל ע"י בעלי

 היבואן או בעל מקצוע שנותן שירות תיקונים למלגזות.

 

: יש לנו רמפה משופעת שמשמשת דרך למלגזה להיכנס למחסן ולצאת ממנו שאלה .95

 נכון לנסוע עם מטען בעלייה ובירידה ?עם סחורה. איך 

 בירידה ללא מטען: נסיעה קדימה עם המזלג לפנים. תשובה: 

 בעלייה ללא מטען: בנסיעה לאחור.

 העיקרון שיעזור לך לזכור: משקולת המלגזה לכיוון למעלה, למחסן.

 בירידה עם מטען: נסיעה לאחור.

מטען מסתיר סע אחורנית בעלייה עם מטען: נסיעה קדימה והמטען לפנים. )אם ה

 אל המחסן(.

 העיקרון שיעזור לך לזכור: המטען לכיוון למעלה, אל המחסן.

יש דרך טובה יותר מבלי להשתמש ברמפה, כי בעבר קרו תאונות של התהפכות 

מלגזות מרמפות. להניח את המטען על המשטח שבמעלה הרמפה )מהמפלס 

זה שנייה תכניס את המטען התחתון אל המפלס העליון שבכניסה למחסן( ומלג

לתוך המחסן. אם אין מלגזה שנייה, בצע את העלייה ברמפה )כפי שמומלץ לעיל( 

 ושם הרם את המטען לתוך המחסן. יותר עבודה אבל בטיחות טובה יותר.

 

: דרשתי ממלגזן שלי להוריד את הכיסוי שהוא הניח על מסגרת הבטיחות שאלה .96

חוק מותר להניח כיסוי על המסגרת מפני הגשם פי ה-במלגזה. הוא התווכח עימי שעל

 ומפני השמש. האם הוא צודק ?

מסגרת הבטיחות בנויה כך שהמפעיל יוכל להביט למעלה כשהתורן  תשובה:

מורם גבוה. אין לכסות את המסגרת ולמנוע את אפשרות המבט של המפעיל. 

רה, וזה יריעת ניילון שקופה עלולה לאבד משקיפותה וגם היא תהווה מעין הסת

 קורה די מהר.



 

אפשרות שניתן לבדוק היא התקנת לוח פלסטי שקוף שעמיד בקרינת שמש וזאת 

 ניתן לבדוק עם יצרן/יבואן המלגזה.

 

 אדם ?-: לאיזו מלגזה מותר להרים סל להרמת בנישאלה .97

 המלגזה שמותר לה להרים סל ובו אנשים לצורך עבודה, הם:-נתוניתשובה: 

  ק"ג ומעלה. 1,800כושר ההרמה שלה 

  )ס"מ  90 –רוחב הגלגלים על אותו הסרן )בעיקר הסרן שקרוב לתורן

 ומעלה.

  מטר בשנייה. 1/2מהירות ירידת הסל בחירום 

האנשים שבו והציוד שלקחו עימם = המשקל הכולל  2כללית, משקל הסל, 

 ממשקל ההרמה המותר של המלגזה. 20%-"ברוטו", לא יהווה יותר מ

 

חדש לפני כחודשיים הייתי בקורס מפעילי מלגזות. מנהל האחזקה : אני מלגזן שאלה .98

 במפעל דורש ממני להרים אנשים בסל הרמה. האם מותר לי ?

הרמת בני אדם הרמת בני אדם   --תקנות הבטיחות בעבודה תקנות הבטיחות בעבודה : לא, אסור לך. עפ"י החוק ): לא, אסור לך. עפ"י החוק )תשובהתשובה

  --. מפעיל המלגזה . מפעיל המלגזה 1515( "סעיף ( "סעיף 19831983  --במלגזה במלגזה 

ל ותק של שנה לפחות בהפעלת לא יופעל סל אלא בידי מפעיל מלגזה בע )א( 

 מלגזות."

 

 אדם בסל ?-: מה צריך מלגזן לעשות לפני הרמת בנישאלה .99

 על המלגזן לבדוק את המלגזה וסביבתה, כדלקמן:תשובה: 

  פעולה תקינה של מערכת ההרמה: התורן, שאין נזילות שמן הידרולי, רצועות

 ההרמה.–ושרשרות תקינות, צמיגים וכל מנגנוני 

  המלגזה: שטח מישורי וללא שיפועים.מיקום 

 הקשירה של הסל.-חיבור טוב של הסל למלגזה בעזרת שני מנגנוני 

  ירים את הסל עד סוף מהלך התורן ויוריד אותו )ללא אנשים בתוכו( בנוכחות

 הממונה על האנשים שיעבדו בסל )ורצוי גם האנשים עצמם(.

 ובשלב ההתמקמות עם האנשים: 

 יד.-הפעלת בלם 



 

 וסימון סביבת העבודה למנוע מעבר אנשים ורכב. שילוט 

 .המלגזן ישב במושב המפעיל כל זמן שהאנשים למעלה בסל 

 .יהיה בקשר עין )ושמיעה( עם האנשים שבסל כל זמן שהותם שם 

 אסור למלגזן:

 .להסיע את המלגזה כשהאנשים בתוך הסל 

 

 אדם הולך ?-: מאיזה גיל מותר להפעיל מלגזתשאלה .100

 .16אדם הולך מגיל -להפעיל מלגזתמותר תשובה: 

 שים לב, אסור להסיע על המלגזה הזו נוסע.

 קמ"ש )שהיא מהירות ההליכה של המפעיל(. 4-מהירות הנסיעה בכלי זה לא יותר מ

 ז'.( 39, סעיף 1961 –)תקנות התעבורה 

אש. האם אני -: ממונה הבטיחו שלי דורש להתקין על המלגזות מטפים לכיבוישאלה .101

 היכן זה כתוב ?חייב ? ו

מטף  –בתקנות התעבורה חובה שיהיה מותקן מטפה )= בעברית תקנית תשובה: 

ק"ג. )מלגזה היא  3,500יום( על רכב עבודה שמשקלו הכולל עולה על -בשפת היום

 רכב עבודה(. 

מומלץ להתקין מטפה על כל מלגזה ולא משנה משקלה הכולל, מהסיבה שמלגזה 

ויכול להיות שהמלגזן יהיה הראשון לגלות שריפה.  נעה בכל תחומי מקום העבודה

בעזרת המטפה יוכל לתת את המענה הראשון או בכלל לחסל את השריפה עם 

 המטפה שנמצא עימו.

 

 

 

 

 אדם במלגזה-סל הרמה לבני

 : יש במפעל שלנו סל הרמה ישן. כדי להשמיש אותו מה צריך לעשות ?שאלה .102



 

כדי להשמיש אותו מומלץ להזמין בודק מוסמך ולהתייעץ עימו מה יש תשובה: 

לעשות.  הבודק המוסמך הוא מהנדס שיודע היטב מהו סל תקין או פסול.עקרונית, 

 סל הרמה צריך להיבדק ע"י בודק מוסמך, כל חצי שנה. 

 

אבטחה שאינם תלויים זה בזה. -: קראתי בתקנות שעל הסל צריך שני מנגנונישאלה .103

 הכוונה ?למה 

מנגנון אבטחה של סל הרמה, הוא מנגנון שעימו קושרים ומאבטחים את תשובה: 

הסל למלגזה כדי שלא יחליק מהמזלג וייפול ארצה. חובה שיהיו שניים כאלה, מעין 

גיבוי, כשאחד ייקרע או יינזק עדיין יהיה עוד אחד "שיישא בנטל" ויבטיח שהסל 

כזה )מקובל להשתמש בשרשרות מרותכות  עדיין יהיה מקובע למלגזה. כל מנגנון

לגוף הסל( אסור שיהיה לו קשר עם מנגנון אחר, למשל: הרכבת שתי שרשרות 

כאלה אל צינור שירותך לסל. אם הצינור יישבר השרשרות ייתנתקו מהסל, יהיו 

 תלויות והסל עלול להחליק וליפול.

 

צפת הסל אדם במלגזה" שהמרחק בים ר-: קראתי בתקנות "הרמת בנישאלה .104

מ"מ במקור(. יש במפעל  100ס"מ ) 10הכנסת מזלג המלגזה, לא יעלה על -לשרוולי

שלנו סל הרמה שנבנה כך שיש לו רגליים מאוד ארוכות, לפחות מטר אחד מרצפת 

 המזלג. האם סל זה תקני ומותר להשתמש בו ?-הסל ועד לשרוולי

עם בודק מוסמך. עפ"י התקנה אין זה סל תקני, אבל מומלץ להתייעץ תשובה: 

הבודק שמכיר את הסל, המלגזה שבמקום עבודך ואת סביבת העבודה ייתן לך 

בוודאי ייעוץ נכון. ידועים מקרים שבודקים מוסמכים אשרו סלים כאלה וא העבודה 

 בהם.

 

: אני מלגזן והתבקשתי להרים אנשים בסל ההרמה שאצלנו. כתוב בתקנה שאלה .105

חם בסל כשאני יושב על מושב המפעיל. אני שעליי לשמור על קשר עין עם הנמצא

 לא מסוגל לראות אותם שם למעלה ובקושי שומע אותם. מה עושים ?

אם אתה לא יכול לראות אותם מומלץ להציב אדם נוסף ש"יתווך" בינך תשובה: 

לבין האנשים שבסל. הוא יעמוד כך שיוכל לראות אותם ואותך, יוכל לשמוע אותם 

 רכב לאיזור העבודה.-של אנשים וכליואפילו יימנע התקרבות 

 קלנועית



 

: אני ממונה הבטיחות של קיבוץ. חברי המשק נוהגים בקלנועיות, בעיקר שאלה .106

 המבוגרים שביניהם. מהם התנאים לנהיגת קלנועית ?

 י"א: 39 –ח'  39,  סעיף 1961 –עפ"י תקנות התעבורה תשובה: 

 והנוהג עליה, פטורים מחובת רישום ורישוי. בעל הקלנועית 

 .הנוהג לא צריך רישיון נהיגה 

 14, גיל מינימלי: נכה. 16לנהיגת קלנועית:  הגיל המינימלי. 

 .נוהג הקלנועית חייב שמצבו הנפשי והגופני יאפשרו לו הפעלה בטוחה 

 .הנוהג חייב להיות בקיא בהפעלת הקלנועית 

 .נהיגת בכביש רק לשם חצייתו 

 נהיגת הקלנועית בכביש מותרת אם:אבל , 

o .הכביש בתוך תחום מושב, קיבוץ או כפר 

o :הכביש הוא בדרך עירונית ומתקיימים בו אחד מאלה 

 .אין מדרכה לצד הכביש 

  על המדרכה מכשולים שמפריעים לנסוע בה או שמידותיה ומצבה

 אינם מאפשרים נסיעה.

 .לא ניתן לעלות למדרכה או לרדת ממנה בקלנועית 

 ינהג קלנועית במנהרה. לא 

  קמ"ש. 12לא ינהג קלנועית במהירות שעולה על 

 .כל האמור לעיל על נהיגה, כולל גם דחיפת הקלנועית 

 דרגנועים

חודשים. יש  3-: אני מנהל אחזקה חדש בקניון חדש שעומד להיפתח בעוד כשאלה .107

 דרגנועים. האם צריך לבדוק אותם ? מי הבודק ? כל איזו תקופה ? 4לי 

דרגנועים חייבים להיבדק ע"י בודק מוסמך. הבודק חייב להיות מאושר תשובה: 

 ע"י משרד העבודה מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתי )קיימת רשימה(.

 הדרגנועים ייבדקו כדלקמן:

 .לפני ההפעלה הראשונה 

 ( 12כל שנה .)חודשים 

 .לאחר תיקון מהותי או שינוי מהותי 

 פיכך לא חל עליו האמור לעיל.מסוע הליכה אינו דרגנוע ול

 

 מתקני לחץ/דודי קיטור



 

 : כל כמה זמן יש לבדוק מדחס )קומפרסור( בעסק?שאלה .108

: במערכת הזו בודקים את המיכל הגדול שנמצא מתחת למנוע החשמלי תשובה

ולמדחס. המיכל נקרא: "קולט אוויר" ותפקידו לקלוט את האוויר שהמדחס דוחס לתוך 

 )קומפרסור באנגלית( לא צריך בדיקה.המיכל. המדחס 

הבדיקה חייבת להתבצע מיד כשהורכבה המערכת: המנוע, המדחס ובעיקר הקולט 

חודשים. אם הקולט תוקן, חובת ביצוע בדיקה מיד לאחר התיקון  26ולאחר מכן כל 

 ולפני ההפעלה המחודשת.

יומה יוציא הבדיקה תיעשה על ידי איש מקצוע "בודק מוסמך למתקני לחץ" כשעם ס 

 דו"ח בדיקה ) "תסקיר" ( לבעל העסק.

 

 

 

 : קיבלנו למפעל מיכלי חמצן בלחץ. איפה מומלץ לאחסן אותם?שאלה .109

: יש לאחסן אותם במקום מוצל ומאוורר, לא לבצע בקרבתם עבודות חמות תשובה

אסור שיישאר שמן על הידיים או  –לגעת בברז רק עם ידיים נקיות  )ריתוך, חיתוך(,

 מומלץ לפתוח את הברז לזמן קצר לצנרת, פיצוץ. לפני חיבור עולמנכדי כפפות 

 לשחרור לכלוך.

 

 נאמני בטיחות

 ? : מה זה נאמן בטיחותשאלה .110

-שעות ו 24קורס: -הוא אדם שהוכשר בקורס מיוחד )שני סוגי : נאמן בטיחותתשובה

שעות( שמוכר ע"י משרד העבודה ובהתאם להנחיותיו. תפקיד זה הוא להגביר את  40

העשייה בתחום הבטיחות במקום העבודה ומאפשר "עיניים" רבות יותר במקום. 

 :הבחירה בעובד שיישלח לקורס זה עומד בקריטריונים האלה

 העבודהותק במקום  -

 עירנות ואכפתיות לבטיחות. -

הבטיחות להיות -וועדת-פי הנחיות חדשות של משרד העבודה, נדרשים כל חברי-על

 בטיחות.-נאמני

 גופים שתפקידם ללמד בטיחות ולתת שירותים בתחום.אצל הקורסים מתקיימים 

 

 



 

 : מה תפקידו של נאמן בטיחות ?שאלה .111

 פי החוק, תפקידיו הם:-עלתשובה: 

  ולפעול לקיום תנאי בטיחות נכונים במקום העבודה.לוודא 

 .להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות 

 להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות 

  לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות

 שחובה לנהלו ולקיימו. ולגיהות

 .להילוות למפקח עבודה בעת בביקוריו במפעל 

ימים. יש  3-בטיחות שנמשך כ-את הידע לכך הנאמן יקבל במסגרת קורס נאמני

 ימים. 5קורסים כאלה שהם נמשכים 

התעודה מוכרת ע"י משרד העבודה והיא מקנה לנאמן את הידע והיכולת לשפר 

ו ולהיות "עיניים" נוספות לטובת בטיחות את הבטיחות והגיהות במקום עבודת

נדרש  –העובדים ובריאותם ולסייע לממונה הבטיחות )אם יש תפקיד כזה בפועל 

 (.1954 –עובדים ומעלה( ולמעסיק. )חוק ארגון הפיקוח על העבודה  50-להיות מ

 

 : מי יכול להתמנות להיות נאמן בטיחות ?שאלה .112

 שב ביתרונות אלה אצל העובד:במינוי נאמן בטיחות ניתן להתחתשובה: 

 .ותק במקום העבודה ובמקצוע/בתפקיד 

 .עירנות והבנה לבטיחות בעבודה 

  (.1954 –אכפתיות לעבודה, לאנשים וכו'.   )חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

 

 : האם המעביד יכול לפגוע בנאמן הבטיחות בגלל תפקידו זה ?שאלה .113

המעביד ייתן לנאמן הבטיחות את ההקלות המתאימות לביצוע תפקידו תשובה: 

 ויעודד אותו לעשות את משימותיו בתחומים אלה. 

 המעביד ינקוט בכל האמצעים לתיקון הליקויים שעליהם דיווח הנאמן.

עבודתו של הנאמן ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בגלל פעולותיו -לא יפגע בתנאי

 (.1954 –ן הפיקוח על העבודה ארגובטיחות. )חוק -כנאמן

 

 עובדים יכול להיות נאמן בטיחות ?-: האם חבר ועדשאלה .114



 

 סף כלשהם.-כן. כל אחד יכול, אין צורך בידע ו/או בתנאיתשובה: 

 

 בטיחות במקום העבודה ?-: האם חובה לכשיר ולמנות נאמנישאלה .115

 העבודה.בטיחות ומינויים במקומות -כן. החוק דורש הכשרת נאמניתשובה: 

 

 : כמה נאמנים אני חייב למנות ?שאלה .116

מינימום ומקסימום אך הוא מדבר בלשון רבים. -החוק לא מפרט מספריתשובה: 

 בעברית, לשון רבים הוא לפחות שני אנשים . . .

 

 בטיחות ?-: אם צריך להודיע למפקח העבודה על מינוי נאמןשאלה .117

בכתב למעביד שהוא מסכים העובד שנבחר להיות נאמן בטיחות יודיע תשובה: 

 ומקבל עליו את התפקיד ויודיע בכתב למפקח העבודה על כך.

 

 " ישן במטבח, האם הוא צריך מיגון ?HOBART: יש לי מיקסר "שאלה .118

כן. כל מכונה מסתובבת )או חלק של מכונה( שעלולה לגרום לפגיעה תשובה: 

יטור נתפס בחלק בעובד חייבת מיגון. היו מקרים בעבר ששרוול חולצה של קונד

 המקציף של המיקסר )מערבל( וידו נתלשה.

 

קרוקס או דומים להם והם טוענים שככה -המטבח שלי מגיעים בנעלי-: עובדישאלה .119

 מטבח ?-נוח להם. האם יש נעליים לעובדי

מטבח. המאפיינים של נעליים כאלה: נגד -בטיחות לעובדי-יש נעליתשובה: 

 במים ובסביבה רטובה, כיפת מגן.  החלקה, נגד חדירת נוזלים, עמידות

 : מה הגובה התקני למעקה ?שאלה .120

ס"מ מהקרקע. גם לפיגומים ומעברים  105-ס"מ ל 90הגובה התקני: בין תשובה: 

על פני תעלות. במוסדות חינך המידות שונות, ויש להתעדכן בחוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך.

 סולמות

 : מתי עלי לבדוק תקינותו של סולם? שאלה .121

 : את הסולם יש לבדוק במקרים הבאים:תשובה

 לפני תחילת השימוש בו -



 

 לאחר שנפל -

 .לאחר שהוסע ברכב למקום העבודה -

: האם קיימת בדיקה תקופתית כלשהי שחייבים לבצע לסולם מיטלטל )נייד( שאלה .122

? 

 תקינות לסולם לפני כל שימוש בו.-בדיקתלבצע  : חובהתשובה

 . שימוש מקצועילשר הסולם מיועד כאיבוצעו בדיקות תקופתיות 

הבדיקות התקופתיות תבוצענה בהתאם לסולם המקצועי, מבנהו והעבודות 

שמתבצעות עימו והחומרים המעורבים, עפ"י הוראות היצרן ו/או עפ"י התקן הישראלי 

 על שני חלקיו. 1847

 : בין היתר הבדיקות כוללות

 הימצאות רפידות גומי לזקפים.

 עיוותים, סדקים, שברים.לזקפים: לא יהיו 

לשלבים: לא יחסר שלב בסולם, ללא עיוותים, סדקים, שברים, חיבורים לקויים 

 לזקפים או נתק מהם.

 פיסוק קרועים, חסרים, לא מחוברים לזקפים.-גובלי

: יש סולם קבוע שמחובר למיכל גדול אצלנו במפעל. האם צריך לבדוק אותו שאלה .123

 מי בודק ?בדיקה תקופתית ? כל כמה זמן ? 

: תופש המפעל )מנכ"ל ו/או הבעלים( יוודא שהסולם וכל חלקיו וחיבוריו יהיו תשובה

בחוזק נאות, שיהיה מתאים לייעודו ויקובע למבנה באופן יציב למניעת קריסתו ממנו. 

 ."2007 –עבודה בגובה  –כך עפ"י "תקנות הבטיחות בעבודה 

קיבועו של הסולם למבנה ייבדק ויאושר  סולם קבוע, המבנה שלו, חלקיו, חיבוריו ואופן

 .אזרחי רשום ורישוי ע"י מהנדס

 סולמות קבועים: - 4חלק  14122בתקן ישראלי 

 תחזוקה: - 8.3.1תת סעיף 

"כל הסולמות הקבועים ומערכות הבטיחות לסולמות יתוחזקו בבטיחות. בדיקות  

 לחלודה קורוזיה ואיכול או פגיעות יבוצעו לפחות אחת לשנה.

רך בקיום בדיקות בתדירות גבוהה יותר יאובחן ויקבע על ידי המשתמש בהתאם צו

 לתנאים ולחשיפה לסביבה.

בדיקת הסולם תכלול את כל מרכיבי/חלקי הסולם כגון, שלבים, קורות, תמיכות, 

מרווחי/מכשולי  חיזוקים ועיגוני, מערכות בטיחות של הסולם, מרווחי צד ומכשולים,

זרועות פתיחת הפשפשים, מוטות אחיזה/תפיסה או מסילות, חזית, פתחים/פשפשים, 

 .משטחים ומעקות צד, הארכות לעיגון

 



 

 : האם אני יכול להשאיל סולם לעובד של קבלן שמבצע עבודה אצלנו שאלה .124

 המפעל?

: לא. אל תשאיל, שמא יקרה משה לעובד הקבלן שעבד על הסולם שלך תשובה

 ואתה עלול להסתבך בפרשה.

 ין: מפקודת הנזיק

 חבותו של בעל חוזה"

לענין פקודה זו, העושה חוזה עם אדם אחר, שאיננו עובדו או שלוחו, על מנת   .15

שיעשה למענו מעשה פלוני, לא יהא חב על עוולה שתצמח תוך כדי עשיית אותו 

 מעשה; הוראה זו לא תחול באחת מאלה:

 הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו;  (1)

 של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק;הוא התערב בעבודתו   (2)

 הוא הרשה או אישרר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק;  (3)

 הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן עצמאי;  (4)

 "הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדין.  (5)

 
 מאיזה גובה ?: בסולם קבוע, האם צריך שיהיה כלוב בטיחות ? שאלה .125

עבודה בגובה  -: כן. חייב שיהיה כלוב בטיחות, פי שכתוב ב"תקנות הבטיחות תשובה

 ,", פרק ה': עבודה בגובה על סולמות2007 –התשס"ז  –

מצויד בכלוב מגן, ששקיים בו סולם קבוע מקום  :: שימוש בסולם קבוע27תקנה 

 .משטח מנוחהמהרצפה או מטרים מן  2.4מטרים לבין  2.1בגובה שבין יותקן הכלוב 

: האם חלה חובה בשימוש ברתמת בטיחות שכוללת מערכת מיקום ותמיכה שאלה .126

 ומערכת בלימת נפילה, לטיפוס על סולם קבוע עם כלוב בטיחות ?

הסולם מצויד בכלוב : לא חלה חובת שימוש במערכות ששאלת עליהן, כשתשובה

ומגודרים משלושה עבריהם, מגן לכל גובהו, בעל משטחי מנוחה קבועים, יציבים 

)אם ישנם( פתחי המעבר ומשטחי המנוחה , מטרים 10שהמרחק ביניהם אינו עולה על 

יהיו מצוידים במכסים שייסגרו לאחר כל מעבר דרכם, או שקטעי סולם סמוכים שמעל 

 .או מתחת לכל פתח מעבר או משטח מנוחה לא יימצאו ברצף אנכי אחד

רתמת בטיחות שכוללת מערכת מיקום ותמיכה : האם חלה חובה בשימוש בשאלה .127

 ומערכת בלימת נפילה, לטיפוס על סולם קבוע ללא כלוב בטיחות ?

טיפוס בסולם קבוע בלא : לא חלה חובת שימוש במערכות ששאלת עליהן, בתשובה

 .מטרים, למעבר בין מפלסים שונים 6כלוב מגן, שגובהו עד 

 



 

עם כלוב בטיחות, ללא רתמת עבודה : האם אני יכול לעבוד על סולם קבוע שאלה .128

 בגובה וכל המערכות שנדרשות לעבודה כזו ?

: לא. עבודה על סולם מחייבת רתמת בטיחות שמשולבת בה מערכת לבלימת תשובה

נפילה )עכבר וקו עיגון( וכדי לעזוב את הידיים מהסולם, עליך להיות ממוקם על 

 הסולם עם חבל מיקום ותמיכה. 

גם כשיש כלוב בטיחות, נפילה עלולה להתרחש וגוף העובד יחליק כלפי הקרקע ללא 

 קשר לכלוב הבטיחות. 

 : האם אני רשאי להתקין רשת בטיחות למניעת נפילת עובד )כמו בקרקס( ?שאלה .129

: כן ואף חובה. הרשת תשמש חציצה כשיש עובדים מעל למקום שעובדים בו תשובה

עובדים מתחת לעובדים אחרים ואין ביניהם כל הפרדה אנשים אחרים, כלומר,  מצב ש

 אחרת. 

באופן "הותקנה  :2007 –עבודה בגובה  –התקנת הרשת ככתוב ב"תקנות הבטיחות 

יציב ונאות רשת מגן המתאימה לאופי העבודה הנדרשת, על פי תכנון, הנחיה והשגחה 

 ";1958-"חשל מהנדס אזרחי רשום ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי

עשויה, לדוגמא, מחבלי פוליאתילן הקשורים ביניהם שהיא רשת  -רשת בטיחות

מתאימים למניעת מעבר שבקשרים מיוחדים שיוצרים תאי רשת בגדלים רצויים, 

חפצים דרכם, והיא בעלת יכולת עמידה גבוהה מאוד לקריעה. רשת בטיחות מסוגלת 

ם לעובי החבלים שמהם אבהת תנהשטון למ"ר. עמידות הרשתות מ 2.4לשאת עד 

היא עשויה ולגודל תאי הרשת. רשתות בטיחות עמידות בפני תאי מזג האויר שונים, 

חמצון, עומסי רוחות, אש ,UV המתאימים למציאות בישראל: עמידות בפני קרינת

הרשת  כן,-מעלות(. כמו 350-ל )טמפרטורת התלקחות של חומרי הרשת קרובה

. הרשתות עמידות לאורך זמן ממושך וניתנות לשימוש רב עמידה בפני כימיקלים רבים

 .פעמי

-תיהןולקיומן של הרשתות ולתכונ ,של העוסקים בעבודות בגובה, בגלל חוסר מודעות

שבהם יכולות הרשתות למנוע אירועי בטיחות  ,לא נעשה בהן שימוש במקומות רבים

מגבילה שובה, בהשוואה למערכת צמ"א לעבודה בג, מגבילה את חופש התנועה ולא

 .עליו הכבידמעובד ושל ה את חופש התנועה

 

 

 עבודה בגובה

 : מתי נחשבת עבודה כעבודה בגובה?שאלה .130

כל עבודה, לרבות הגישה אליה, שממנה : על פי התקנות לעבודה בגובה, תשובה 

 מטר ויותר והיא כוללת: 2עלול אדם ליפול לעומק של 



 

 .עבודה על משטח ללא גידור או מעקה 

  מעלות  45מעקה אבל העובד צריך להתכופף מעבר למעקה בזווית של יש

 .יותרו

 הרמה, סל הרמה ופיגום ממוכן.-עבודה על במת 

 (2007תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(,)

 

 : האם עבודה על פיגום שהותקן לפי החוק תיחשב כעבודה בגובה?שאלה .131

מספק הגנה מלאה לנפילה מגובה. : לא, הפיגום בהיותו בנוי כנדרש ותקין תשובה 

רק בתהליך הרכבה ופרוק פיגום תיחשב העבודה כעבודה בגובה ויש להצטייד 

 ולהשתמש בציוד הגנה לעבודה בגובה.

מעלות ומעלה, זו  45אם יש צורך שהעובד יתכופף מבר למעקה הפיגום בזווית של          

 תיחשב עבודה בגובה.

 

, מבוצעות בגובה רב מעל פני הקרקע. יעובדי: מרבית העבודות שמבצעים שאלה .132

 ? האם אני נדרש בהדרכה לעובדים אלו

חייב להסמיך את עובדיך   אתה: על פי תקנות הבטיחות לעבודה בגובה, תשובה 

 לעבודה בגובה בהתאם לעבודה שהם מבצעים.

 ההדרכה ניתנת על ידי "מדריך מוסמך לעבודה בגובה". 

 

 ? עבודה בגובהמהן הדרישות לביצוע  :שאלה .133

  ניתן לתמצת בכלליות את הדרישות המרכזיות לביצוע עבודה בגובה: :תשובה 

  18גיל מינימאלי. 

 ציוד מגן אישי(, הכולל: קסדה עם סנטריה, רתמת בטיחות,  חובת שימוש בצמ"א(

חבל תמיכה ומיקום ונעלי בטיחות )סוליות המונעות החלקה(.בעת עבודה 

בחשכה, או בתנאי מזג אוויר קשים, על העובד להצטייד בפנס תקין אשר יורכב 

 על כובע המגן.

 .)חובת סימון אזורי סכנה )הגדרה והגבלת התנועה בהם 

 בודת אדם בודד.איסור ע 

 .)מניעת עבודת אדם שאינו מתאים )מצב גופני, נפשי, אלכוהול, סמים 

 .)בדיקות רפואיות תקופתיות )לגולש, למטפס תרנים, ולמנהל מקצועי 

 .)חובות הדרכה, הכשרה הסמכה וריענון )מתועדים 

 

 ? קורס עבודה בגובהב למד/להסמיךמי ראשי ל שאלה: .134



 

 ללמד/להסמיך מדריך עבודה בגובה.קורס עבודה בגובה כללי, יכול  :תשובה

הדרכת בטיחות לעבודה בגובה על תרנים וגולשי בניינים, מתבצעת אך ורק בבית ספר 

 לעבודה בגובה.

 

מהם תחומי העבודה הנכללים בין התחומים המחייבים הכשרת מדריך  :שאלה .135

 ? מוסמך לעבודה לגובה

 מחייבים הדרכה מוסמכת הם: שהתחומים  :תשובה

 .על סולמות 

 .מתוך סלים להרמת אדם 

 .מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים 

 .בתוך מקום מוקף 

 .מעל לפיגומים נייחים 

 .מעל גגות 

 .מעל מבנה קונסטרוקציה 

תמ"ת )העבודה, כיום( וניתן -לוח הזמנים של כל הדרכה מאלה נקבעו ע"י משרד ה

 במקום העבודה שלך.לקיים אותן 

 .בטיפול בעצים וגיזומם 

 .בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה 

 תרנים. 

 גלישה. 

ספר לעבודה -עבודות אלה, מחייבות קורס של כמה ימים )עד שבוע( ויתקיימו בבית

 בגובה.

-איך אפשר למנוע או להקטין את הסכנות של נפילת עובדים מגובה, באתרי :שאלה .136

 ?בנייה ובכלל 

מעל כל שנה נהרגים בישראל  ניתן להקטין ולמנוע תאונות כאלה. בהחלט :תשובה

גובה, אך מאז שחוקקו התקנות החדשות נפילה מעשרים עובדים כתוצאה מתאונות 

והעובדים המוגדרים כ"עובדים בעבודות גובה מסוכנות" עוברים הדרכות קבועות על 

עובד אשר עובר שמדה. אין ספק ידי הגורמים המוסמכים, מספר התאונות יורד בהת

מפחית עד מאוד את סיכוייו להיכלל בנתוני  ם,כלליהאת ההדרכה, ועובד לפי כל 

 .הסטטיסטיקה העגומים

 

 ? האם אוכל לבצע עבודה לגובה ללא אישור :שאלה .137



 

לא עבר הסמכה ולא קיבל אישור לעבודה שהחוק אוסר להעסיק עובד  :תשובה

בגובה. זוהי חובת המעביד, ועליו לספק לעובדיו הכשרה מקצועית בתחום. כדאי 

לדעת כי אם חלילה תתרחש תאונת עבודה והעובד לא היה מאושר לעבודה בגובה, 

צויים עבור פגיעה בנפש וגם חברת הביטוח עלולה להתנער מאחריותה לשלם פי

 ואשם בדין פלילי.ברכוש והמעביד י

 

 ? גובהבהיכן אני יכול ללמוד על תקנות עבודה  :שאלה .138

 ראשית, עיון בתקנות ניתן במרשתת )האינטרנט(. :תשובה

במכללות ובמוסדות המוכרים שנית, הדרכות והסמכות לעבודה בגובה ניתן לקבל 

מקיימת הדרכות, במפעלים, בעסקים ובכל מקום  עבודה. חברות אלהמטעם משרד ה

כל ת לפי תקנות משרד התמ"ת ובסיום ומובנ ותבו מבצעים עבודה לגובה. ההדרכש

בהתאם לנושא שנלמד הדרכה מנפיקה החברה אישור הסמכה לעבודה בגובה 

י ומלווה במצגות ובסרטונים . ההדרכה כוללת לימוד עיוני ותרגול מעשהשתתף במל

 רבים.

 

שמורים במערכת( יש חשמלאי בעירייה שאני ממונה הבטיחות שלה )השמות שאלה:  .139

שמתקן תאורת רחובות. לצורך עבודתו עליו להיכנס לסל הרמה שמחובר למשאית. 

נהג המשאית מפעיל את הסל מפיקוד שעל גבי המשאית. יש אפשרות להפעיל את 

 הסל מתוכו באמצעות ידיות.  האם החשמלאי צריך קורס עבודה בגובה ?

 

 הרמה. -החשמלאי שלך צריך קורס עבודה בגובה בנושא במותתשובה: 

עגורן, -סל שניתן להפעילו מתוכו ושמחובר דרך קבע למשאית מהסוג הזה, על גבי

הרמה". העובד שלך חייב בקורס עבודה בגובה בנושא: "במות הרמה -נחשב "במת

 2009-תמ"ת מ-מתרוממות ופיגומים ממוכנים". משך הקורס מוכתב בהנחיות משרד ה

 דקות תרגול לכל חניך(. 20שעות +  3.5-)כ

 -"2לעגורן עצמו שמחובר אליו דרך קבע ה"סל", אין צורך בתעודת עגורנאי מסוג "ד'

-עגורן להעמסה עצמית" מאחר שאינו משמש כעגורן והפעלתו נעשית מתוך סל "במת

 ההרמה".

היטב את  הנהג לא צריך להפעיל מפיקוד המשאית את המתקן מאחר שאינו רואה

שנעשה שם למעלה. נכון ובטוח יהיה שהחשמלאי ורק הוא יפעיל את הסל: העלאה 

והורדה וכן צידוד, משום שהוא רואה היטב ומקרוב את הסיכונים. הנהג יתפעל את 

הבמה רק להורדתה בחירום: כשלחשמלאי קרה משהו והוא אינו יכול להפעילה או 

 סל.שאין אפשרות להוריד את הבמה מהפיקוד שב



 

 

חו"ל )עובד "זר"( חייב הדרכה בגובה למרות שהוא הוסמך -: עובד שמגיע משאלה .140

 בארץ מוצאו ?

: כן. העבד חייב הסמכה בעבודה בגובה. במדינות שונות יכולים להיות תשובה

 מצבים, כגון: אין חובת הסמכה בגובה, יש הסמכה חלקית, החוקים שונים וכו'.

 

 ה כשיש אדם שעובד בגובה ?: למה צריך אדם שיעמוד למטשאלה .141

: תפקידו של האדם הזה הוא לעזור לעובד שעובד שם למעלה בכל דבר. הוא תשובה

יהיה הראשון שיזעיק עזרה אם יקרה משהו ויהיה הראשון שיגיש עזרה, בהתאם. הוא 

ימנע מאנשים להיות מתחת למקום שהעובד למעלה נמצא שמא ייפול משהו וייפגע 

ה( באמצעי )סולם, במה( רכב )אולי מלגז-במישהו שעבר שם. יימנע פגיעה של כלי

עבודה  –שהעובד נמצא עליו. התפקיד הזה מוגדר בחוק )תקנות הבטיחות בעבודה 

 (. 2007 –בגובה 

 

: אדם נפל מגובה ונשאר תלוי על מערכת הבלימה. כמה זמן צריך כדי להוריד שאלה .142

 אותו ?

 דקות !   15-: תוך כתשובה

שהיה מחובר אליה, חשוף לכמה  כשאדם נופל ונשאר תלוי על מערכת בלימת הנפילה

 סכנות: 

ק"ג על גופו שעלולה להרוג אותו. לשם כך צריך להשתמש ב"סופג  600-מכה של כ

 אנרגייה".

דקות. זאת בשל לחץ הרצועות על ירכיו,  15-נמק ברגליו אם לא יגיעו להורידו בתוך כ

לעצירת הדם שם נמצאים העורקים הראשיים שמוליכים דם לרגליו. הרצועות ייגרמו 

 לתוך הרגליים.

אחרי הורדתו, אסור להשכיב את הנופל אלא להושיבו בלבד. השחרור הפתאומי של 

הרצועות עלול לגרום לפגיעה חמורה בליבו ו/או הרעלה. בזמן שהעורקים סתומים, 

הלב מגביר את פעימותיו ונוצר לחץ יתר בכל הגוף. גם בירכיו נוצר לחץ של דם שמנסה 

הלב עם הרעלנים שנאספו מהרגליים. שחרור פתאומי של הרצועות  לצאת חזרה אל

יגביר את הלחצים שנוצרו ותיתכן הפרעת קצב חמורה בלב ואפילו פגיעה במוח. עם 

שחרור הרעלנים שהצטברו ברגליו, הם עלולים להתפשט בגוף מבלי יכולת לשחרר 

 אותם בהדרגה.

 

האם אני יכול להתקין בעצמי : האם אני יכול להתחבר לכל נקודת עיגון ? שאלה .143

 נקודה לעיגון ?



 

: נקודת עיגון צריכה להחזיק עומס פתאומי שיכול להגיע למאות קילוגרמים. תשובה

בנייה ובדיקה של הנקודה -עיגון עפ"י תכנון, הנחיות-כך שקיימת חובה להתקין נקודת

 ע"י מהנדס קונסטרוקצייה ורישוי.

 

בניין שבו -קשירה לרתמה שלי, לכל קורתה-: האם אני יכול לחבר את אמצעישאלה .144

 אני עובד ?

: עקרונית ניתן. מומלץ להתייעץ עם מהנדס קונסטרוקצייה ורישוי אם יש ספק תשובה

ק"ג  600-כלשהו בדבר יכולתה של הקורה לשאת את משקל הנפילה שיכול להגיע ל

 ומעלה.

 

בגובה, אמר  : לחלק מהציוד שקניתי מצורף סופג אנרגייה. כשלמדתי עבודהשאלה .145

מטר  3מטר. ואם ארתם לסופג הזה רק עד  6המדריך שרצוי לעבוד עם סופג כזה מעל 

 הוא לא יגן עליי ?

: הסופג נפתח בהתאם לעוצמת הנפילה שהוא סופג. ניתן להשתמש בו גם תשובה

 לגבהים שציינת בשאלתך.

 

ם זה נכון : העובדים שלי אמרו לי שלציוד עבודה בגובה יש תוקף. איך אדע אשאלה .146

 ואיך אדע מתי פג תוקפם ?

: עובדייך צודקים. לציוד עבודה בגובה יש תוקף. הציוד שיש לו תוקף הוא תשובה

הטקסטיל והפלסטיק: הרצועות, בולם הנפילה הנסוג )ה"יויו"(, חבל המיקום 

והתמיכה, הקסדה )קובע המגן( ודומיהם. למתכת אין תוקף: הקרבינות, העכבר 

 ונחה( ודומיהם. )בולם הנפילה המ

על הציוד עצמו תמצא רק את תאריך הייצור ולכן כדי לדעת את תוקפו של כל פריט, 

מומלץ יהיה לבדוק את הוראות היצרן. במידה שאין לך את הוראות היצרן, כדאי יהיה 

 ליצור קשר עם ספק הציוד שממנו רכשתם אותו.

 

ת השפעת אלכוהול, : בתקנות עבודה בגובה אסור לעובד לעבוד כשהוא תחשאלה .147

 סמים, חולשה, ליקוי גופני או נפשי. מה עם עייפות ?

: אמנם עייפות לא מופיעה בתקנות אך ניתן לשייך אותה בקלות לחולשה. תשובה

אדם עייף הוא בדרך כלל חלש. יש ארגונים שמחייבים את העובד להודיע למנהלו אם 

 אונה. הגיע עייף. עדיף להתייחס לעייפות ברצינות ולמנוע ת

: אני מנהל עבודה באתר בנייה ושאל אוי אחד העובדים, מתי צריך לעבוד על שאלה .148

 הפיגום עם רתמת בטיחות ?



 

: ציוד לעבודה בגובה )ולא רק רתמת בטיחות אלא כל הציוד שמתחבר אליה( תשובה

על פיגום נדרש במקרים הבאים: כשבונים וכשמפרקים את הפיגום, כשמפרקים את 

 העבודה, כשצריך להתכופף מעבר למעקה.המעקה לצורך 

לב, עלול להיות עובד שיניח על גופו רתמת בטיחות לעבודה בגובה, מבלי לחבר -שים

חיים, רק כדי שייראה מלמטה שהוא חגור ושלא יצעקו -אותה לנקודת עיגון או לקו

 עליו )אולי אתה כמנהל העבודה(. 

 

 

 

 הרמה-במות –עבודה בגובה 

הרמה, שמותקן ע"ג זרוע שמורכבת על משאית, -בד בסל: האם מותר לעושאלה .149

 להיות בסל בזמן תנועת המשאית בין נקודה לנקודה, למשל: בזמן תליית דגלים ?

: לא. אסור להיות בסל מהסוג הזה, בזמן נסיעת המשאית, מהסיבה שאין תשובה

למפעיל הסל שליטה על תנועת המשאית ולפיכך לא יוכל למנוע פגיעה בעצמו בשל 

 מכשול שיופיע בדרך.

גבי -סל הרמה זה נחשב כבמת הרמה, אך ההבדל בינו לבמת הרמה רגילה הוא שעל

הבמה הרגילה, המפעיל שולט בכל המאפיינים: תנועת הכלי ע"ג הקרקע )להדגיש 

כן חובה להיעזר במכוון/בקר/צופה( -שהמפעיל מוגבל בראייה את הנעשה למטה ועל

 ושליטה על ההרמה וההנמכה. 

 

הרמה מנקודת עבודה אחת לשנייה, ללא הצורך -: האם מותר לנסוע על במתשאלה .150

 הרמה )מספריים ו/או זרוע( כשהבמה מורמת.-להנמיכה ? אמרו לי שאסור לנהוג במת

: מותר להסיע במה במצב מורם מנקודה לנקודה, בתנאי: שיש אדם נוסף על תשובה

ה ע"ג הקרקע/רצפה, למנוע הקרקע שמשמש כמכוון/כבקר/כצופה שישגיח על התנוע

התהפכות הבמה. זאת משום שהעובד למעלה לא יכול להבחין במכשולים "שם 

 למטה".

הבמות מסוגים אלה תוכננו כדי שאפשר יהיה לנסוע עימן כשהן מורמות. כמובן, 

שהמפעיל מתוך הבמה אמור להבחין במכשולים )"שם למעלה"( ולנהוג את הבמה 

 וון שעל הקרקע.בהתאם, תוך שהוא נעזר במכ

 עבודה בגובה וציוד לעבודה בגובה



 

מטר. האם  6-: אני רוצה לטפס על סולם לגלריה שבמפעל. גובה הסולם  כשאלה .151

 אני צריך רתמה וקורס ?

מטר גובהו, אין צורך ברתמה ובקורס, אם רק לצורך  6:  לא. על סולם עד תשובה

 טיפוס וירידה.

 

מ'. ויש לי סולם  1.90המחסן בגובה  : אני רוצה להתקין מצלמה על קירשאלה .152

 . האם אני צריך רתמה ולהירתם לסולם ?1.90שלא עולה בגובהו על 

: התקנות מגדירות שעבודה בגובה היא: "כל עבודה שממנה עלול אדם תשובה

מטר". אבל, התקנות מדגישות: "ניתן להסתפק בנקודות משען  2ליפול לעומק של 

 העובד:  לרגליים לצורך ביצוע עבודה אם

 מצויד ברתמת בטיחות 

 ".מחובר למערכת מיקום ותמיכה שמקנה לו אחיזה בטוחה ונאותה בגבו 

כלומר, לשם בטיחות כל המעורבים: הסולם יהיה מאובטח לקיר למניעת נפילה 

חיים ובולם -והעובד יהיה רתום אליו באמצעות: רתמה, כבל מיקום ותמיכה, קו

 נפילה )"עכבר"(.

 

מ'. נוח לי לשבת עליו כמו  1.20קרח ויש לי סולם שגובהו -מכונת : עלי לתקןשאלה .153

 ברכיבה על סוס. האם מותר ?

מטר, ניתן לשבת עליו  2: כן. התקנות מפרטות שעל סולם שגובהו עד תשובה

 בתנוחת רכיבה.

 

 : האם בכל עבודה בגובה, חובה עובד נוסף שיעמוד על הקרקע ?שאלה .154

מגן לראשו( ליד -: חובה על עובד נוסף שיעמוד על הקרקע )עם קסדתתשובה

 העובד שנמצא בגובה. תפקידו של העובד על הקרקע: 

 רכב ויפגעו במתקן שעליו עומד העובד בגובה )סולם, -לשמור שלא יעברו כלי

הרמה( ושלא יעברו אנשים שעלולים להיפגע אם ייפול משהו מלמעלה -במת

 העובד עצמו(. עבודה או -)בורג, כלי

 .יהיה בקשר עין עם העובד ויסייע לו בכל הנדרש 

  .יהיה ראשון להזעיק עזרה ולטפל בעובד אם חלילה ייפול 

 

 הרמה מכל סוג ?-: האם צריך רישיון נהיגה להפעיל במתשאלה .155



 

 39תקנה  -הרמה, היא מכונה ניידת. על פי תקנות התעבורה -: כן. במתתשובה

לנהיגת מכונה ניידת. כל דרגת רישיון טובה לנהיגת  )א'(ט' חייב אדם ברישיון

 גלגלי".-: רכב דוAהבמה, אך לא "דרגה 

 

 עיגון ?-: יש לי סולם קבוע למבנה. האם אני צריך להיות רתום ברתמה ובקושאלה .156

עיגון -: על סולם קבוע חייבים לטפס עם רתמה ובולם נפילה שמחובר לקותשובה

 חיים באמצעות בולם נפילה אם: -אנכי. אבל, אין צורך ברתמה ובחיבור לקו

 מ'. 2.10-אל הסולם מורכב כלוב בטיחות שמתחיל מ 

  .הוא סגור משלושת צדדיו 

 מטר. 10מנוחה כל -קיימים בו משטחי 

 

 

 

 ים ואביזרי הרמהנעגור

 : מהי מכונת הרמה?אלהש .157

רגל, התקן -התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת  –: "מכונת הרמה" תשובה 

משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת 

כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה 

 להורידו או להחזיקו תלוי, למעט מלגזה;באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, 

 

: יש לי נהג הנשלח למשימות של העמסת ופריקת ציוד באתרי עבודה שונים. שאלה .158

העבודה נעשית בעזרת משאית עם מנוף. האם יש צורך להכשיר את הנהג לעבודה זו 

? 

עגורן  –על פי החוק, הנהג מבצע עבודתו ב"עגורן להעמסה עצמית" כן. : תשובה 

הידראולי המותקן על גבי רכב מנועי והמיועד בעיקר להעמסת מטענים על הרכב  זרוע

 ופריקתם או להרמת משטח עבודה לאדם;

ודרגת ההסמכה:  להפעלת עגורן זה נדרשת הסמכה מיוחדת מטעם "רשות הסמכה" 

 .2ד'

 

 ? : יש לי עגורן גשר. מתי צריך לבדוק אותושאלה .159

 : תשובה 

 ותו אצלך ולפני השימוש הראשוןמיד לאחר שסיימו להתקין א 



 

  חודשים. 14כל 

  החלפת כבל, תיקון בלמים וכו'(. .משמעותילאחר תיקון( 

תקני הרמה" אשר בסופה יוציא הבדיקה תיעשה על ידי איש מקצוע "בודק מוסמך למ

 "תסקיר" לבעל העסק.  –בדיקה דו"ח 

 

 ? : האם לצורך הפעלת כננת בעסק עלי להדריך את העובד שלישאלה .160

מתקן הרמה  אכננת היכן, עלייך להדריך ולהסמיך את העובד שלך. : תשובה 

 והשימוש בה יעשה על ידי אדם מוסמך לכך.

 :ההסמכה תיעשה על ידי הדרכה ומתן כתב מינוי מהמעביד 

 ( אין צורך בהסמכה אך חובת טון 1) ק"ג 1,000ננת בעלת כושר הרמה של עד לכ

 הדרכה.

  טון( חובת הסמכה כנדרש בחוק, ע"י רשות הסמכה,  1ק"ג )  1,000לכננת מעל

 .ספר שמתמחות בתחום ומאושרות ע"י משרד העבודה-כגון: מכללות ובתי

 

 : ברשותי אביזרי הרמה שונים. מתי צריך לבדוק אותם?שאלה .161

 חודשים. 6: בכל תשובה 

 –הבדיקה תיעשה על ידי איש מקצוע "בודק מוסמך" אשר בסופה יוציא דו"ח בדיקה  

 תסקיר" לבעל העסק."

 

 : היכן אני יכול להסמיך עובד להפעיל עגורן גשר בעל כושר הרמה שאלה .162

 טון, הנמצא אצלי במוסך? 2של 

רשאית להסמיך עגורנים בהתאם ש: החוק הסמיך "רשות הסמכה" לעניין זה, תשובה 

)גשר  לעגורנים מהסוגים ג' וכן, אתתים לסוגם. רשות כזו רשאית להסמיך עגורנאים 

 (.להעמסה עצמיתד' )-ועילי ושער( 

הרמה, מופיע מתקן הרמה שנקרא -בפקודת הבטיחות, תחת הכותרת מתקני: שאלה .163

 קילון. מה זה ?

קילון הוא מתקן עתיק שמורכב מזרוע ארוכה שמונחת על מוט אנכי. בקצה תשובה: 

הזרוע תלוי דלי ובעזרת הזרוע והדלי היו שואבים מים ממקור מים ומטים את הדלי 

 לשוקת או לתעלות השקייה. זהו מתקן הרמה קדום ופרימיטיבי שנותר בפקודה.

 

 מהו מחדיר כלונסאות שמופיע בחוק ?: שאלה .164

בנייה, כשחופרים את יסודות המבנה. זהו -ם לפגוש מתקן זה באתרימרבי: תשובה

מקדח גדול שקודח קדחים באדמה, כדי להכניס לתוכם מבנים עשויים מברזל ועליהם 



 

יישפך בטון שעם התקשותו יהיו קדחים אלה יסודות הבניין. המתקן קודח וגם מחדיר 

 הברזל.-את מבני

 

 יכול להיחשב כאביזר הרמה ?האם חבל שמשמש להרמת חפצים : שאלה .165

, חבל הוא אביזר 1970 –נוסח חדש  –כן. עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה : תשובה

 הרמה.

 ציוד מגן אישי

י. האם יש תקן כלשהו שיעזור לי י: לא מכבר ניסו למכור לי קסדות מגן לעובדשאלה .166

 לברור את הקסדות המתאימות לי?

: תקנות הבטיחות ל"ציוד מגן אישי" מגדירות את סוגי ציוד המגן האישי תשובה 

סוגי התקנים המאושרים לשימוש בעת בחירת  המתאימים לכל עבודה וקובעות את

 הציוד המתאים.

 לפי לשון התקנה: 

 -ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי  ... 

או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה  EN, DIN, ISO, ANSIלאחד התקנים 

 –הראשי; לענין זה 

 ;International Standard Officeתקן של הארגון הבינלאומי לתקינה  -" ISO"תקן 

 ;Deutsche Industrie Normaתקן של  -" DIN"תקן 

 הנחיית תקינה של השוק האירופאי המשותף; -" EN"תקן 

 .American National Standard Instituteתקן של  -" ANSI"תקן 

 

 ? מגן אישי שיתאים בדיוק למידות העובד: האם אני חייב כמעסיק לקנות ציוד שאלה .167

"ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של  :: על פי החוקתשובה 

 העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע".

 

 ? : מהם חובות העובד בקשר לציוד מגן אישי שקניתי לושאלה .168

 : על פי החוק:תשובה

 –שקיבל ציוד מגן אישי חייב "עובד 

 להשתמש בו בהתאם לייעודו; (1)

 להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו; (2)

להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם  (3)

 החלפתו."

 



 

 ? : האם עלי לספק אמצעי הגנה לעובד העובד מחוץ למוסך, בשמששאלה .169

 ר בחוק:: על פי הנאמתשובה 

"עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי 

 קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה".

 

: האם אני רשאי להשתמש בקסדה משומשת של עובד מסוים לטובת עובד שאלה .170

 אחר?

 : על פי הנאמר בחוק:תשובה 

מונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני לא יספק מעביד או מ" 

קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש 

 ".עברו ניקוי וחיטוי נאותיםהזולת אלא אם כן 

 

הגיעו לא מכבר למפעל אשר דרש  י: אני ספק של מפעל גדול בארץ. עובדישאלה .171

 גן אישי על חשבוני. האם זה חוקי?מהם להצטייד בציוד מ

(, 1997( –)תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז  על פי החוקכן.  : תשובה 

 :5סעיף 

 תחולת ההוראות         

 תקנות אלה יחולו על מעביד לגבי עובדיו ולגבי עובדים אחרים לרבות עובדי קבלן כח

אדם ועובדים עצמאיים העובדים או השוהים במפעל או במקום העבודה לצורכי 

העבודה, וכן לגבי עובד כאמור, הפועל בעזרת מתקנים או ציוד של המעביד, זולת אם 

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

 

 שילוט וסימון

 בטיחות?: האם אני חייב לשלט את מקום העבודה בשלטי שאלה .172

וק ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( חעל פי הכן. : תשובה

 חייב המעביד לספק הדרכה לעובד, לבצע תרגולים ובנוסף: 1984התשי"ד 

 סימון ושילוט

מחזיק במקום עבודה יוודא שחומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים במקום העבודה 

אזהרה מתאימים ומובנים, וכן יתקין שלטי הדרכה  יהיו מסומנים בתווית או בשלט

לשימוש בציוד מגן אישי. המחזיק ידאג שתוכן התוויות והשלטים האמורים יוסבר 

 לעובד בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפה שבה נכתבו"

 תאורה



 

 : מהי התאורה הנכונה ליד מחרטה?שאלה .173

לתופעה "סטרובוסקופית", : נורת ליבון )אין להשתמש בפלורסנט עקב חשש תשובה 

 בה יראה החלק הסובב כחלק נייח(.

 תנאי אקלים

 : האם עומס חום הינו מרכיב סיכון לעובד?שאלה .174

 בשות, לעליית לחץ דם, לאיבוד הכרה ועוד.י: כן. עומס חום יכול להוביל להתיתשובה 

 .לפעול להורדת עומס החום ולמנוע סיכון העובדעל המעסיק  

 

 מגבלת רוח כלשהי בעבודה מחוץ למפעל? : האם קיימתשאלה .175

ב"עבודה בגובה", שם מושם דגש על  מזג האוויר: החוק מתייחס לתנאי תשובה 

  עובד.העלולים לגרום לסיכון תנאים בהם אסור לעבוד ושה

-בעבודות בנייה לעניין בדיקת פיגומים, נדרש מנהל העבודה לבדוק אותם לאחר תנאי          

 בעיקר: רוח.מזג אוויר קשים, 

 תכנית בטיחות

 ?עובדים. האם אני חייב בהכנת תכנית בטיחות 32ברשותי מוסך עם  :שאלה .176

עובדים, או לפי דרישה  50-לא. החוק מחייב הכנת תכנית למפעל ובו יותר מ: תשובה 

 מפורשת של מפקח עבודה.

בטיחות יחד עם זאת אנו ממליצים להכין תכנית כזו, אשר תיתן מענה בטיחותי לניהול 

 נכון.

 אדם כשיר

שקיבל הכשרה לבצע בדיקה, סיכה וכיוונון של  25האם תומר, עובד חדש בן  שאלה: .177

 מכונות בתנועה יכול לשמש כאדם כשיר?

 עדיין לא. הוא צריך מינוי בכתב. תשובה:

 

 ? מי צריך להיות ומוסמך בטופס אדם כשיר  שאלה: .178

מצריך אותם לעבוד שאנשי אחזקה או מפעילי מכונות שתפקידם עובדים  תשובה: 

 מינוי של אדם כשיר.הסמכה ום לקבל יחייבללא מיגון, במכונה 

 

 : מה זה "אדם כשיר" ? שאלה .179

: "אדם כשיר" הוא אדם שרשאי עפ"י החוק להוריד מיגון של מכונה ולבצע תשובה 

 והחוק מפרט כדלקמן:בה פעולות בזמן שהיא עובדת. 



 

 כוונון, ויסות, גירוז, סיכה. – ותרות לוהפעולות שמ

"אדם כשיר" חייב להיות בקי בכל הסכנות של  – הדרכה והיכרות עם סכנות המכונה 

 המכונה ועליו לקבל הדרכה בעניין.

סרבל עם כיס אחורי בלבד או בגדים שהשרוולים מקופלים או רכוסים  –לבוש  

 והחולצה בתוך המכנסיים.

קיבל כתב מינוי מהמעביד ובו פירוט: המכונה שעליה מותר לו לעבוד ו/או  – כתב מינוי 

 התהליך.

 

 מהם הכישורים של אדם כשיר ?: שאלה .180

העבודה אדם כשיר חייב לקבל הדרכה על המכונה שעליה עליו לבצע את : תשובה

 וממנה הוא עתיד להוריד את המיגון. ההדרכה תכלול כיצד לעבוד עליה ללא מיגון.

 עבודה מתאימים ובעיקר ללא כיסים.-בגדיללבוש עליו לקבל כתב מינוי ממעבידו ו

 

 

 

 

 אשכיבוי 

 בעת הדלקת נרות חנוכה ע"י עובדי המפעל, מהם דגשי הבטיחות המרכזיים? שאלה: .181

 הדגשים הם: תשובה: 

 אש מראש.-כיבוי-להכין אמצעי 

 .חנוכייה תהיה בעלת בסיס איתן ויציבה 

  עשויים משעווה.נרות לא יהיו 

 .מקום הנחת החנוכייה לא יהיה ליד חלון שעלול להיפתח והיא או הנרות יעופו 

  החנוכייה לא תוצב ליד חומרים דליקים: וילונות, חומרים אחרים שבשימוש

 במפעל וכו'.

  ,החנוכייה לא תונח על מפה, מדפים דליקים, קצה שולחן/מדף, רהיט לא יציב

 ליד מעבר וכו'.

 כיה תיעשה כשהשיער אסוף, ללא צעיפים, כובעים שעלולים הדלקת החנו

 להתלקח וכו'.

 .אנשים מבוגרים או ילדים ידליקו נרות בהשגחת מבוגר עירני 

  ציפוי היד שמחזיקה את נר ההדלקה בנייר אלומיניום כדי למנוע טפטוף שעווה

 לוהטת.

 .לא לקרב את ראש אל הנרות הדולקים 



 

 לקת הנרות בה.ה לאחר הדילא להזיז את החנוכי 

 : כיצד מתלקחת אש ?אלהש .182

תנאים: חומר שמסוגל לבעור, חמצן  3: כדי שתהיה אש, צריך שיתקיימו תשובה 

 שכבר יש סביבנו )ואותו אנחנו נושמים( וחום.

 יכול להיות גם ניצוץ וגיצים. –חום 

 סיבות להתלקחות אש ולשריפה רבות וביניהן: 

 .עישון 

 .עבודות ריתוך 

 .קצר חשמלי 

 .לכלוך וריקבון 

 .קוצים יבשים 

 .ערימות נייר וקרטונים 

 .שלוליות חומרים דליקים 

 .דליפת גזים דליקים 

 גומי ועץ.-חיכוך ושפשוף בין מוצרי 

 חימום קרובים מדיי לציוד דליק: מיטות, ריהוט, וילונות וכו'.-תנורי 

 

 אש ?-: מהם האמצעים הטובים ביותר לכיבוישאלה .183

ריך להכיר את המרכיבים שלה: חומר שמסוגל לבעור, : כדי לכבות אש צתשובה 

 חמצן שנמצא באוויר וחום. שלושת המרכיבים האלה נקראים: "משולש האש".

 הכיבוי מתבסס על העיקרון של הוצאת אחד משלושת המרכיבים מ"משולש האש": 

 הוצאת החומר שעדיין לא בוער מהשריפה והרחקתו. –בידוד 

 והמיכלים שבסביבה.הורדת חום השריפה  – קירור

חסימת המעבר של החמצן אל האש. שיטה זו נפוצה ביותר במטפים  – השנקה

 , גז פריאון, קצף ועוד.co2השונים: אבקה, 

כיבוי שמתאים לסוג -אש שהוא הכי טוב, אלא אמצעי-לעצם השאלה, אין אמצעי כיבוי

 .הוא הכי טוב וכל מקרה שריפה לגופההשריפה ולחומרים שבוערים 

 

 : האם מותר לכבות שריפה במים ?שאלה .184

 : לא כל שריפה מותר לכבות במים. תשובה

חשוב לזכור !!  כל זמן שחשמל זורם במקום השריפה ולא נותק, אסור להשתמש  

 במים.

 רק לאחר ניתוק זרם החשמל הראשי, מותר להתיז מים, אבל לא על כל חומר בוער. 



 

 ן, שמן וכדומיהם(.אסור להתיז מים על נוזלים בוערים )בנזי 

 אסור להתיז מים על מתכות קלות בוערות )מגנזיום, ליתיום, אלומיניום ודומיהם(. 

 אש והצלה ו/או ממומחה בתחום.-כיבוי-חובה לקבל ייעוץ מאנשי 

 

 : מה סדר הפעולות כשיש שריפה ?שאלה .185

 : סדר הפעולות בעת שריפה:תשובה 

 .אתר את מקור השריפה 

  שיש שריפה.צעק לאנשים שבסביבתך 

 אש. )בשפה התקנית, מטף נקרא מטפה(.-כיבוי-הפעל מטפה 

 102אש: -הזעק מכבי. 

 .אם יש צוות חירום, הפעל אותם 

 .לוודא שהאנשים כולם התפנו מהמקום 

 האש ועזור להם, אם יצטרכו.-כיבוי-קבל את אנשי 

 

: דלת הכניסה לאגף אצלנו משמשת כדלת מילוט. מותקן אליה אינטרקום עם שאלה .186

 כפתור פתיחה. זה לא פוסל אותה כדלת חירום ?

: ניתן להתקין מערכת פתיחת דלת למערכת אינטרקום, בתנאי שיש כפתור תשובה

"ירוק" לפתיחה מבפנים, מערכת האינטרקום מחוברת למערכת הגילוי כך שבשעת 

 חירום פיקוד נעילת הדלת משתחרר.

 

אש שנמצא מחוץ -ארון כיבוי אש, האם מותר לנעול-: בשל גניבות ציוד כיבוישאלה .187

 למבנה ? 

: מותר, בתנאי שיש מפתחות לפחות לשני אנשים ויש אפשרות לפתוח עם תשובה

 מברג.

 

 : מה זה נקודת הבזקה ?שאלה .188

: נקודת ההבזקה היא הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה נוזל מתחיל להפוך תשובה

 לאדים ויכול ליצור תערובת דליקה עם האוויר.

 

 זו נקודת הבעירה ?: מה שאלה .189

הטמפרטורה שבה החומר ממשיך לבעור גם לאחר  : "נקודת הבעירה" היאתשובה

 .סילוק מקור ההצתה והיא גבוהה מעט מנקודת ההבזק

 : מהי נקודת ההתלקחות ?שאלה .190



 

: "נקודת ההתלקחות" )שנקראת גם "נקודת ההצתה העצמית" היא תשובה

עצמו, ללא הפעלה של מקור הצתה הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה חומר מתלקח מ

 חיצוני.

 ?האש שבארון הכיבוי, ברחבי המפעל-: כל כמה זמן צריך לבדוק את ציוד כיבוישאלה .191

לציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ 3 - 365עפ"י תקן ישראלי מס' : תשובה

 :מחייבו התקן רשמי במכלל לכיבוי אש,

שנה. הבדיקה תכלול: שן סדוקה או שבורה בדיקת הזרנוק והחיבור ביניהם, כל חצי 

במצמד, קרע בזרנוק, תיל פלדה שמשמש לליפוף השתחרר או נקרע, עיוות המצמד, 

 קורוזיה בתיל ו/או במצמד.

 בדיקת עמידות בלחץ של שני מצמדים וזרנוק.

 בדיקת חופשיות הסיבוב בין הגוף המצמד לצינורית המצמד.

 שלמות ותקינות אטם המצמד.

 טם מצמד הלחץשלמות א

 וכמובן לרשום את תאריך הבדיקה ופרטיו של הבודק.

 

אש, של זרנוק, של קצף כיבוי ובכלל כל הציוד -: מה אורך החיים של מטף כיבוישאלה .192

 שיש אצלנו במפעל ?

: אורך החיים של כל פריט שמופיע בשאלתך ויתר הפריטים, נקבע ע"י תשובה

 היצרנים השונים.

 

-אש ובאיזה לוח מערכת לכיבוי-צריך שתהיה מערכת גילוי : באיזה לוח חשמלשאלה .193

 אש ?

 : בארון חשמל שעוצמתו:תשובה

 אמפר אין צורך במערכת אוטומטית כלשהי. 63-קטנה מ

. 1220אש כנדרש בתקן ישראלי -אמפר, חייב במערכת גילוי 63בארון חשמל מעל 

 ארון כזה גם צריך מערכת לניתוק זרם החשמל )"טריפל קויל"(. 

 אש אוטומטית תקנית.-אמפר, חייבים להתקין מערכת כיבוי 100בארון חשמל מעל 

ספרינקלרים  – 1596אש אוטומטית עפ"י תקן -אבל, אם במבנה שבו מערכת כיבוי

 אש כלשהי בארון חשמל.-)מתזים(, אין צורך במערכת כיבוי

כפי  דליק או מחומר כבה מעצמו,-אם הארון בנוי ממתכת ולוח בנוי מחומר בלתי

 (.2) 4שמוגדר ב"חוק החשמל", סעיף 

 ארון החשמל יהיה נקי מכל חפץ או חומר אחר, מלבד הלוח.   

 

 : איזו שיטות כיבוי במים קיימות?שאלה .194



 

 : סילוןתשובה

 ריסוס           

 ערפל           

 שילוב עם קצף           

 

בינם לבין  הבדל: ביקרתי במפעל מגנזיום וראיתי מטפים צהובים. האם יש אלהש .195

 שיש לנו במפעל? האדומים מטפיםה

מטפה צהוב מיועד לכיבוי מתכות קלות כמו מגנזיום, ליתיום, כן, יש הבדל. : תשובה

מפני  ,, מלח, חולטחומרים יבשים כמו אבקת גרפי יעיל בכיבויאלומיניום. הוא 

להיגרם עלול ים מעלות ואם נכבה במ 3,000יוצרת חום של מעל מתכת קלה שריפת ש

 פיצוץ.

 

 בודק מוסמך

 ? : אחת לכמה זמן חובה לבצע בדיקה למכונת הרמהשאלה .196

 חודשים לפחות. 14-: אחת לתשובה

 : מה זה או מי זה "בודק מוסמך" ?שאלה .197

: "בודק מוסמך" הוא מהנדס מכונות שמאושר ע"י משרד העבודה לבדוק תשובה 

 תקינות ובטיחות של:

  וכאלה(מכונות הרמה )מנופים, מלגזות 

 הרמה וכדומיהם(.-הרמה )רצועות, שרשרות, כבלים, שאקלים, סל-אביזרי 

 זה שיוצר לחץ אוויר במקום העבודה, קולט קיטור –לחץ )קולט אוויר -מתקני 

 אם יש שימוש בקיטור במקום העבודה.

 הרמה ע"י בודק מוסמך ?-: כל כמה זמן צריך לבדוק אביזרישאלה .198

 חודשים(. 6שנה )-הרמה תתבצע כל חצי-יזריפי החוק, בדיקת אב-: עלתשובה 

 

 הרמה ?-: מהם אביזרישאלה .199

 כונה/מתקן הרמהקושרים את המטען למ אליוהרמה הוא מתקן ש-: אביזרתשובה 

   (.עגורן, מנוף)

 הרמה הם:-אביזרי 

 .שרשרות למיניהן 

 .כבלים למיניהם 

 .רצועות למיניהן 

 .אונקלים 



 

 .)שאקלים )ביריות 

 במלגזה.אדם -סל הרמה לבני 

 חודשים(. 6שנה )-הרמה תתבצע כל חצי-פי החוק, בדיקת אביזרי-על 

 

חודשים על פי דרישות פקודת  14: אני )קבלן בנייה( בודק את העגורן כל שאלה .200

 חודשים. מי צודק? 6דורש בדיקה כל  ממונה הבטיחות שליבטיחות בעבודה. 

 6ובמות הרמה כל : באתרי בנייה, במפעלי בטון חובה לבדוק עגורנים תשובה

 חודשים.

 

 בריאות תעסוקתית

 : אחת לכמה זמן חייב לעבור עובד ברעש מזיק בדיקה רפואית?שאלה .201

 : אחת לשנה.תשובה 

 

 ועדת בטיחות

 : מה התנאי להקמת ועדת בטיחות?שאלה .202

עובדים לפחות, תהיה ועדת בטיחות המורכבת  25: במפעל שמעסיקים בו תשובה

 המעסיק שווה בשווה.מנציגי העובדים ומנציגי 

 

: כמה פעמים בשנה חייבת ועדת הבטיחות להתכנס? מה קורה אם הועדה שאלה .203

 החליטה שלא להתכנס?

פעמים בשנה לפחות. בכל מקרה שהועדה אינה מתכנסת, מכל סיבה  8: תשובה 

 ועדה ולקבוע את סדר היום שלה.וסמכות לכנס את ה למפקח העבודהשהיא, יש 

 

הבטיחות או בעצם, בשביל מה אני צריך את -שעומד מאחורי ועדת: מה הרעיון שאלה .204

 זה ?

 25בטיחות בכל מקום עבודה שמועסקים בו מעל -: החוק מחייב הקמת ועדתתשובה

 עובדים.

 עובדים. 25-החוק ממליץ להקים ועדה כזו גם במקום שמספר העובדים קטן מ

ההנהלה -המפעל ומחברי-הוועדה יורכב מעובדי-עוד מחייב החוק שהרכב חברי

 במספר שווה של אנשים: מהעובדים ומההנהלה.  

נוסף לכך, החוק מדבר על בחירת יו"ר לוועדה בהצבעה ואם יש מועמד מכל צד, 

מועמד מההנהלה ואחד אחר מטעם העובדים וההצבעה עבורם שווה, החוק מורה על 

 ראש לסירוגין, פעם זה ופעם זה.-שבתפקודם כיו



 

כל האמור לעיל מצביע על "רוח החוק" שמכוון אל הרעיון שהוועדה נועדה לקדם את 

הבטיחות במקום העבודה, ביחד, העובדים וההנהלה ולכן המספר השווה משני 

 "הצדדים".

 

 : אם כך, מה תפקיד הוועדה ?שאלה .205

 הוועדה הם:-: תפקידיתשובה

 ת של תאונות עבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן.לברר סיבות ונסיבו 

  לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, ולהמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי

 בטיחות.

 הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.-לקבל דין וחשבון מנאמני 

 .להילוות למפקח העבודה בביקוריו במפעל 

 

 הבטיחות ?-: מה חובותיי כמעביד כלפי ועדתשאלה .206

 : חובותייך כלפי הוועדה הן כדלקמן:תשובה

הבטיחות יתמנו על ידי המעסיק, וככל האפשר יהיו ביניהם -נציגי המעסיק בוועדת

 .מנהל עבודה ואחראים מטעם המעסיק לעניני הבטיחות

הוקמה ועדת בטיחות, ישלח מזכיר הוועדה, בהקדם האפשרי ובמכתב רשום, הודעה 

אזורי ויפרש בה שמות חברי הוועדה, היושב ראש והמזכיר;  על כך למפקח עבודה

באותה דרך יודיע המזכיר למפקח עבודה אזורי על כל שינוי שחל בפרטים שנמסרו 

 .בהודעה על הקמת הוועדה

מזכיר ועדת הבטיחות ישלח למפקח עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הוועדה או 

 .תמצית ממנו

י המעסיק על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו ועדת בטיחות רשאית להמליץ לפנ

מקיים כללי בטיחות, )מפורשים או מקובלים( ומעסיק רשאי לנקוט באמצעים שהומלץ 

 עליהם ובכללם אמצעים אלה:

 אך לא יותר משכר שבוע. –ניכוי משכרו    (1)

 הפסקת עבודתו עד שבועיים ימים.   (2)

העברה לתפקיד מתאים אחר שמידת הסיכון  –במקרים מיוחדים המצדיקים זאת    (3)

 פיטורין. –בו קטנה יותר, ובאין אפשרות של העברה 

סכום שניכה מעסיק משכרו של עובד לפי סעיף קטן )א( יעמידו המעסיק לרשות 

ועדת הבטיחות, על מנת שתשתמש בו לקידום תנאי הבטיחות או לשיפור הגיהות או 

 על פי חיקוק. הרווחה במפעל, שאין המעסיק חייב בהם



 

לא קיים מעסיק את המלצותיה של ועדת בטיחות, רשאי מפקח עבודה אזורי להורות 

 .לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו

 –המעסיק 

 הבטיחות במילוי תפקידה;-יקל על ועדת   (1)

לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו    (2)

כחבר הוועדה, ולא יפטרו בשל כך; התעוררו חילוקי דעות בין חבר הוועדה ובין מעסיק 

בקשר למעשה של המעסיק כאמור, רשאי חבר הוועדה לפנות לשר העבודה והוא 

שמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה יחליט בענין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים לה

סופית; לא ייזקק שר העבודה לפניה של חבר ועדת בטיחות שפוטר כאמור שנעשתה 

 כתום שלושים יום מיום הפיטורין.

שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע 

 תפקידיה.בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של המעסיק לוועדת בטיחות במילוי 

מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה, וכן עובדים אחרים 

 )מחייב קורס נאמנים(. .שמינתה הוועדה, הנאמנים לעניני בטיחות וגיהות באותו מפעל

 

 הבטיחות נציג של המוסד לבטיחות. -: שמעתי שצריך להזמין לישיבות ועדתאלהש .207

 נכון ?

ד לבטיחות ולגיהות רשאי להשתתף בישיבות ועדת בטיחות : אכן, נציג המוסתשובה

ללא זכות הצבעה. גם מפקח עבודה רשאי להיות נוכח, בין מיזמתם ובין לפי הזמנת 

 .הוועדה או חבר בה

 רות בטיחות?יעבבשל נס על עובד ק: האם אפשר להטיל שאלה .208

 הבטיחות.-ניתן לקנוס עובד אבל באמצעות ועדת: תשובה

-ענישה על עובד שאינו מקיים את כללי-דרכי להמליץ למעביד עלהוועדה רשאית 

 הבטיחות מפורשים או מקובלים:

 הורדת שכר של עד שבוע ימים.

 הפסקת עבודתו עד שבועיים ימים.

 העברה לתפקיד אחר ואם אין כזה, אזי פיטורין.

לציין שאת הכספים שהורדו מהשכר, ינצלו לטובת פעילות בתחום הבטיחות שאינה 

ויבת עפ"י החוק, למשל: פרסים לעובדים מצטיינים וללא עבירות בתחום הבטיחות מח

 וכו'.

 

 כלים חשמליים מטלטלים



 

: מהם "כללי המקצוע הטובים" בכל הקשור לבדיקת כלים חשמליים שאלה .209

 מטלטלים?

מלבד הוראות היצרן המחייבות, ע"פ כללי המקצוע הטובים יש לבצע בדיקה   תשובה: 

שיר לפני שימוש בו על ידי העובד וכן בדיקה תקופתית מומלצת מידי חזותית של המכ

 חודשים ע"י חשמלאי מורשה. 6

 

 ? : מה מציין הסימן ריבוע בתוך ריבוע שעל המקדחהשאלה .210

. שיטה זו מבטיחה את כפולהבידוד הסימן מציין שהכלי בנוי בשיטת ה: תשובה

בטיחות העובד במקרה שהכלי נופל ונשבר. הכלי תוכנן כך שגם כשהוא שבור, חוטי 

החשמל שנכנסים לתוכו, מוגנים בקופסה נוספת )מאותו החומר שהכלי בנוי ממנו: 

 "בקליט" = פלסטיק משוריין( שלא נשברה ומונעת הכנסת אצבעות ומגע בחוטים.

 

 ממונה בטיחות

 תפקידו העיקרי של ממונה הבטיחות?מהו  שאלה: .211

על פי החוק, מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע  תשובה: 

ני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון ילחוקים, לתקנות ולתקנים בעני

בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם 

 התודעה בנושאים אלו.את 

 

 : מה התפקיד של ממונה הבטיחות ?שאלה .212

תפקידים" עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  19: לממונה הבטיחות יש "תשובה

 :1996-)ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו

 בטיחות וגיהות במפעל ולהתריע עליהם למעביד.-( איתור מפגעי1)

 נאותים במפעל.( לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות 2)

( לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, 3)

 במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

( לפעול לקיום הוראות תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים ולהכנת תכנית 4)

 להדרכת עובדים.

 נות.( לוודא הכנת תכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתק5)

( לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות 6)

 וגיהות בהוראות עדכניות.



 

( לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק 7)

לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים 

 ונות.למניעת הישנות התא

 לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.

( לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו 8)

 במפעל.

( להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, 9)

 פרסומן ועדכונן. 

 הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.להשגיח על ביצוע 

( לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה 10)

 לשימוש בציוד מגן אישי.

( לוודא ביצוע ביקורת ומעקב של בודקים מוסמכים על פי החוק, התקנים והוראות 11)

 היצרנים של ציוד והתקנים.

וודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים, לפי חשיפתם לגורמים שלגביהם ( ל12)

 קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

( לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות,  כאשר 13)

קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות, לתעד את ממצאיהן ולהביא לידיעת 

 ת השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.המעביד והעובדים א

( לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים, בהעסקתם של קבלני 14)

 חוץ.

( לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש 15)

 לפעילותה השוטפת.

אותו של ( להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או ברי16)

 עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.

 ( לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.17)

( לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות 18)

 והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.

 הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.( להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי 19)

נוסף על כך, הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים 

עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך 

 מילוי תפקידו.

 

 



 

ל : האם יש לי לעשות משהו מיוחד אחרי שמיניתי ממונה בטיחות אצלי במפעשאלה .213

? 

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(,  11: כן. עפ"י סעיף תשובה

 :1996-תשנ"ו

 –מעביד שמינה ממונה על הבטיחות במפעל 

 יביא לידיעת העובדים את דבר מינויו ותפקידיו של הממונה על הבטיחות. (1)

יספק לו  יקבע את מקומו ומעמדו של הממונה על הבטיחות בארגון המפעל, (2)

את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידיו, יאפשר לו לבצעם ויוודא כי הוא 

 הסעיפים. 19ממלא תפקידיו כמפורט בתקנות על כל 

יאפשר לו גישה לכל מקום במפעל ומחוץ למפעל שבו מועסקים עובדי  (3)

 המפעל.

יאפשר השתתפותו בפעולות בטיחות והשתלמויות כנדרש בתקנות, לקידום  (4)

 הידע והנסיון שלו בבטיחות, גיהות ובריאות העובדים.

 

: אין לי במפעל סיכונים כאלה כדי שאהיה חייב למנות ממונה בטיחות. מה שאלה .214

 עליי לעשות כדי למנוע מינוי תפקיד כזה ?

 , 1996-ה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו: בתקנות ארגון הפיקוח על העבודתשובה

 :12בסעיף 

המעביד הסבור כי אין במפעל סיכונים המצדיקים מינוי ממונה על הבטיחות,  )א( 

רשאי להגיש למפקח העבודה הראשי בקשה מנומקת, בכתב, לפטור את 

 המפעל מן הצורך למנות ממונה על הבטיחות.

ממילוי חובת מינוי ממונה על מפקח העבודה הראשי, רשאי לפטור מעביד  )ב( 

הבטיחות לפי תקנות אלה, אם שוכנע כי אין במפעל סיכונים המצדיקים מינוי 

 ממונה על הבטיחות.

 

 

 

 

 פיגומים

 ? באיזה תדירות חייב מנהל עבודה לבדוק פיגום שאלה: .215

 : תשובה 

 .אחת לשבעה ימים לפחות 

 אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר. 



 

  הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח.אחרי כל 

 

 : כמה עובדים יכולים להישאר על פיגום נייד אם נדרש להזיז אותו הצידה?שאלה .216

כשמזיזים פיגום אסור שיימצא עליו אף אחד. בזמן התזוזה עלול  .: אף עובדתשובה

 ? ליפול מי שיימצא עליו. חוץ מזה שיהיה קשה יותר להזיז את הפיגום, לא

 ציוד עזרה ראשונה

 ? להימצא בערכת עזרה ראשונה איזה פריטים צריכים: שאלה .217

פלסטרים )אספלנית(, טבליות להרגעת כאבים, תמיסת חיטוי, פדים  תשובה: 

)עזרה ראשונה  -פירוט וכמויות ב"תקנות הבטיחות בעבודה  הניתנים להפרדה.

 .1988-במקומות עבודה(, התשמ"ח

 חייב להיות ארגז עזרה ראשונה? היבני-: באלו אתרישאלה .218

 50בו עובדים מעל בנייה ש-ראשונה. באתר הה יהיה ארגז עזרי: בכל אתר בניתשובה

 .יהיה אדם מאומן למתן עזרה ראשונה ,עובדים

 

 ציוד לעבודה בגובה

: אני עובד על גג שטוח שאינו מגודר. באיזה סוג ציוד עבודה בגובה עלי שאלה .219

 אין ברשותי ציוד כזה?שלהשתמש, ומה עלי לוודא טרם עבודה על גג שטוח במידה 

 . מגובה והסמכה לעבודה שכזו ציוד למניעת נפילההשימוש ב תשובה: 

מ'  2עקרונית, חובה על הגג להיות מסומן בגבולות ברורים ומסומנים במרחק של          

 מהקצוות, כולל שלטי אזהרה בעברית ובערבית על סכנת נפילה מגובה.  

אפשר לבצע עבודה על הגג ללא ציוד הגנה  ,ציוד שכזה ךאין ברשותשבמידה           

  הגבולות המסומנים.העבודה תיעשה רק בתוך כל זמן ש ,והסמכה

 במרווח שבין הגבולות וקצה הגג: חובה להסמכה ושימוש בציוד ההגנה.         

 

 

 

 

 

 ארגונומיה

 ?ועבודה עם מחשב   : מהן ההמלצות המרכזיות לישיבה נכונהשאלה .220

 : תשובה 

 הכיסא



 

 .להגביה את מושב הכיסא לשקע שמאחורי הברך 

 .לכוון את משענת הכיסא לשקע הטבעי שבגב 

  להניח את הידיים צמודות לגוף ואת אמות הידיים על השולחן כך שייצרו זווית

 מעלות )באזור המרפק(.  90של 

 תה חובה להגביה את הכיסא, כדי שהרגליים ילצורך קיום הסעיף הקודם הי

 מעלות לכיסא ויציבות על הרצפה, חובה להשתמש בהדום. 90לא יהיו בזווית 

 צג המחשב

 מעלות לכל צד. 30ועד יימצא מול פנייך 

 עכבר ומקלדת

מעלות( כשהפעלת האביזרים האלה  90הידיים מונחות על השולחן )בזווית ישרה של 

תהיה כשהידיים "נחות" על השולחן ולא מעליו ולא כשהמרפקים מתחת ללוח 

 השולחן.

 מה זה ארגונומיה ?: שאלה .221

היא מדע שעוסק בתכנון סביבת עבודה, תהליכים, כלים ארגונומיה : תשובה

למעשה, התאמת הכלים והסביבה  ומכשירים שיתאימו ליכולות הגוף האנושי.

 למשתמש.

 

 האם ארגונומיה היא הכוונה להרים נכון ? :שאלה .222

כן, אבל לא רק. אמנם להרים משהו מהרצפה בצורה נכונה ומבלי להזיק : תשובה

לגב היא ארגונומיה, אבל גם להניח את המשהו הזה חזרה לרצפה וכגם ללכת עימו. 

גם אופו אחיזת מכשירים באופן נוח ללא יצירת מאמצים גופניים, ישיבה נכונה מול 

שלד. גם סביבת העבודה, מחשב ועבודה עימו שלא תגרום נזק ובעיות בשרירים וב

 כמו: תאורה, רעש, אוורור, מיזוג ועוד ועוד.

 

 מהם הנושאים העיקריים שארגונומיה עוסקת בהם ?: שאלה .223

)למשל, לחיצה שוב  תנועה חוזרנית –תנוחות מאומצות, אפקט חוזר ונשנה : תשובה

 ושוב על הדק(, פינות חדות וידיות, הרמת חפצים והורדתם, אקלים, רטט )ויברציות(.

 

 יום ובטווח הרחוק ?-מה התועלת בארגונומיה בחיי היום: שאלה .224

התועלת תתבטא: בשיפור איכות העבודה, שיפור איכות החיים, הפחתת : תשובה

 נוחות.-עייפות וחוסר

 

 סיכון עפ"י תורת הארגונומיה ?ה-מהם גורמי: שאלה .225



 

הסיכון: משך החשיפה, תדירות החשיפה, עוצמת החשיפה ושילוב -גורמי: תשובה

 סיכון.-גורמי

 סיכון בארגונומיה ?-מה זה שילוב גורמי: שאלה .226

ם להגדלת הסיכוי לפגיעה. גור זמנית-חשיפה ליותר מגורם סיכון אחד בו: תשובה

בעת הרמת חפץ מהרצפה, כיפוף שורש כף  לדוגמה: להתכופף וגם לפתל את הגוף

 יד והרמת חפץ בעזרתה.

 

 מה הכוונה תדירות החשיפה כשמדובר בארגונומיה ?: שאלה .227

הפעולה בכמה פעמים היא נעשית  בדקה -בארגונומיה, מודדים את תדירות: תשובה

 דקות או בשעה. 5-או ב

 

 מה מודדים בארגונומיה בגורם סיכון של עוצמת חשיפה ?: שאלה .228

צורת האחיזה של עוצמת החשיפה נמדדת במשקל החפץ שיש להרים, : תשובה

החפץ, עומצת הרטט )הוויברציה שהמכשיר מפעיל על הגוף( ואפילו עוצמת ההקלדה 

 המקלדת.-על מקשי

 

 איזה משקל מותר לי להרים ? :שאלה .229

 המשקל שמותר לך להרים תלוי במספר גורמים:: תשובה

 מין: גבר או אישה.

 .65 – 45, 45 – 18)נוער(,  18 – 15גיל: 

 דקות. 5-תדירות: כמה פעמים ב

דקות  5-תבצע יותר מפעם אחת בעפ"י התקנים העולמיים נקבע, שחפץ שהרמתו ת

 ק"ג. 25, משקלו לא יעלה על 45 – 18גבר בגיל ע"י 

 

 מה המשקל הכבד ביותר שמותר לגבר להרים ?: שאלה .230

דקות ע"י גבר שגילו  5-ץ שיורם פעם אחת בהבינלאומיים, חפעפ"י התקנים : תשובה

 ק"ג. 30-, משקלו יהיה לא יותר מ45 – 18

 

 

 

 

 הדרכת עובדיםמסירת מידע ו



 

 הבטיחות בעבודה?האם המעסיק חייב להדריך את העובדים בנושא  : שאלה:שאלה .231

כן, בתקנות הבטיחות בעבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, מחויב  :תשובה

המעסיק להדריך את העובדים על הסיכונים בסביבת העבודה שלהם ולוודא שהם 

)לפרטים נוספים,  יודעים כיצד להתמודד עם סיכונים אלה.מבינים את ההדרכה ושהם 

-התשנ"ט -מסירת מידע והדרכת עובדים  -עבודה נא עיין בתקנות ארגון הפיקוח על ה

1999.) 

 

 ? המעסיק לבצע הדרכת בטיחות באיזו תדירות נדרש :שאלה .232

בתקנות הבטיחות בעבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, נדרש המעסיק  :תשובה

שתנו התפקיד או תחנת הלפחות פעם בשנה או אם לבצע הדרכת בטיחות לעובדים 

 העבודה של העובד. 

 

 ? מי רשאי להדריך בטיחות את העובדים :שאלה .233

מקצוע מתאים, יחד אם זאת,  בעל תתבצע בידיהדרכות בטיחות לעובדים  :תשובה

תינתן באמצעות המוסד נאמני בטיחות הדרכה של אנשי אחזקה, מנהלי עבודה ו

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

 

 איזה סוגי הדרכות נדרשים העובדים לעבור בתחום הבטיחות?איך אני יודע  :שאלה .234

קיימים בחברה. הסיכונים בבית כות והיקפן נגזרות מרמת הסיכונים שההדר :תשובה

תוכנה אינם דומים לסיכונים במפעל יצרני וזה בא לידי ביטוי במבנה ההדרכה והיקפה. 

ר שהבין את בד"כ, מדריך הבטיחות בונה את ההדרכה ספציפית לארגון, לאח

 קיימים בחברה.שהסיכונים 

 

 

 ? איך יודעים אם ההדרכה טובה ומספקת :שאלה .235

העובדים הבינו את קשה לדעת, למרות שהחוק דורש מהמעסיק לוודא ש :תשובה

עם הסיכונים. בחלק מהארגונים מבצעים מבחן הסיכונים ואת הידע כיצד יתמודדו 

 בסוף ההדרכה, בחלק אחר מבצעים תצפיות.

 מנו של העובד.המעביד נדרש לתת הדרכה לעובדיו ע"ח העבודה ולא על ז

 

איך אני עושה  : כתוב בתקנות שאני צריך לוודא הבנת העובדים את ההדרכה.שאלה .236

 את זה ?

מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה : כתוב בתקנות: "תשובה

" הדרך הטובה ביותר פועלים על פיה.שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם 



 

היא להגיש לעובדים בסוף כל הדרכה מבחן/שאלון בכתב ובכך לוודא שההדרכה 

 הובנה. יעיל הדבר כל זמן שהעובדים דוברי עברית ויודעים קרוא וכתוב.

 הבעיה היא כשהעובדים לא יודעים עברית או של יודעים לקרוא ולכתוב בעברית.

פה שמובנת לרוב העובדים, לעיתים בעזרת מתורגמן צריך שההדרכה תתבצע בש

 מאושר, ושהמבחן/שאלון בשפתם. התרגום הכתוב מחייב תרגום מקצועי.

 

: מתי הזמן הכי נכון שאני צריך להדריך את העובדים החדשים שמגיעים אליי שאלה .237

? 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  : ביום הראשון עם תחילת עבודתו. ב"תשובה

 , מפורט כדלקמן:7, בסעיף 1999-מידע והדרכת עובדים(, תשנ"ט)מסירת 

  – תמצית מידע בכתב"

מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה, לכל המאוחר ביום תחילת   )א( 

עבודתו, תמצית בכתב של מידע בדבר סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק, או הקיימים 

 ול הוא להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו.במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו על

תמצית בכתב, כאמור בתקנת משנה )א(, תהיה בשפה העברית והערבית ובשפה   )ב( 

נוספת המובנת לרוב העובדים במקום העבודה; המעביד ידאג שתוכנו של המסמך 

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

נו התפקיד או תחנת העבודה של העובד, ימסור לו המחזיק במקום העבודה נשת   )ג(

 "תמצית בכתב כאמור בתקנת משנה )א(, לגבי התפקיד או תחנת העבודה החדשים.

 

להתקין וילונות בבית. האם אני צריך ציוד מגן : אשתי מנג'סת לי שאלה .238

 אישי ?

 ואי: כן. גם מההיבט הבטיחותי שהרי פציעה תסתיים בטיפול רפתשובה

 כלשהו, בדיוק כמו שהיה קורה חלילה, במקום העבודה.

תקנות ציוד מגן אישי מחייבות שימוש בציוד זה "בעבודה" ולא כתוב שם 

בודה בכל מקום, מחייב שימוש "במקום העבודה". כלומר, כל ביצוע ע

 בהגנה אישית בציוד מתאים. 

 

 מגן ?-ראייה. למה אני צריך משקפי-:  יש לי משקפישאלה .239

ראייה לא בנויים להגן על העיניים מחדירת שבבים וגיצים -: משקפיתשובה

מהצדדים של המסגרת, אינם מתוכננים להגן על עיניך מפני קרינה 

תרה מזאת, עם פגיעת גוף כלשהו בעדשת )במיוחד קרינת לייזר( ועוד. י

המשקפיים שלך יש מצב שהוא יחדור לתוך העין יחד עם שבר של 

 העדשה.



 

 ציוד חרום

 :  כל כמה זמן צריך לבדוק את המטפים אצלי בעסק ?שאלה .240

 : מטפים צריכים להיבדק  כך:תשובה

 שמינית לשם בדיקה חודשית. חזותית בלבד ע"י אחד העובדים שלך ,

 .כך

  חודשים( ע"י מאחזק מטפים מקצועי. 12בדיקה שנתית )כל 

  שנים ייבדק המיכל )בלחץ( אצל היצרן. 5כל 

 

 האש ?-: איזה ציוד צריך שיהיה בארון כיבוישאלה .241

 : יכול להיות שבארון יהיו:    תשובה

 2 .זרנוקים שעשויים בד 

 .מזנק 

 יש ארונות שבהם יש :

 מטר. 25-גלגלון עם מזנק ל 

 שיש בהם :יש ארונות 

 .מטפים 

 אש של מקום העסק שלך.-כל זאת בהתאם להנחיות כיבוי

 

: איך אפשר לחלץ אדם שנלכד בתוך המפעל בזמן שריפה ולא יכול שאלה .242

 לצאת ?

 : בעזרת שמיכה מיוחדת שמתעטפים בה ורצים עימה דרך האש.תשובה

 ש לרכוש שמיכה כזאת  מראש.י

 וסימוןשילוט 

ליטר. אני רוצה  20:  אני צריכה קצת  נוזל להסרת שומן ויש אותו במיכל אלהש .243

 להוציא קצת לתוך בקבוק מים  או קומקום. האם אני יכולה ?

: אסור בשום אופן למלא בחומר שאסור לשתייה או לאכילה לתוך כלי תשובה

תן לחפש שמיועד לשתייה או לאכילה. החובה להשתמש רק באריזה המקורית. ני

או של חומר שאסור לאכילה או שתייה  ולמצוא אריזת חומר קטנה יותר של חומר זה

 .ממנו

הוא נקי אם אין ברירה, ניתן לחפש ולמצוא אריזה של חומר "לא למאכל" אחר, 

בתנאי שתסירי את התווית המקורית של מיכל זה ותסמני משאריות החומר הקודם ו

 וא מכיל כעת, כולל אזהרות מתאימות.את המיכל באופן ברור מה החומר שה



 

 

 תאורה

 : מהי התאורה הנכונה ליד מחרטה?שאלה .244

: נורת ליבון )אין להשתמש בפלורסנט עקב חשש לתופעה תשובה

"סטרובוסקופית": תופעה זו מתרחשת תחת אור פלורסנטי, שגורמת לכך שהחלק 

 שמסתובב במכונה ייראה כאילו הוא "עומד" ולא מסתובב(.

 אקליםתנאי 

על עצמת הקירור של המזגן. זו צועקת אצלנו במשרד מתווכחים כל הזמן : שאלה .245

שקר לה וההוא מתעצבן שמכבים את המזגן כי חם לו. מה הטמפרטורה הנכונה 

 ושלא יריבו ?

שנים ומשתתפים הגיעו למסקנה שמידת החום הרצויה -: על פי מחקרים רביתשובה

  ומידה זו בדרך כלל מתאימה לכולם.  23 - 24בכל ימות השנה היא: 

 

 ?אנשים מצוננים גם בקיץ. מה לעשותקירור וה-: אצלנו עובדים בבתישאלה .246

למקום חם מספר פעמים בזמן קצר או למשך  יציאה וכניסה ממקום קר: תשובה

 כל היום, יוצרת מה שמכנים: "הצטננות מזגנים".

בכך ו לגוף להתרגל למעבר ם ולהיפך ולתתומומלץ למתן את המעברים מקור לח

ביניים או -למנוע את ההצטננויות האלה. אפשרי דרך חדר או מעבר בעל טמפרטורת

 שימוש בלבוש מתאים שניתן להורידו בהדרגה.

 

 

 

 : יש עובדים שמגיעים חולים לעבודה. חושש להידבק. מה לעשות ?שאלה .247

 רמת המנהלים. : הטיפול בעובדים שמגיעים לעבודה חולים, צריך להיות בתשובה

חו"ל נאסר על החולים להגיע לעבודה כדי לא ידביקו את האחרים. להעלות נושא -ב

זה לטיפול ההנהלה. בינתיים, פתח חלון ואוורר את מקום העבודה בבוקר ובמשך 

היום בהתאם להתעטשויות ולשיעולים שסביבך. אוורור מסלק חיידקים ושאר 

 מזיקים וגם ריחות. 

 

 

 

 



 

 תכנית בטיחות

 : למה אני צריך תכנית בטיחות ?להשא .248

: תכנית בטיחות )או בשמה העדכני: "תכנית לניהול הבטיחות"( נדרשת תשובה

התכנית מסייעת לך לדעת מה עלייך לבצע במקום  במקומות עבודה, על פי החוק.

העבודה, את המועדים השונים שקבע החוק לפעילויות, לאיזו אוכלוסיות עובדים, 

 בדיקות סביבתיות ורפואיות, הדרכות, שעת חירום ועוד. 

 

 עובדים. האם אני חייב ב"תכנית לניהול הבטיחות" ? 23: יש לי במפעל שאלה .249

הכנה של תכנית כזו, במקומות עבודה שמספר : בדרך כלל נדרשת תשובה

אבל אם במפעל שלך קיימים בו סיכונים כאלה, שמפקח  .ומעלה  50העובדים בו 

 העבודה הורה לך בכתב לעשות תכנית, עליך החובה להכין אותה.

 

 : מי יכול להכין תכנית לניהול הבטיחות ?שאלה .250

 : התכנית תוכן ע"י:תשובה

  הבטיחות.-לפי תקנות ממונימי שיש לו אישור כשירות 

 .שעבר קורס להכנת תכנית לניהול הבטיחות 

  מי שיש לו הכישורים והוכיח זאת למפקח העבודה ויש לו אישור מהמפקח

 לעשות תכניות.

  לא כל ממונה בטיחות יודע להכין תכנית כזו אלא אם עבר קורס זה. במקרה

וני( והממונה שלך כזה, ניתן להיעזר בשירותיו של מכין תכנית מוסמך )חיצ

ישותף בהכנתה, יאשר בחתימתו על התכנית שהוא קרא אותה והוא מודע לכל 

 תכניה. 

 

 אחסנה ומידוף

יש במחסן שלי מדפים לציוד כבד. האם אני צריך לבדוק אותם וכל כמה : שאלה .251

 זמן ?

ע"י מהנדס לא צריך לבדוק אותם. אבל, מומלץ לבצע להם בדיקה : תשובה

ידך )רצוי לעגן זאת בנוהל( נהוג בתדירות של -בע עלבתדירות שתיקקונסטרוקציה 

 שנה. לאחת 

 תן יהיה להתייעץ עם היצרן/ספק שלו.אם המידוף לא תקין ני

 

 



 

 גנרטורים

 :  האם גנרטור צריך בדיקה ואיזו ?שאלה .252

 : הגנרטור ייבדק בידי חשמלאי בעל רישיון מתאים:תשובה

  גם בידי חברת החשמל לתקינות לפני הפעלה ראשונה, ייבדק הגנרטור

 החיבורים החשמליים.

 .לאחר ביצוע שינויים/תיקונים בו 

  שנים. 5כל 

 מדובר בכל סוגי הגנרטורים: ארעי וקבוע.

 חוק עבודת הנוער

מצווה" ובחופשים. -: בקיבוץ נהוג להעסיק נוער בתקופת משימות ה"ברשאלה .253

 מאיזה גיל מותר להעסיק נוער ?

. אבל, צריך אישור מפקח 15להעסיק נער )וגם נערה( מגיל : למעשה, ניתן תשובה

 עבודה ממשרד העבודה.

 ילדה-נקראים ילד 16 – 15עפ"י החוק, נוער מחולק לשתי קבוצות גיל: 

 צעירה-נקראים צעיר 18 – 16                                                             

/עבודה וחובה עליך לבדוק ב"תקנות לב, אסור להעסיק נוער בכל תפקיד-שים

, שם בתוספת מפורטות 1995 –עבודות אסורות ועבודות מוגבלות  –עבודת נוער 

 העבודות האסורות ומשקלים של מטענים שמותר להרים בכל קבוצת גיל.

נוער -אנוש ברשת מרכולים. אנחנו מעסיקים בני-: אני מנהלת משאבישאלה .254

 נוער במרכול ?-ם יש איסור להעסיק בניאוגוסט. הא –בחופשת הקיץ: יולי 

", אין 1995 –עבודות אסורות ועבודות מוגבלות  –: עפ"י "תקנות עבודת נוער תשובה

נוער במרכולים. אבל, יש לעיין בתוספת לתקנות שמוזכרות -איסור להעסיק בני

 לעיל. 

 נוער, עפ"י התקנות:-העבודות שאסורות ומוגבלות לבני

  הרמה מכני: לנער עד שעתיים ביום -למקום ללא כליהעברת חפצים ממקום

ק"ג. לנערה: עד שעתיים ביום ועד  10-ק"ג. מעל שעתיים הגבלה ל 12.5ועד 

 ק"ג. 8

 הרמה מכני: -העברת חפצים ממקום למקום ללא כלי 

  ק"ג. 16עד  –ק"ג. מעל שעתיים  20עד  –צעיר עד שעתיים ביום 

  ק"ג. 10צעירה: עד שעתיים ביום ועד 

 .מקצצת בשר 

 .)משור סרט )בקצביה, למשל 

  מעלות. 40עבודה במקומות שהטמפרטורה בהם חורגת מתחום 



 

  עבודה בממיסים אורגניים, חומצות, בסיסים ועוד חומרים. )לעיין ברשימת

 החומרים שבתוספת לתקנות שמוזכרות לעיל(.

 חיטוי.-עבודה עם כלור, ברום, פלואור ושאר חומרי 

 מטבחיים-עבודה בבית. 

 .אפייה בלילה 

 קירור והוצאתם.-קירור או לתא-הכנסת מצרכים לחדר 

 

. לא 14נוער במרכולים בחופשת הקיץ, כבר מגיל -לב, מותר להעסיק בני-שימי

 לשכוח לקבל אישור מפקח עבודה ממשרד העבודה.

 

: אני מפיקה במשרד פרסום די ידוע בארץ )השמות שמורים המערכת(. האם שאלה .255

 ילדים ותינוקות בפרסומות ? יש מניעה להעסיק

אפשר להעסיק תינוק או ילד קטן בפרסומות, אלא בתנאים -: בדרך כלל איתשובה

)העבדת ילד בהופעה או  –מסויימים שמפורטים  ב"תקנות עבודת הנוער 

, "לא יינתן היתר להעבדת ילד שלא מלאה לו שנה. על 1999-בפרסומת(, תשנ"ט

דת ילד, שלא מלאה לו שנה, בהופעה אף זאת, רשאי השר לתת היתר להעב

 ציבורית, בהתקיים תנאים מסויימים:

 .ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות 

 ."ההשתתפות הכרחית בשל תוכני ההופעה 

תנאי העסקת קטינים די נוקשים וחובה עלייך לעיין בתקנות אלה לפני שתגשי 

 להפקת הפרסומת ו/או ההופעה הבאה.

 

אני במאי )השם שמור במערכת( של אחד המופעים שמתוכננים לעלות : שאלה .256

 8בחופשת החנוכה בשנה הבאה )עלינו לטובה(. בכוונתנו להעסיק ילדים בגילאים 

כרקדנים במופע הזה. אילו תנאים להופעה חלים עליי בקשר לילדים בגיל  12עד 

 שכזה והופעתם על במה ?

-ילד בהופעה או בפרסומת(, תשנ"ט )העבדת –: ב"תקנות עבודת הנוער תשובה

, קיים פירוט מלא על התנאים שמחייבים להופעת ילדים בהופעה ציבורית, 1999

 והריהם:

 .חובה לקבל היתר ממפקח עבודה לאישור הופעת הילדים במופע 

  אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן

 ם אצל הילד.העלול להפחיד או ליצור מתחי



 

 .לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים 

 .אין בהופעה מסרים גזעניים 

  אין בהופעה משום עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון

סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, 

 למעט הגרלות המותרות על פי חוק.

  או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני.אין בהופעה משום סיכון 

  מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים

 למניעת נזקי גוף.

  ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למניעת חשיפת

 הילד לקרינת שמש ישירה.

 מי, תיק עזרה ראשונה במקום ההופעה מצויים, בכל עת, מיתקן לטיפול עצ

 וערכה ניידת כהגדרתם בתקנות "עזרה ראשונה במקומות עבודה".

  לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות

 כיבוד בקשותיו להפסקות.

  לא ננקטת כלפי הילד או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיסית

 יסודות של פגיעה והשפלה.או מילולית, או לשון שיש בה 

  שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד

 למשנהו, מפורט בתוספת השניה לתקנות אלה וחובה לעיין בתוספת.

  בעל ההיתר או אדם מטעמו  אחראי למסירת מידע למפקח המקשר ויימצא

 כל זמן ההופעה במקום ההופעה.

  פינת מנוחה.במקום ההופעה מצויה 

  .בעל ההיתר מספק לילד שתיה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות

 בהעסקה של יותר משלוש שעות, יספק ארוחה חמה או קרה.

 בעל ההיתר דואג להסעת הילד ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה .

להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים 

 המשתתפים בהופעה. 

 ומעלה, יתלווה להסעה הורה או בן משפחה   8ה ציבורית של ילד בן בהופע

 בגיר, בשעות הלילה בלבד.

  בעל ההיתר דואג, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור

 לביתו של אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו.

 

גדול. האם אני צריך : יש לי נגריה. אני רוצה שהבן שלי יעזור לי בחופש השאלה .257

 לשלוח אותו לבדיקות רפואיות ומתי ?



 

)בדיקות רפואיות(,  -: כן, הבן שלך צריך להיבדק. ב"תקנות עבודת הנוער תשובה

", מפורט היקף הבדיקות הרפואיות שיערוך רופא המשפחה ורופא 1954-תשי"ד

מורשה אחר לנער המבקש לעבוד בעבודה המחייבת בדיקת התאמה. הבדיקות 

יבות להתקיים כחודש לפני תחילת העבודה והרופא יקבע את התאמתו לאותה חי

 עבודה. 

נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה, יעבור בדיקה רפואית חוזרת שיערוך 

רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשיך לעבוד באותה עבודה, במועדים שיורה 

 הרופא המורשה ולא יותר משנים עשר חודשים.

 פת לתקנות אלה יש את פירוט העבודות שמחייבות בדיקות התאמה.בתוס

 נגרות מכנית היא אחת מהן ומחייבת בדיקות התאמה. 

את זהות הרופא המורשה תוכל לברר בקופת החולים שאתה )ו/או הבן שלך( מבוטח 

 בה. 

: במושב אצלנו נהוג להעסיק את הנוער בעבודות המשק בחופשות. האם שאלה .258

 ותר בכל עבודה ?מותר ? האם מ

שנים מותר להעסיקם בחופשות  14: כל ילד )וילדה( שמלאו להם תשובה

 מהלימודים.

כפי שיקבע  אבל, "בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל

שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר 

להעסיק ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העסקת ילד" )חוק 

 עבודת הנוער(. 

מומלץ לעיין היטב בחוק עבודת נוער ובתקנותיו, לפני ההעסקה והם יכולים לתת 

 שאלותייך:תשובות מפורטות יותר ל

  1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג. 

  בדיקות רפואיות. –תקנות עבודת הנוער 

 העבדת ילד בהופעה או בפרסומת.  -                             

 משך לימודים לשם הכשרה מקצועית.  -                             

 גבלות.עבודות אסורות ועבודות מו -                             

 עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות. -                             

 פנקס לרישום נערים. -                             

 פנקס עבודה. -                             



 

 הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית. -                             

 הצגת תמצית החוק. -                             

שכר והם -כן, חוקים ותקנות אחרים עוסקים בשעות עבודה ומנוחה ובענייני-כמו

 כדלקמן:

 חוק שעות עבודה ומנוחה 

 חוק שכר מינימום 

 1987-בתקנות שכר מינימום )נוער עובד וחניכים(, התשמ"ח 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 

אדם במלון באילת )השמות שמורים במערכת(. מגיעים -כוח: אני מנהלת שאלה .259

 נוער בחופשות ומבקשים תעסוקה. האם אני יכולה להעסיקם ?-אלינו בני

אין מניעה להעסיק נוער בחופשות. כמובן, עלייך לעיין  היטב בחוק עבודת תשובה: 

 הנוער ובכל תקנותיו לבדוק שתעמדי בתנאים להעסקה ובאיסורים.

העסקה של נוער שאולי יהיה צורך להעסיק בעבודות -ילב לתנא-שימי

 לילה/במשמרות:

 בבוקר שלמחרת. 8:00ועד  20:00(, אסורה העסקתו בין השעות 16 – 15) ילד

 למחרת.  6:00ועד  22:00(, אסורה העסקתו בין השעות 18 – 16) צעיר

לתת  מומלץ לעיין היטב בחוק עבודת נוער ובתקנותיו, לפני ההעסקה והם יכולים

 תשובות מפורטות יותר לשאלותייך:

  1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג. 

  בדיקות רפואיות. –תקנות עבודת הנוער 

 העבדת ילד בהופעה או בפרסומת.  -                              

 משך לימודים לשם הכשרה מקצועית.  -                              

 עבודות אסורות ועבודות מוגבלות. -                              

 עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות. -                              

 פנקס לרישום נערים. -                              

 פנקס עבודה. -                              

 הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית. -                              

 הצגת תמצית החוק. -                              

שכר והם -כן, חוקים ותקנות אחרים עוסקים בשעות עבודה ומנוחה ובענייני-כמו

 כדלקמן:



 

 חוק שעות עבודה ומנוחה 

 חוק שכר מינימום 

 1987-ר עובד וחניכים(, התשמ"חבתקנות שכר מינימום )נוע 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 

 : מה ההבדל בין חוק עבודת נוער לחוק החניכות ?שאלה .260

:  חוק עבודת הנוער מגדיר מיהו נוער, אילו עבודות אסורות לנוער, חובת תשובה

 לימודים לצורך עבודה ועוד.

ספר מקצועיים לשם הכשרתם -בבתיחוק החניכות מגדיר את התלמידים שלומדים 

מקצוע תוך העסקתם בעבודות לצורך הלימוד ואת היחס שביניהם למי -להיות בעלי

 עובד ומעביד.-שמעסיק ומלמד אותם. קיימים כאן יחסי

 באופן כללי שני החוקים הם הפכים זה מזה. 

 

 עבודת נשים

פי -פוריות. על-טיפוליאני עובדת במפעל ייצור. אני נאלצת לעבור סדרת שאלה:  .261

 החוק, כמה ימים מותר לי להיעדר מהעבודה ושהמעביד חייב לתת לי ?

 פוריות כדלקמן:-מותר לך להיעדר מהעבודה לצורך טיפוליתשובה: 

 ימים בשבוע. 5אם במקום עבודתך עובדים  –ימים  16

 ימים בשבוע. 6אם במקום עבודתך עובדים  –ימים  20

 רות טיפולים בשנה.סד 4מותר לך להיעדר עד 

 

פוריות ואני -האם המעביד שלי יכול לפטר אותי בגלל שאני עוברת טיפולישאלה:  .262

 נעדרת הרבה פעמים ?

גופנית -פוריות והפרייה חוץ-לא ניתן לפטר עובדת בגלל שהיא עוברת טיפוליתשובה: 

 ימים לאחר תום ההיעדרויות. 150בימי ההיעדרות ועד תקופה של 

 רשים אישורו של שר העבודה והרווחה.פיטורין כאלה נד

לחוק שוויון הזדמנויות קובע בין היתר כי פיטורים על רקע טיפולי פוריות /ואו  2סעיף 

 הפריה חוץ גופית מהווים הפליה אסורה.

אבל, יכול מעביד לפטר עובדת רק אחרי שמלאו שנתיים מיום ההיעדרות הראשון 

 בקשר לטיפולים.



 

 מחלה ?-פשתהאם הפלה מקנה חושאלה:  .263

עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר תשובה: 

הזמן שקבע  –רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר 

 הרופא, אך לא יותר מששה שבועות.

יש ויכוח ביני לבין המנהלת שלי לגבי שעות לילה בעבודה. מהן שעות לילה שאלה:  .264

 החוק ?עפ"י 

ובין  24.00פרק זמן של אחת עשרה שעות ובהן השעות שבין  –"לילה" תשובה: 

 (.1954 –.         )חוק עבודת נשים 05.00ובין  24.00, ובחקלאות השעות שבין 06.00

האנוש שאינני יכולה -התקבלתי לעבודה במלון. הודעת למנהלת משאבישאלה:  .265

 א לא הסכימה לכך. מי צודקת ?לעבוד בלילה בגלל עניינים משפחתיים והי

לא יסרב מעסיק לקבל אשה לעבודה בשל כך בלבד שהיא הודיעה עם תשובה: 

 קבלתה לעבודה שאינה מסכימה מטעמים משפחתיים לעבוד בלילה.

אבל, הוראת הסעיף הזה לא חלה על מקומות העבודה שקבע שר העבודה והרווחה 

 קידים המפורטים להלן:בתקנות וכן על שירותים, מקומות, עבודות ותפ

  בשירותי המדינה שפירט שר העבודה בתקנות, לאחר שנוכח, כי עבודת לילה

של עובדת בשירותים אלה היא חיונית למדינה ואינה עלולה לפגוע במיוחד 

 בבריאות האשה.

  במקום שמטפלים בחולים או בנכים, במוסדות החלמה ובמוסדות לטיפול

 בזקנים או בילדים.

  ,להוציא הדפסת עיתונים.בעתונות 

  בבתי אוכל, בבתי מלון, בבתי קפה ובתי עינוג כמשמעות שעשועים ציבוריים

 .1935בפקודת השעשועים הציבוריים, 

 ;בעבודה הקשורה במישרין לטיפול בבעלי חיים 

  בתפקידי הנהלה, או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, כשאין

 העבודה עבודת כפיים.

 ודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיקה כל פיקוח על הזמן שבו כשתנאי העב

 נעשית העבודה.

 .בשירותי תעופה וים 

 לאומיות.-בסוכנויות נסיעות או תיירות שבנמלי תעופה וים או בוועידות בין 

אני בהריון ותאריך הלידה המשוער הוא עוד שבועיים. האם מותר לי להיות שאלה:  .266

 בחופשת לידה לפני הלידה ?



 

תקופת הלידה וההורות היא עשרים ושישה שבועות, מהם שבעה שבועות שובה: ת

 או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

 תכנני לך את החופשה בהתאם. שתהיה לך לידה קלה וולד בריא)ה( ויפה.

וחצי )יש לי חולים למשך שבועיים -במהלך חופשת הלידה אושפזתי בביתשאלה:  .267

מסמכים שמאשרים זאת(. מה קורה עם חופש הלידה שלי ? האם האשפוז "קלקל" 

 לי את אורך חופשת הלידה ?

עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת הלידה וההורות )זהו שמה תשובה: 

 של חופשת הלידה בלשון החוק( לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאלה:

  להאריך את תקופת הלידה וההורות  לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז

 אך לא יותר מארבעה שבועות. 

 .הנאמר לעיל יחול גם לגבי עובדת שתקופת אשפוזה, אינה רצופה 

שעות לפחות לשם קבלת  12שהות של אדם בבית חולים במשך  –"אשפוז"          

 טיפול רפואי.

 ת כך ששלושה שבועות או יותר יהיו מיד לאחר לפצל את תקופת הלידה וההורו

יום הלידה ויתרת תקופת הלידה וההורות תחל במהלך תקופת האשפוז או עם 

 סיומה.

ילדתי תאומים וחברה ספרה לי שחופשת לידה של תאומים היא ארוכה יותר. שאלה:  .268

 האם נכון ? כמה זמן תהיה החופשה ?

חת יותר מילד אחד, זכאית להאריך צודקת חברתך. עובדת שילדה בלידה אתשובה: 

את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, 

שבועות  6החל בילד השני. כלומר, בתאומים: שלושה שבועות נוספים. בשלישייה: 

 טוב ושיהיה לך קל ונעים.-נוספים. מזל

בפגייה לשבועיים עד  התינוקת שילדתי נולדה במשקל נמוך והיא נשארהשאלה:  .269

 שעלתה במשקל. מאיזו חופשת לידה מגיעה לי ?

עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית תשובה: 

החולים לאישפוז, תוך תקופת הלידה וההורות )זהו שמה של חופשת הלידה בלשון 

 החוק( לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאלה:

  הלידה וההורות לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, להאריך את תקופת

 אך לא ביותר מעשרים שבועות. 



 

 נ"ל יחול גם לגבי עובדת שתקופת אשפוזו של הילד אשר ילדה, אינה רצופה.-ה 

  לפצל את תקופת הלידה וההורות כך ששלושה שבועות או יותר יהיו מייד לאחר

ך תקופת האשפוז או עם יום הלידה ויתרת תקופת הלידה וההורות תחל במהל

 סיומה.

 האם גבר יכול לקבל חופשת לידה במקום אשתו היולדת ?שאלה:  .270

עובד שבת זוגו ילדה, יכול לקבל חופשת לידה, אם התקיימו בו התנאים תשובה: 

 הבאים:

 .הילד נמצא עמו ובהחזקתו 

  הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת הזוג

אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה כאמור בת הזוג אינה מסוגלת ורופא 

 לטפל בילד.

אבל, תקופת הלידה וההורות )זהו שמה של חופשת הלידה בלשון החוק( של העובד 

תחל ביום שבו החלו להתקיים לגביו התנאים האמורים לעיל ותקופתה תהיה למשך 

ידה עד ליום האמור, וכל -ליתרת תקופת הלידה וההורות של בת הזוג שלא נוצלה ע

 עוד מתקיימים לגבי העובד התנאים האלה.

יצא עובד לתקופת לידה והורות לפי האמור לעיל, אין בכך כדי לדחות, להאריך או 

 לקצר את תקופת הלידה וההורות של בת זוגו.חופשה זו מקובלת.

 לפני שאתה רץ למעביד לקבל את אישורו לחופשה, שים לב:

ובד שאשתו ילדה, ייתן לו מעבידו חופשת לידה חלקית, בתקופת החוק קובע כי ע

חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, אם 

 התקיימו כל אלה:

  אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת

אחר הלידה המגיעה לה, בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים של

 יום הלידה.

 .אשתו עבדה בתקופה האמורה 

)ח( לחוק עבודת נשים נקבע שאב זכאי ליתרת חופשת הלידה לאחר סיום 6בסעיף  

ששת השבועות הראשונים מיום הלידה.  המושג חופשת לידה מתייחס גם לחופשת 

לידה מוארכת, האב זכאי ליתרת חופשת הלידה, בין אם מדובר בחופשת הלידה 

השבועות ובין אם מדובר בחופשת לידה מוארכת בשל לידת יותר  14הבסיסית בת 

 מילד אחד או בשל אשפוז היילודים.



 

מומלץ לבדוק ב"ביטוח הלאומי" את זכאות התשלומים לגבר שלקח חופשת לידה. 

 עקרונית התשלומים דומים לאלה שמשולמים ליולדת.

גברים  364היו  2010-בארץ נרשמת מגמת עלייה בקרב גברים שלקחו חופשת לידה: ב

 אבות בחופשה. 500היו גבר  2015-בחופשה וב

מרק צוקרברג, מייסד פייסבוק, לקח חופשה של חודשיים עם הולדת ביתו, ראש  

ממשלת בריטניה דיוויד קמרון, שיצא לחופשת לידה בת כמה שבועות לאחר הולדת 

שת לידה . שדרן הרדיו והשחקן אלכס אנסקי, שיצא לחופ2010בתו פלורנס ב־

 שנה והאריך אותה לאחר מכן ללא תשלום. 30בתשלום למשך עשרה ימים לפני כ־

 

 עובדת אצלנו במפעל הפילה את תינוקה. מה דין היעדרותה מעבודה ?שאלה:  .271

 עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה.תשובה: 

 –רב יותר  אם אישר רופא כי מצב בריאותה בגלל ההפלה מחייב שתיעדר זמן

היעדרותה יהיה הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר מששה שבועות. היעדרות זו 

 תיחשב ל"חופשת מחלה".

 

עובדים חדשה. אצלנו במפעל יש כמה עובדות שהן בהיריון -אני חברת ועד שאלה: .272

 וחלקן אחרי לידה. אילו היעדרויות מותר להן ומה חובת המעביד ?

 בודתה:עובדת רשאית להיעדר מעתשובה: 

  בחדשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב

זאת . ההיעדרות כהיעדרות מפאת מחלה. או שהעובדת זכאית לגמלה לשמירת 

, 1995-לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 59היריון לפי סעיף 

ן אחר, הסכם לתקופה זו. או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח די

קיבוצי או חוזה עבודה. היעדרות מכוח האמור כאן, לא תפגע בזכויות התלויות 

 בוותק של העובדת אצל המעסיק.

  בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה

או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה. 

זו כדין חופשה ללא תשלום ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק של היעדרות 

 העובדת אצל המעסיק. 

 .אם המעסיק מצא לה עבודה אחרת שמתאימה לה לא תחול פסקה זו עליה 



 

  בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב,  כי בשל סוג העבודה, מקום ביצוע

ת עבודתה בשל העבודה או אופן ביצוע העבודה, העובדת לא יכולה לבצע א

היותה בהיריון. היעדרות זו כדין חופשה ללא תשלום, ולא תפגע בזכויות 

 התלויות בוותק של העובדת אצל המעסיק.

  .אם המעסיק מצא לה עבודה אחרת שמתאימה לה לא תחול פסקה זו עליה 

  מתום תקופת הלידה וההורות, ועד תום שישה חודשים מיום הלידה, בתקופה

 בהתקיים כל אלה:שבה היא מניקה, 

 .העובדת הודיעה למעסיקה שהיא מניקה 

 .העסקתה נאסרה בתקופה שבה היא מניקה בשל ההנקה 

 .מעסיקה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה 

 

 מפעל שלנו עובד בלילה?ה: האם נשים חייבות לעבוד במשמרות לילה אם שאלה .273

לקבל אישה לעבודה בשל כך לא יסרב המעביד  –: לפי תקנות עבודת נשים תשובה .274

שהיא הודיעה שאינה מסכימה מטעמים משפחתיים לעבוד בלילה. הוראות סעיף זה 

לא יחולו על סוגי מקומות עבודה כמו בתי חולים, הדפסת עיתונים, טיפול בקשישים 

 או ילדים, בתי מלון, וכד'.

 

 : עובדת בהריון )לא שומרת שבת( מסרבת לעבוד בשבת גם כאשר היאשאלה .275

          מודעת לכך שיש לנו הזמנה גדולה ודחופה ללקוח. מה הצעדים שלי במצב זה?                                                           

: עובדת שהיא בחודש חמישי להריונה ואילך לא יעבידנה בשעות נוספות תשובה

 ובמנוחה השבועית )תקנות עבודת נשים(

 

קרינה במת הגבלה להעסיק אישה בגיל פוריות בעבודות : שמעתי שקיישאלה .276

 ?   מייננת. עד מתי נחשב גיל פוריות

 שנה. 45 הוא עד גילישה גיל הפוריות לא: תשובה

 

 

 

 

 ? 45: מה הן ההגבלות חשיפה לקרינה מייננת לאישה עד גיל שאלה .277

רם לשנה. השיעור  5חשף למנות חשיפה בשיעור העולה על י: אישה לא תתשובה

 רם. 0.4החודשי הממוצע לא יעלה על 

 



 

 פנקס מפעל

 : האם כל מפעל צריך שיהיה לו פנקס מפעל ?שאלה .278

( כל מפעל 1970 –נוסח חדש  –כן.  עפ"י החוק )פקודת הבטיחות בעבודה  תשובה:

 צריך פנס מפעל. 

 : מה צריך להיות בתוך הפנקס ?שאלה .279

, צריכים להיות מתועדים בו וכתובים 198עפ"י פקודת הבטיחות, סעיף  תשובה:

 הנושאים הבאים:

 .הפרטים שנקבעו בחוק לגבי סיוד ו/או צביעת המפעל ומועדיהם 

  פרטים של כל תאונה או מחלת מקצוע שאירעו במפעל וחובה לדווח עליהם

 למפקח העבודה.

 הל/מנכ"ל וכו'( פרטים של כל פטור שניתן למפעל ושתופש המפעל )מנ

 פועלים על פיו.

 .יצורפו כל התסקירים והעודות וכל הוראה אחרת של החוק 

 : היכן משיגים פנקס מפעל ?שאלה .280

 במשרד העבודה והרווחה או במוסד לבטיחות ולגיהות. תשובה:

למעשה, ניתן לחסוך התרוצצויות כדי להשיג פנקס כזה ולחסוך בנייר למען איכות 

נים אלה למחשב בתיקיות מסודרות ותוך שימוש בסורק למען הסביבה, ולהכניס נתו

 התסקירים והתעודות השונות.        

 ריתוך

 : כל כמה זמן צריך לבדוק את צנרת הריתוך ?שאלה .281

למעשה אין אורך חיים לצינורות הגז שמשמשים לריתוך. הרתך צריך תשובה: 

 ולחפש בהם:לבדוק את הצינורות שהוא משתמש בהם אחת לשבוע לפחות 

 .סדקים וחתכים 

 .כוויות 

 .הפרדת שכבות הצינור 

 .בליטות וספוגיות 

"בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי": סעיף  - 1חלק  4348)ת"י 

 תחזוקת צנרת גמישה(. – 9.6.8

 



 

 הלהבה ?-: כל כמה זמן צריך לבדוק את בולמישאלה .282

 ה עפ"י הנחיות היצרן. בהתאם להוראות היצרן. מקובל אחת לשנתשובה: 

בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי, סעיף  – 1חלק  4348)ת"י 

9.7.2.). 

 

 : מה מחייבות התקנות לגבי הסמכה לרתך ומה תוקף ההסמכה ?שאלה .283

 : אין תקנות לגבי הסמכות לרתכים ולריתוך.תשובה

 מחייבת.האגף להכשרה מקצועית עורך מבחנים אך אין תכנית הכשרה 

התקנות היחידות שמתייחסות לבטיחות בבודות ריתוך, הן "תקנות הבטיחות בעבודה 

" ובה פירוט הציוד למיגון אישי של הרתך למניעת 1997 -ז "תשנ –ציוד מגן אישי  –

הסיכונים בעבודתו. לציין, שעבודת ריתוך מכילה סיכונים רבים יחסית שמחייבים 

 התגוננות מפניהם.

בוחנים את הרתך טרם קבלתו לעבודה, כשנדרש ממנו ידע מסויים ו/או יש ארגונים ש

 ניסיון, בשל אופי העבודה. 

 

 : האם אני יכול להשתמש בגז גפ"מ )גז בישול( במקום גז אצטילן ?שאלה .284

: כן. השימוש בגז האצטילן מתמעט והולך. הן משום שהשימוש בו בטוח תשובה

 פחות והן בשל מחירו. 

לן נופל, וממשיכים לעבוד עימו, האצטון שבתוכו "נפרד" במקרה שגליל אצטי

 מהאצטילן ועלול להיפלט היישר למבער של הרתך וייגרום לפיצוץ.

אחרי הרמתו וייצובו של הגליל, יש צורך להמתין כשעה עד שהחיבור בין נוזל האצטון 

 וגז האצטילן יקרה ויעילות הגז תהיה טובה יותר.

 יותר ורחב דיו להגברת יציבותו. גליל )בלון( גז הבישול נמוך

 ובאשר למחיר, כדאי לבדוק.

 

 הלהבה בריתוך גז ?-: כל כמה זמן צריך לבדוק את בולמישאלה .285

פעמיים, כלומר, במקרה של אש חוזרת -: קיימים שני סוגים של בולמים. חדתשובה

ך פעמיים". אותם צרי-פייר" חייבים להחליפם. הסוג השני והנפוץ יותר הם ה"רב-"בק

 לבדוק פעם בשנה ע"י איש מקצוע מתאים, רצוי נציג היצרן או הספק.

 : מה זה עבודה חמה ?שאלה .286

: עבודה חמה היא עבודה בתחום המסגרות והמתכת שבה מעורבים: ריתוך, תשובה

, נתזים השחזה וחיתוך, בעיקר באמצעות כלים מיטלטלים, שיוצרים חום, גיצים

יד זווית, נוצרים גיצים רבים וגם -וניצוצות. למשל, בעבודת השחזה, בעזרת משחזת



 

המתכת המעובדת נעשית חמה. כל המרכיבים האלה עלולים ליצור שריפה בסביבת 

 העבודה, באופן מיידי או מושהה.

פתרון מניעתי לשריפה, מחייב הצבת אדם שיעמוד ממרחק סביר ויחזיק לידו מטפה 

אש. אדם זה נקרא בעגה המקצועית: "צופה אש". תפקידו לעמוד )או לשבת -ילכיבו

בצל( ולהשגיח שלא תתחיל אש ושריפה בסביבת המסגר/הרתך שעלול לא להרגיש 

שהוא מוקף להבות. הצופה יהיה האיש שיוציא את המסגר ויציל אותו ויתחיל לפעול 

יפה מושהית, עד כחצי לכיבוי השריפה. על הצופה להמשיך להשגיח שלא תפרוץ שר

שעה לאחר סיום העבודה ולבצע מספר סיורים במשך כמה שעות, לאחר סיום 

 העבודה ולעיתים נדרשים הסיורים עד למחרת. 

 : איך מגינים על העובדים באתר שבסמוך להם מתבצעות עבודות ריתוך?שאלה .287

 : יש לתחום את אזור הריתוך באמצעות מחיצות למניעת פגיעה מגיציםתשובה

 לאנשים שמסביב. ומסנוור

 

 עגורנאים ואתתים

 : האם אתת יכול לאותת לכל סוג של עגורן ?שאלה .288

אתת מוסמך, רשאי לאותת לכל סוג עגורן ואין הגבלה לגביו, בניגוד תשובה: 

למפעיל עגורן. )תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

 (. 1992-ואתתים(, התשנ"ג

 משרד

-: הגיע אלינו ממונה בטיחות חדש ושאל האם קיבלנו הדרכת בטיחות לעובדישאלה .289

 המשרדים. האם אנחנו צריכים לקבל הדרכה כזו ?

משרד הם עובדים במבחן כל התקנות -כן צריכים לקבל הדרכה. עובדיתשובה: 

שעוסקות בעובדים, מעסיקים, שעות עבודה ומנוחה ויתר החוקים השונים. חוק 

צסירת מידע  –בהדרכות במיוחד: " תקנות ארגון הפיקוח על העבודה אחד עוסק 

" שמחייבות את המעסיק להדרכת עובדיו ולמסירת 1999 –והדרכת עובדים, תשנ"ט 

 מידע בדבר הסיכונים בעבודתם ולפחות אחת לשנה. 

 המשרדים לדעת:-הנושאים שעל עובדי

 ,פעילות של  שעת חירום: שריפה, נפילת טילים, רעידת אדמה, פיצוץ

חומרים מסוכנים וכו', בהתאם לעיסוק מקום העבודה והסיכונים השונים 

 מהם.

 מילוט ותפקוד בשעת חירום.-דרכי 



 

 .עבודה נכונה וארגונומית עם מחשב וסביבת עבודה שקשורה לעבודה עימו 

 .החלקות, מעידות ונפילות 

 .התחשמלות 

 .עזרה ראשונה 

 .קבלת קהל והתמודדות בלחץ 

  אחרת שכוללת עבודה משרדית שנשקפת סכנה מהפעילות וכל פעילות

 ומשליכה על עבודת המשרד והאנשים בו.

 

 ? : האם יש דרישות לריהוט במשרדשאלה .290

מ. שטח השולחן צריך לספק סידור נוח "ס 84עד  68: גובה שולחן בין תשובה

 תמ. חשוב למקם את המקלד"ס  160X90לאמצעי עבודה. המידות המינימליות הן 

 מספיק רחוק מקצה השולחן כדי להשאיר מקום לפרקי ידיו של העובד

 

 

 

 ?משרדי  : האם יש דרישות או המלצות כיסאשאלה .291

 הדרישות וההמלצות לכיסא משרדי הן:: תשובה

  מ."ס 55 - 42בין אפשרות שינוי הגבהת הכיסא 

 ולהשתמש ב"הדום". רגלייםה תמיכת כפותל שתמשאנשים נמוכים יכולים לה 

 40הישיבה המומלץ היא  משטחX40 מ"ס. 

  חות.דוחה למ, "ס 1ריפוד לטקס בעובי 

 

 : כמה ומתי צריך לתת הפסקה לעובד?שאלה .292

 רך. עהן חסרות  שהן חלק מהם, תהליכי עבודה שנוצרות בזמן: הפסקות תשובה

הפסקה יזומה מאפשרת לעובד מנוחה, מגע חברתי, שינוי אווירה, אכילה ושתיה. 

 הפסקות תכופות וקצרות עדיפות להפסקות ארוכות ומועטות. 

" כדי לקבוע את ההפסקות 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"אחובה לעיין ב"

 המנוחה בהתאם.-וזמני

 

 ר?: האם קיימת דרישה לסוג ריצוף באולם ייצושאלה .293

כדי שאם תהיה  1-2%ייצור יהיו בשיפוע של המשטחים סמוך למכונות כן. : תשובה

 דליפה של נוזלים, יגיעו לתעלת ניקוז. 



 

 צורך באוורור כל תעלות ניקוז ומאגרי האיסוף. יש

מונע החלקה או רצפה בנויה שלקה ניתן לבחור ברצפה עם ציפוי חומר חלמניעת ה

פיהם -קיימים תקנים לחספוס מרצפות ועל. מלבנים או חספוס מכני של הרצפה

 צריך לבחור את הריצוף.

 כן, ניתן לבדוק את חספוס הרצפה באמצעות מעבדות מתאימות.-כמו

 

  –בדיקות סביבתיות )ניטור סביבתי( 

 

: אני חייב לבצע בדיקות סביבתיות במקום העבודה. אם התוצאה לא טובה, שאלה .294

 עלול לגרור תביעות בעתיד, לא ?אני חייב לעדכן את העובדים ? זה 

: אתה חייב לבצע בדיקות לניטור סביבתי כדי לדעת את רמת הסיכונים תשובה

 לעובדיך. זאת עפ"י התקנות שנוגעות לכל חומר וסיכון. 

חובה עליך להביא את תוצאות הבדיקה לעובדים שחשופים לחומר/לסיכון במיוחד 

על העבודה )מסירת מידע והדרכת תקנות ארגון הפיקוח אם התוצאות חריגות  )

 (:1999-עובדים(, תשנ"ט

  תוצאות בדיקה סביבתית"

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

שקיימת במקום העבודה רמה חריגה של גורמים מזיקים לבריאות, ימסור המחזיק 

לעובדים המועסקים בו במקום העבודה, בכתב, את תוצאות הבדיקה הסביבתית 

והעלולים להיות חשופים לגורמים מזיקים כאמור, וכן הסבר בכתב בדבר הסיכונים 

 "שנתגלו בבדיקה ובדבר האמצעים שיש לנקוט להגנה מפניהם.

 לגבי יתר העובדים שאינם "מעורבים" עם החומר/הסיכון ובבדיקה הסביבתית:

ר לעובדים את תוצאות הבדיקה המחזיק במקום עבודה רשאי למסו  )ב( . "11סעיף 

והסבר כאמור בתקנת משנה )א(, באמצעות הודעה על לוח המודעות במקום 

 "העבודה.

 

 : מי יכול לעשות בדיקת ניטור סביבתי ?שאלה .295

: רק מעבדה מוסמכת. רשימת המעבדות המוסמכות והמורשות, ניתן למצוא תשובה

 באתר "המשרד לאיכות הסביבה" ובאתר "משרד העבודה".

 

 : לבדיקות ניטור סביבתי לרעש, האם עליי להזמין סקר מקדים ?שאלה .296

משרד , שיצא מנוהל סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור תעסוקתי: בתשובה

 :1.8.2015-ושנכנס לתוקפו ב הכלכלה מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית



 

 לפני ביצוע ,סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור תעסוקתי במקום עבודהיבוצע 

 . ניטור סביבתי תעסוקתי, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה

מטרת הסקר המקדים והנוהל הסקר המקדים נועד להכיר את מקום העבודה לשם 

  ם.הערכת החשיפה של עובדים לגורמים מזיקי

תוכן תכנית לניטור לפיה יבוצע ניטור סביבתי  על בסיס ממצאי הסקר המקדים,

ל זה היא לקבוע את אופן ביצוע הסקר המקדים, ולהביא תעסוקתי. מטרת נוה

 .לאחידות בין מבצעי הסקר לגבי אופן ביצוע הסקר ואופן התיעוד

רשאי לבצע רק מי שהוא בעל תעודה תקפה של בודק מוסמך המקדים  את הסקר

 מפקח העבודה הראשי. לבדיקות תעסוקתיות סביבתיות מאת

 

. האם אפשר  DB 85בבדיקות סביבתיות כל שנה נמדד מפלס רעש פחות מ  :שאלה .297

 להפסיק לערוך את הבדיקות ?

בטיחות )עובדים ברעש( המפעל שלך השל תקנות  תוספתה: לא, אם לפי תשובה

ניתן לפנות למפקח עבודה אזורי ולבקש  אבל, .חייב לבצע ניטור סביבתי לרעש

ים רחוקות יותר בהצגת תוצאות בדיקות תיעאישור לבצע את הבדיקות סביבתיות ל

 .האחרונותשנים השל 

 

 קרינה

 אקטיבית( ?-: מה חובות המעביד בעבודה בקרינה מיינת )רדיושאלה .298

בתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה : תשובה

המעביד , קיימת רשימה מפורטת לגבי חובותיו של 4, סעיף 1992-מיננת(, תשנ"ג

 לגבי עובדיו:

  .יכין תכנית בטיחות באישור מעבדה מוסמכת והגשתה למפקח עבודה איזורי 

 .ימנה ממונה בטיחות קרינה 

 בקרה וניטור.-יספק ציוד מגן אישי ומכשירי 

 .יבצע בדיקות קרינה סביבתיות תעסוקתיות כל שנה 

 .ינהל יומן מעקב לבדיקות הסביבתיות ולכיול המכשירים 

 יל מכשירים לניטור קרינה כל שנה.יבדוק ויכי 

 חירום.-יקבע בכל תחנת עבודה הוראות הפעלה ובטיחות ולמקרי 

 .ידריך את העובדים ויאמנם כל שנה ויוודא את הבנת העובדים 

 .יתחום האיזורים שצפוייה בהם רמת קרינה גבוהה מהמותר 

 .ידווח למפקח עבודה על כל רמה חריגה של קרינה 



 

  יפעל לבקרה אישית ופיקוח רפואי בכפוף להוראות מפקח עבודה איזורי

 והשירות הרפואי המוסמך.

 .יפעל למניעת קרינה מכל מי שנמצא במקום העבודה ובחצריו 

 בטיחות.-יפנה למעבדה מוסמכת לקרינה אם נוצר ספק בנושאי 

  ידווח למפקח העבודה האיזורי על כל שינוי במקום העבודה שעלול לפגוע

 תכנית הבטיחות ו/או בעובדים.ב

  ימסור לעובדים, לפי בקשתם, את תוצאות הבדיקה הסביבתית התעסוקתית

 שבוצעה עם הסבר בדבר הצעדים שיש לנקוט לגבי התוצאות.

 

 : מהן חובות העובד בעבודה בקרינה מייננת ?שאלה .299

 : חובות העובד הן:תשובה

 .יקפיד למלא אחר הוראות הבטיחות שבתקנות 

 בטיחות הקרינה, בציוד מגן אישי ובמכשור המדידה -השתמש באמצעייקפיד ל

 והניטור.

 אקטיביים פתוחים.-לא יאכל ולא ישתה ולא יעשן במקום בו יש חומרים רדיו 

 .יתייצב לכל הדרכה שהוזמן אליה 

 .יתייצב לביצוע בדיקות רפואיות אליה יישלח 

  במהלך העבודה.יודיע למעביד על כל תקלה, תקרית או סיכון שהתגלה 

 .יודיע לכל אחד ממעבידיו אם הוא חשוף לקרינה במספר מקומות 

 

 מייננת במקומות עבודה ?-: האם קיימת חובה בחוק לביצוע מדידות קרינה לאשאלה .300

 חינוך.-: לא. קיימת חובה במוסדותתשובה

 

 : מה זו קרינה מייננת ?שאלה .301

קרינה מייננת היא קרינת חלקיקים או גלים אלקטרומגנטיים שיש להם  :תשובה

 אנרגייה גבוהה ושמסוגלים לשחרר אלקטרונים מתוך מולקולות או אטומים. 

מתרחשים שחשיפה לקרינה מיינת יכולה להיות מסוכנת לבריאות. יינונים רבים מידי 

היינון גורם לנזק במערכת ביולוגית יכולים להוות גורם הרסני למערכת, משום ש

 יחידים.  תאים של (DNA) חמור לחומר הגנטי

נוסף לנזק המיידי, רקמות שנחשפות לקרינה מייננת סובלות מנזק מאוחר, המתבטא 

  .סרטניים עיקר בהתפתחותם של גידוליםב

בצאצאים הנולדים  למוטציות חשיפה לכמות גדולה של קרינה מייננת יכולה לגרום

 .לאחר החשיפה

https://he.wikipedia.org/wiki/DNA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_(%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94


 

מדידה בתעשייה, שימושים מבוססים -השימושים בקרינה מייננת: רדיוגרפיה, חיישני

 תרפיה, שימושים ביולוגיים ורפואיים.-עשן, רדיו-על יינון גז, גלאי

 

 מייננת ?-: מהי קרינה לאשאלה .302

ייננת היא קרינת שאין לה אנרגייה גבוהה ושאינה מסוגלת מ-: קרינה לאתשובה

 לשחרר אלקטרונים מתוך מולקולות או אטומים.

רוב החומרים האורגניים, כמו אלה שמהם בנוי גוף האדם, הגבול בין קרינה מייננת 

גלי ו מיקרוגל גלי, אדום-תת, נראההאור , הסגול-עללבין קרינה בלתי מייננת הוא בתחום ה

 . רדיו

כולם תחומי תדרי קרינה אלקטרומגנטית נמוכים יותר )ובסדר יורד( ויחד הם נקראים 

 .קרינה בלתי מייננת

 

 : האם אני חייב לבצע בדיקות סביבתיות לקרינה ?שאלה .303

 לפחות פעם בשנה. : כן בעבודה עם קרינה מייננת ותשובה

 מייננת.-לא בקרינה לא

 

 

 . מדוע?על הבגד תגים ונדים: עובדים בקרינה עשאלה .304

התגים סופגים קרינה. אחת לחודשיים העובד חייב לשלוח את התגית : תשובה

קמ"ג כדי לראות את כמות הקרינה שהעובד ספג. אם יתברר שכמות -לבדיקה ב

העובד לא יוכל להמשיך בעבודתו לפרק הקרינה שספג לחודשיים גדולה מהמותר, 

  זמן שייקבע עד איזון כמות הקרינה עם הזמן.

 

 ? : מה הן דרכי הקטנת חשיפה לקרינה אלקטרומגנטיתשאלה .305

 :לשמור מרחקהדרכים להקטנת חשיפה לקרינה זו הם פשוט : תשובה

 ח עלתמטר מקווי מ 35

 ח עליוןתמטר מקווי מ 20 .306

 ח גבוהתמטר מקווי מ 3

 שנאים חיצוניים בשהייה ממושכתמטר מ 3

 מטר מארונות חשמל בשהייה ממושכת 1

 מרחק של חצי מטר בשהייה ממושכת –ספקי כוח , מטענים ומתאמים 

 אין להתקרב למקורות קרינה שאינם מוכרים

 אסורים לכניסהשאין להיכנס לאזורים 

 (אין להסתכל ישירות לתוך מקורות הקרינה )כמו מיקרוגל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95


 

לחשיפה חריגה לקרינה בלתי מייננת )אירוע תאונה( יש לשלוח  במקרים של חשד

 את העובדים לבדיקות רפואיות.

 אירועים המוניים

 ס"מ ? 40: האם צריך אישור קונסטרוקטור לבמה שגובהה מעל שאלה .307

ס"מ חייב בבדיקת  40מגדיר שבמה מעל  5688: תקן אירועים המוניים תשובה

 עקה למניעת נפילה. ס"מ צריך גם במ 60מהנדס ובמה מעל 

מטר, אינה נדרשת  1בגובה של עד  X 120 120הפטור היחידי הוא לבמה לרקדנית 

 בבדיקת מהנדס.

 במוסדות חינוך, כל במה נדרשת לבדיקת מהנדס ללא קשר לגובהה.

 

 ספורט ?-תאורה שנמצאים במגרשי-: האם קיימת חובה לבדוק עמודישאלה .308

 2אביב שבגללם נהרגו -וד תאורה בתלהכדורסל ועמ-: מאז קריסת עמודתשובה

 נערים, החלו בכל הרשויות לבדוק את יציבותם של העמודים. 

 לחץ-כלי

מערכות קיטור ? העובד -: האם אני צריך לשלוח עובד שלי לקורס מפעילישאלה .309

 שנה ומעולם לא נדרשתי לכך. 20נמצא כאן כבר 

  -הסקה  ודוד קיטור דוד מפעיל -בעבודה  הבטיחות : כן. עפ"י החוק )תקנותתשובה

 ( עליך לשלוח את העובד לקורס זה.2000-ס"התש

 

: מה זה קולט אוויר ומה הקשר שלו עם המדחס )הקומפרסור( ללחץ האוויר שאלה .310

 במסגריה שלי ?

אוויר אצלך -: ממדחס שלך הוא רכיב אחד בכל המערכת של יצירת לחץתשובה

 במסגריה. המערכת מורכבת ופועלת כך:

 שמסובב את -לי מנוע חשמ-> 

  )ששואב אוויר ודוחס אותו לתוך -המדחס )הקומפרסור-> 

  המיכל הזה נקרא  -מיכל גדול )שנמצא מתחת לשניהם, המנוע והמדחס

"קולט אוויר" משום שזהו תפקידו: לקלוט את האוויר מהמדחס ולבנות לחץ. 

( נפתח שסתום והאוויר bar 10כשמגיע הלחץ שנדרש לך )בדרך כלל  

 <-ס זורםהדחו

   .בצינורות למסגרייה 

חודשים. זאת בגלל שהמיכל הולך  26המיכל חייב להיבדק בידי בודק מוסמך כל 

 ומתבלה עם השנים ועלול להתפוצץ אם לא ייבדק כל תקופה שכזאת.



 

הבודק המוסמך יזהה בעיות במיכל, ביניהן: עובי דופן שהולך וקטן, ובעקבות כך 

 היחלשות וסכנה.

 העבודההפיקוח על 

 

: מפקח עבודה התקשר אליי ורוצה להגיע אליי למפעל. האם חובה עליי שאלה .311

 לקבל אותו ?

: מפקח עבודה רשאי להיכנס לכל מקום שבו נראה לו שמתקיימת עבודה, תשובה

בכל זמן שהוא. אם לא תתיר לו להיכנס הוא רשאי להזמין שוטר שיאכוף את כניסת 

 לעובד ציבור בעת מילוי תפקידו".המפקח לאלייך. זו תקרא "הפרעה 

 

 : לצורך מה מפקח עבודה צפוי להגיע אליי ?שאלה .312

העבודה ואת סידורי -: המפקח מגיע כדי לבדוק במקום העבודה את סדריתשובה

-הבטיחות, הגיהות והרווחה, ובין השאר גם את המתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי

הבטיחות למלא את -למעביד ולאנשי העבודה. לציין שמפקח עבודה מגיע כדי לסייע

 תפקידם כיאות וכדאי לקבל את ביקוריו ואת הערותיו באופן החיובי ביותר.

 

 : מה הסמכויות של מפקח עבודה ?שאלה .313

 : מפקח עבודה עלול להטיל צווים בגלל ממצאים שמצא:תשובה

חובות  אם בסיור אצלך במקום העבודה מצא שלא מקויימות –"צו שיפור"  .1

בטיחות. את הצו ייתן בכתב ויהיה לך -שהחוק מחייב אותן, למשל: אין ועדת

ימים לקיים את מה שלא התקיים עד כה )להזכירך: הקיום עפ"י  14זמן של 

 החוק(.

כשבסיור אצלך הבחין המפקח בסכנה "ברורה ומיידית"  –"צו בטיחות"  .2

צור את לעובד ממכונה או מתהליך מסויים. הוא ידרוש במקום לע

המכונה/תהליך ויאסור שימוש עד לתיקון הנדרש עפ"י תוכן המכתב 

ימים. הצו מחייב לקרוא לו בסיום התיקונים כדי שיאשר  14שישאיר, תוך 

 המשך השימוש במכונה/בתהליך.

 

 : למה אני חייב להכניס את המפקח אליי למקום העבודה ?שאלה .314

לעבודה. אם לא תכניס אותו,  : החוק מחייב אותך להכניס את המפקח אליךתשובה

ייחשב לך הדבר כהפרעה לעובד ציבור בעת מילוי תפקידו והוא יכול להזעיק שוטר 

 אליך לאכיפת כניסתו, שיגרור כנראה הליך משפטי נגדך.



 

אגב, מומלץ להתייחס למפקח יחס אחר משום שתפקידו לעזור למערכת שלך ולך 

 ן בהגדרת תפקידו "לחפש" מישהו.למצוא ליקויים וסיכונים ולמנוע תאונות. אי

 

 : האם מפקח עבודה צריך להגיע במקרה של תאונה ?שאלה .315

: המפקח יגיע במקרה של תאונה. אבל, בגלל עומס עבודה על המפקחים תשובה

ומספרם הקטן, יכול שמפקח עבודה לא יגיע פיזית אלייך אלא יהיה בקשר טלפוני 

 סתיימת בפציעה ובמוות.או אחר, עימך. המפקחים מגיעים כשהתאונה מ

 דרך אגב, בתאונות חמורות כאלה חובה להזמין גם את המשטרה.

 

 : מה הסמכות של מפקח עבודה בזמן תאונת עבודה ?שאלה .316

: מפקח עבודה בזמן תאונה מגיע כדי לתחקר את הסיבות לתאונה תשובה

 ולנסיבותיה. תפקידיו הם:

אדם שיש למפקח יסוד "לחקור... כל אדם הנמצא במקום עבודה... וכל  .1

 להניח שהוא עובד או עבד במקום העבודה..."

"לבדוק כל פנקס, תעודה, דו"ח או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשתם  .2

 היא חובה עפ"י החוק . . . ".

"ליטול דוגמה של מוצר, מוצר ביניים או של חומר גולמי )...( לצלם כל חומר,  .3

 .מתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה"

"להורות למחזיק במקום העבודה לערוך בדיקה שיורה עליה של מוצר, מוצר  .4

 ביניים או חומר גולמי, ולמסור לו תוצאות הבדיקה..."

 במקרה תאונה, למפקח יש סמכות כמו של שוטר.

אבל, בניגוד לשוטר, שמגיע לחקור את התאונה, למצוא האם נעברה עבירה על 

י למצוא את הסיבות והנסיבות לגרימתה, חוק ומציאת אשמים, המפקח מגיע כד

 לא כדי למצוא אשמים אלא כדי למנוע מקרה כזה בעתיד.

 

 אוורור

 : במקום העבודה שלי יש מזגן. האם הוא מכניס אוויר לחדר ?שאלה .317

: לא. מזגן ממזג את האוויר שקיים בחדר ומוריד )בקיץ( את החום לרמה תשובה

את החום בהתאם לרצון המשתמשים. הוא קרירה, נעימה ורצוייה ומחמם )בחורף( 

 למעשה ממחזר את האוויר שקיים בחדר מבלי להזרים אוויר חדש.

הדיעה הרווחת שמזגן מכניס אוויר היא שגוייה. תפקיד המאייד )החלק הפנימי של 

המזגן שנמצא בתוך החדר( הוא לשאוב את אוויר החדר לתוכו ולהוציאו חזרה לחלל 

יר בא במגע עם הצינורות הקרים שנמצאים בתוכו. החדר, תוך כדי כך שהאוו



 

למעשה זהו ערבול האוויר שנמצא בחדר ללא הבאת אוויר חדש וחיצוני. ניתן לראות 

הרכב. באיור רואים תנועת -זאת היטב באיור שנמצא במכונית במערכת תפעול מזגן

 אוויר בתוך הרכב לעומת כפתור אחר שמראה כניסת אוויר מבחוץ.

 

 סוג אוורור צריך במקום העבודה ? : איזהשאלה .318

: ישנם מספר עקרונות של אוורור שכל מטרתם היא להרחיק את המזהמים תשובה

 שמסכנים את בריאות העובד. 

הדרך הטובה ביותר היא ללכוד את המזהמים קרוב ככל האפשר למקום היווצרותם, 

למשל: במכונות הנגרות קיימים שואבים ליד המשורים שמנסרים את העץ והשבבים 

 נשאבים ישירות למערכת השאיבה. 

הריתוך ושאיבת העשן מתחילה כבר -במסגריות קיימים שואבים ליד אלקטרודת

רוניקה בה משתמשים בהלחמות מתקיימת שאיבת העשן כאן. גם במעבדות אלקט

 סמוך למלחם.

 

 אוורור כדאי לי להתקין ?-: אני מקים בימים אלה מפעל חדש. אילו אמצעישאלה .319

האוורור שלך צריך לראות אצלך במקום החדש. מומלץ להזמין -: את צרכיתשובה

וש ואת מכלול מהנדס אוורור שיבדוק את המכונות, התהליכים, החומרים שיהיו בשימ

בעיות הבטיחות והבריאות שייווצרו במהלך העבודות מול מגוון הפתרונות שקיימים 

 בעולם.

עצה קטנה, מניסיון העבר, אל תתפתה לחסוך ביועץ הזה כדי שיהיה המפעל שלך 

 מקום בטוח ובריא לעבוד בו וייחסך לך כסף רב.

 ך ומה מידות חום : האם יש חוק או תקנות שבהם נקבע איזה אוורור צרישאלה .320

 רצויות ?

, ניתן למצוא התייחסות 1970 –נוסח חדש  –:  בפקודת הבטיחות בעבודה תשובה

 לנושא האוורור ולמידות החום הרצויות: 

 מידת חום

אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים מידת חום סבירה בכל חדר עבודה,    .30

יר בחדר, שיש בהם לפי ולתוך האוגורמת לפליטת אדים שאך אין להשתמש בשיטה 

  מהותם וכמותם לגרום פגיעה לעובדים בחדר או להטרידם.

 מידת חום לעבודה בישיבה

בחדר עבודה שבו העבודה בחלק ניכר נעשית בישיבה ואינה דורשת מאמץ    .31

מעלות צלסיוס, לאחר השעה  16-גופני ממשי, לא יראו מידת חום של פחות מ

סבירה כל זמן שעובדים, ולפי דרישת המפקח האזורי יותקן  הראשונה, כמידת חום

 ויקויים בו מדחום במצב מתאים.



 

 תקנות לענין איוורור, תאורה וחום

 –השר רשאי בתקנות לקבוע תקן   )א(   .32

 לאיוורור מספיק למפעלים;   (1)

 לתאורה מספיקה למפעלים או לתהליך;   (2)

קן יכול, בין השאר, לשנות את הוראות סעיף למידת חום סבירה למפעלים, והת   (3)

בענין מידת החום, לאסור כל שיטה של הסקה אם לדעתו השיטה עלולה לפגוע  31

 חום וקיומם במקומות ובמצבים שיקבע.-בעובדים, ולהורות על התקנת מדי

כאמור, בנושאים אלה ישנם תקנים ישראליים ובינלאומיים, שהם מחייבים כמו חוקים 

 ותקנות.

 וחיותנ

שירותים לכל העובדים. כמה צריך שיהיו והיכן יש -תאי 2: אצלנו במפעל יש שאלה .321

 התייחסות בחוק לעניין ?

 : תשובה

 ", היתה התייחסות לנושא:1970 –נוסח חדש  –ב"פקודת הבטיחות העבודה 

 יותונוח"

מספיקות ונאותות בשביל העובדים במפעל, לקיימן  יש להתקין נוחויות  )א(   .34

 ולהחזיקן במצב נקי ולנקוט אמצעים יעילים לתאורתן.

אם במפעל עובדים או עתידים לעבוד גברים ונשים יותקנו נוחויות נפרדות   )ב(       

 "לכל מין, זולת אם עובדים בו רק בני משפחה אחת הגרים שם.

", קיים פירוט מדוייק כמה גברים 1965-ת(, תשכ"התקנות הבטיחות בעבודה )נוחויוב"

רחצה, מידות -שירותים, אסלות ומשתנות, כיורי-וכמה נשים מועסקים ובהתאם: חדרי

 לחדר שירותים ועוד.

 

 

 

 : באתר בנייה חייבים שירותים ? כמה אסלות ?שאלה .322

ובה : אתר בנייה ובנייה הנדסית חייב בהקמת נוחיות למען עובדיו, אך אין חתשובה

שבועות. בכל אופן נראה ששירותים מוצבים בכל  6-כאשר הבנייה תסתיים בפחות מ

 מקום שכזה מבלי כל קשר לזמן הדרוש.

 ",  הן כדלקמן:1965-תקנות הבטיחות בעבודה )נוחויות(, תשכ"ההדרישות ב"

 נוחויות במקום עבודה ארעי

קידוח לנפט או למים  במקום בניה או בניה הנדסית, מחצבה ארעית ומקום  )א(    .6

 ה' לתוספת.-יהיו נוחויות בהתאם לחלקים א', ג', ד' ו



 

הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו במקום בניה או בניה הנדסית כאשר יש   )ב(      

למבצע יסוד סביר להניח שהבניה או הבניה ההנדסית יושלמו תוך פחות מששה 

 שבועות.

 :ה' לתוספת-חלקים א', ג', ד' ווב

 רות בענין מיתקני תברואההגדה 

 הוראות למיתקני תברואה 

 מקום הנוחויות 

 המבנה ושביל הגישה 

 הפרדה ממקום אוכל 

 מסדרון בחדר הנוחויות 

 כניסה לחדר הנוחויות 

 תאים 

 רצפות 

 קירות ומחיצות 

 אוורור וחלונות 

 סוגי בתי כסא 

 ציוד בתא בית כסא 

 סוגי משתנות לא מותרים 

  הנוחויותמקום לסידורי רחיצה ליד 

 סוגי סידורי הרחיצה 

 מידות ופרטי התקנה לסידורי רחיצה 

 אמצעים לניגוב או ייבוש הידיים 

 מספר מקומות רחיצה 

 חישוב מספר הנוחויות 

 שיעור הנוחויות 

 בנייה ובנייה הנדסית

 

 : מה התקן המותר לבניית מדרגות עלייה לגלריה ?שאלה .323

כתוב ומפורט ב"תקנות התכנון : כל מה שקשור למדרגות, מידות וכו', תשובה

 .1970 –בקשה להיתר, תנאיו ואגרות  –והבנייה 

 

 : מה זה בנייה הנדסית ?שאלה .324



 

, היא בנייה של קו או 1970 –: בנייה הנדסית עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה תשובה

-שלוחה של מסילת ברזל, מספן, מבדוק, נמל, נתיב שיט פנימי, מנהרה, גשר, מכון

הריסתם, תיקונם ושינוי  –ביוב -מים, ביב או מכון-מים, מאגר, קו צינורות, מוביל

 בע., לרבות חידושם של מילוי מישקם ושל הצםמבני

 

 : מה ההבדל בין בנייה לבנייה הנדסית ?שאלה .325

 : כדי לענות על השאלה צריך להגדיר מהי בנייה ומהי בנייה הנדסית.תשובה

בנייה: עבודות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמת בנין, הריסתו, שינוי מבנהו, תיקונו 

של המבנה  או קיומו, לרבות חידושם של מילוי המשקים או של הקישוט וניקוי חיצוני

 ולמעט בניה הנדסית.

עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה או לתקשורת ועבודות 

כיוצא באלה, ובלבד שמבצעים אותן אגב הקמת בנין או אגב הקמתו של מבנה 

 שהקמתו הוגדרה כבניה הנדסית.

נמל, בנייה הנדסית: היא בנייה של קו או שלוחה של מסילת ברזל, מספן, מבדוק, 

מים, ביב או -מים, מאגר, קו צינורות, מוביל-נתיב שיט פנימי, מנהרה, גשר, מכון

הריסתם, תיקונם ושינוי מיבנם, לרבות חידושם של מילוי מישקם ושל  –ביוב -מכון

 הצבע.

אפשר להגדיר את ההבדל: בנייה מיועדת לאכלוס אנשים ובנייה הנדסית היא בנייה 

 יועדת למגורים או עבודה בתוך המבנה.שמשרתת את האוכלוסייה ולא מ

 

: "מזמין העבודה", "מבצע הבנייה", "קבלן ראשי", "קבלן משנה", מי האחראי שאלה .326

 על הבנייה באתר הבנייה ?

 : 1988-: כפי שמוגדר ב" תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חתשובה

ע הבנייה" עד שהוא "מזמין העבודה" הוא היזם שרוצה שיבנו לו מבנה והוא "מבצ

 מתקשר בחוזה עם "קבלן ראשי". 

החוזה הופך את הקבלן ל"מבצע הבנייה". "הקבלן הראשי" )"מבצע הבנייה"( יכול 

 להתקשר חוזית עם "קבלן משנה". עדיין יהיה "הקבלן הראשי", "מבצע הבנייה".

דה", אם "מזמין העבודה" התקשר חוזית עם כמה קבלנים ראשיים, יהיה "מזמין העבו

 "מבצע הבנייה".

אבל, אם אחד הקבלנים הראשיים נטל על עצמו להיות "קבלן ראשי", קיבל עליו את 

האחריות ואישר זאת בכתב ושלח הודעה זו למפקח העבודה האיזורי, יהיה הוא 

 "מבצע הבנייה".

 "מבצע הבנייה" הוא האחראי על הנעשה באתר. עוזר לו מנהל העבודה.

 



 

 מקום מוקף

 זה מקום מוקף ?: מה שאלה .327

כל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל יחדר, תא, מ –הוא מקום מוקף", ": תשובה

  .מוקף כיוצא באלה

עבודה במקום מוקף מחייבת הדרכה במסגרת הסמכה לעבודה בגובה, הדרכה בדר 

הוראות ונהלים שנכתבו במקום העבודה, מחייבת עבודת צוות של מספר אנשים 

 מתאימה. ונדרשת הרשאת עבודה

 

 : איך צריך להיכנס למקום מוקף ?שאלה .328

: אדם ייכנס 91", סעיף 1970 -נוסח חדש  –"פקודת הבטיחות בעבודה : תשובה

 למקום מוקף בתנאים הבאים:

 .לבוש מכשיר נשימה מתאים 

 .ננקטו אמצעים להוצאת אדים ומניעת חדירת אדים 

 אדם שנמצא  רתום לרתמת בטיחות שמחובר אליה לבטח, חבל שנתון בידי

 בחוץ. 

 ? : מה הסיכונים בעבודות ביובשאלה .329

 הסיכונים בעודה במערכות ביוב, הם:: תשובה .330

 .חוסר חמצן 

 חשיפה לחומרים כימיים: גזים, אדים ונוזלים חומציים, תוקפניים ואפילו רדיו-

 אקטיביים.

 .גורמים ביולוגיים: חיידקים, טפילים, פטריות 

 חולדות, נחשים, עקרבים ואפילו חדירת טפילים חיים: -נשיכה והכשה מבעלי

 לגוף.

 נפילה שונים: במישור, לעומק, היתקלות בחפצים, נפילת חפצים על -סיכוני

 העובד ועוד.

 .דריכה על חפצים חדים 

 .הילכדות בין עצמים ומכונות 

 חשמל בתוך המערכת או ממכשירים שהעובד הביא עימו.-התחשמלות: מקווי 

 .שיטפון, הצפה 

  ביציאה ממקום מוקףקושי 

 פגיעה ישירה מחומרים העוברים בצנרת או הצטברו על קרקעית הצנרת 

         

 ? צעדים יש לנקוט לעבודה בטוחה בביובאילו : שאלה .331



 

עבודה בביוב נחשבת כעבודה בגובה )!!( וחובה לעבוד בעבודה זו בהתאם : תשובה

: "מקום מוקף": כלומר, ", בנושא2007 –עבודה בגובה  -ל"תקנות הבטיחות בעבודה 

בטיחות לכל עובד והאביזרים שנלווים בהתאם, -שימוש בציוד לעבודה בגובה: רתמת

חצובה מתאימה שתוצב על פתח המערכת ממנה ייכנס וייצא העובד, מעבר קורס 

 הסמכה לעבודה בגובה לעובד.

 נוסף לכך, הכנת המערכת לפני כניסה לתוכה:

 .לאוורר את המערכת מגזים פתיחת מכסים לזמן מסוים על מנת

 בדיקת האוויר שבתוך המערכת ע"י מכשור מתאים.

 בע"ח אחרים.-ו בדיקת נוכחות של זוחלים

 .גידור ושילוט

 .עובדיםלהדרכות 

 ציוד לעבודה בגובה( מתאימות שימוש בציוד מגן אישי )כפפות, מערכת נשימה

 .הכנת ציוד הצלה ועזרה ראשונה

עין עם העובד בתוכה ושיהיו מסוגלים -שיהיו בקשרמחוץ למערכת שני עובדים 

 להוציאו בשעת חירום.

 , תקופתיים בהתאם לחוק.בדיקות רפואיות וחיסונים

 

 גז פחמימני מעובה )גז בישול( –גפ"מ 

 : האם יש תקן למערכות גפ"מ ?שאלה .332

 : קיימים:תשובה

  של התקנה  :(ים )גפ״מבמתקנים לגזים פחמימניים מעו: "158תקן ישראלי

 " זריםבצנרת וא

 ברזי גז ידניים לגז פחמימני מעובה )גפיימ( ולגז טבעי" :1607י "ת" 

  אטמוספירות נפיצות"60079ת"י" : 

  מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ(": "70ת"י 

 

 : מה מוגדר בתוך מערכת גפ"מ ?שאלה .333

שסתומים, ברזים, וסתים, צנרת גפ"מ וכל אבזר, לרבות  –מערכת גפ"מ" " : תשובה

אמצעי בקרה ואמצעי מדידה, הקשורים למכשירים צורכי גפ"מ, למקור הספקת 

גפ"מ או למכלי גפ"מ, בין מכלים מיטלטלים ובין נייחים, לצריכה עצמית או שלא 

 ".לצריכה עצמית

 (.2006-תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, תשס"ו)

 



 

 מותר לעסוק בעבודות צנרת גז וחיבור מכשירים ? : למישאלה .334

, 2006- תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(: ב"תשובה

  – איסור עיסוק: "2בסעיף 

 לא יעסוק אדם בעבודת גפ"מ אלא אם כן הוא בעל רישיון לפי תקנות אלה.  )א(

ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ אלא לא יעסוק בעל רישיון בהתקנה והפעלה   )ב(

 :)ג(3אם כן הוא בעל הסמכה לפי תקנה 

גבי עבודת גפ"מ, נחוצה הכשרה והסמכה של העוסק בה על ידי ספק גז או )ג(:  3

ן או על ידי יעל ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לעני

מיך(, על פי נהלים כתובים המס –המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ )להלן 

של המסמיך, ותכלול הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ על פי תכנית שתאושר על ידי 

 .המנהל

 

 לעבודה בגז, כמו בחשמל ? רישיונות: האם יש סוגים שונים של שאלה .335

 :הרישיונות: כן. ולהלן סוגי תשובה

 .1מתקין גפ"מ רמה   (1)

 .2מתקין גפ"מ רמה   (2)

 .גפ"ממתכנן   (3)

 מתכנן גפ"מ בכיר.  (4)

 : האם יש תוקף לתעודות אלה ?שאלה .336

בעל רישיון ישתתף, אחת לשנתיים, בקורס רענון שאישר : כן, לשנתיים. תשובה

 .המנהל בהיקף של שמונה שעות הדרכה לפחות

 

 גפ"מ שמותר לבצע אותן ללא רישיון ?-: יש עבודות בשאלה .337

תקנות הגז ברישיון לעסוק בהן, כאמור ב": כן. ולהלן העבודות שאין צורך תשובה

 :3, בסעיף 2006- )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(

, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן )"איסור עיסוק"( 2על אף האמור בתקנה 

 טעונות רישיון לפי תקנות אלה:

 כלים מיטלטלים;יכליות כביש ובמיהובלת גפ"מ במ   (1)

 .כלים מיטלטלים למיתקן גפ"מימ חיבור   (2)

 .כלים נייחיםימילוי גפ"מ במ   (3)

 .הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי   (4)

 .הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי   (5)

 .תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, למעט חיבורם למערכת הספקת גז   (6)



 

דיוק מחדש וביקורת,  אימות דיוק, אימות –לעניין מיתקן לתדלוק רכב בגפ"מ    (7)

כהגדרתם בפקודת המשקלות והמידות ואישור דגם כמשמעותו בתקנות המשקלות 

 .1963-והמידות, התשכ"ג

 נטילת דגימת גפ"מ.   (8)

 

 : מה זה מתקן מילוי ?שאלה .338

אתר שמתבצעת בו פעילות אחסון של גפ"מ בצובר או  –מיתקן מילוי" ": תשובה

כרוכה בכך, לרבות מילוי שמיטלטלים, וכל פעילות אחרת  כליםימילוי גפ"מ במ

 ".כליות גפ"מ והולכת גפ"מ בצנרת, והכל שלא לצריכה עצמיתיופריקת מ

 (.2006-תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, תשס"ו)

 

 גפ"מ מופיע בשם "אחסנת נפט" ?-: למה כל מה שקשור לשאלה .339

תקנות רישוי וכך מופיע ב 1976-שקבע שר העבודה כבר ב : זוהי ההגדרהתשובה

 , בהגדרות:1976-עסקים )אחסנת נפט(, תשל"ז

מני מתלקח, לרבות גפ"מ, גז טבעי וכל חומר מתלקח יכל נוזל או גז פחמ -נפט" " 

אחר ששר העבודה הכריז עליו כנפט לענין תקנות אלה, למעט משחות סיכה, שמני 

 ט."סיכה ואספל

 

 מסוכניםחומרים 

 : מה זה איזוציאנטים ?שאלה .340

 : איזוציאנטים הם חומרים בייצור הפלסטיק, במיוחד קצפים של פוליאוריטן.תשובה

 

 : מה מסוכן בהם שיש להם תקנות בטיחות ?שאלה .341

: חשיפה ממושכת אליהם אינה בריאה מחייבת ציוד מגן אישי ודורשת מעקב תשובה

-ריגוש יתר של הריאות, הופעת אסטמה, גירוירפואי. הסכנה הבריאותית העיקרית: 

 עור ועוד.

 

 המגן האישי לעובדים באיזוציאנטים ?-: מהם אמצעישאלה .342

 : ציוד המגן האישי יכלול בין השאר ולפי הצורך:תשובה

בגד מגן שלם, סינור ארוך, כפפות מגן, משחת מגן מתאימה ומשקפי מגן.    (1)

 מקרה של שריפה.לשימוש ב -מערכת נשימה מתאימה    (2)

ציוד המגן, יהיה אישי, לא יועבר לעובד אחר, ויישמר במעטה פלסטי סגור היטב, 

 רחוק ממקום העבודה באיזוציאנאטים, כשאין משתמשים בו.



 

 

 : כל כמה זמן צריך עובד באיזוציאנטים, להיבדק בדיקה רפואית ?שאלה .343

 : תשובה

  חודש לפני תחילת עבודתו. –בדיקה ראשונה 

  חודשים לאחר תחילת עבודתו. 3 –נוספת בדיקה 

  כל שנה. –בדיקה רפואית חוזרת 

 חודשים. 6כל  –ריאות -בדיקת תפקודי 

  )שנים. 3כל  –בדיקת רנטגן גדול )סטנדרט 

 .בדיקות אנמנזיה בהתאם לנדרש בתקנות כפי שרשום בהן 

 שנים לאחר שהעובד הפסיק לעבוד עם החומר. 30את הכרטיס הרפואי ישמרו 

-ות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים(, תשנ"ג)תקנ

1993.) 

 

 ? MSDS: מה זה גיליון שאלה .344

: זה גיליון שמפורסם ע"י יצרן של חומר מסוכן ובו מידע לגבי החומר. תשובה

 סעיפים: 16-הגיליון בנוי מ

 המשווק, לפי הענין;זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן, הסוכן או    (1)

 זיהוי מרכיבי החומר המסוכן;   (2)

 סיכוני החומר המסוכן;   (3)

 הוראות עזרה ראשונה;   (4)

 נוהל כיבוי אש;   (5)

 אמצעי זהירות;   (6)

 טיפול ואחסנה;   (7)

 אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי;   (8)

 תכונות פיסיקליות וכימיות;   (9)

 וריאקטיביות;יציבות   (10)

 רעילות )מידע טוקסיקולוגי(;  (11)

 מידע סביבתי;  (12)

 דרכי סילוק חומר מסוכן;  (13)

 שינוע;  (14)

 חקיקה ותקינה;  (15)

 מידע אחר.  (16)

 

 : איך אני משיג גיליון כזה ?שאלה .345



 

יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן יארוז את החומר ויצרף אליו  : תשובה

 גיליון בטיחות.

מחזיק במקום עבודה יחזיק ברשותו גיליון בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום 

העבודה עוסק בו; העתק מהגיליון יוחזק במקום נגיש ובהישג ידם של העובדים 

 במקום העבודה.

עובד במקום עבודה שמופקד על קבלת חומר מסוכן במקום העבודה מהיצרן, 

 וודא כי לחומר המסוכן צורף גליון בטיחות.מיבואן, מסוכן או ממשווק, י

מחזיק במקום העבודה, או מי שפועל מטעמו יביא בפני העובדים את תוכן הגליון של 

 .כל חומר מסוכן שבמקום העבודה, וימסור להם עותקים משלהם, לפי בקשתם

 .גליון בטיחות יוכן על סמך המידע המעודכן ביותר ויהיה כתוב בעברית או באנגלית

 

תובלתית, עליי לחבר את -: האם בזמן מילוי מיכלים בסולר מתוך מיכליתאלהש .346

 המערכת להארקה ?

: כן. זאת משום שתנועת נוזל בצינור גומי יוצרת חשמל סטטי. בהזרמת בנזין, תשובה

סולר, גפ"מ ושאר נוזלים וגזים דליקים ופציצים, קיימת החובה לחבר את המיכלית 

 להארקה. 

 :13, בסעיף 1976-ים )אחסנת נפט(, תשל"זבתקנות רישוי עסק

 –בחוות מיכלים ובחוות מיכלי גפ"מ  -הארקות 

בטרם ממלאים או מרוקנים כלי קיבול או תובלה לנפט יחוברו אלה באמצעות    (2)

 מוליך אל המיכל או המיכלים, כך שתיווצר השוואה פוטנציאלית חשמלית ביניהם.

 גים: א', ב', ג'. למה ומה זה ?: נודע לי שמחלקים את הנפט לסושאלה .347

: הנפט הוא מוצר גולמי שנשאב מקידוחים בקרקע בעומקים רבים. הנפט תשובה

סיכה וגריז דרך המזוט, -הזיקוק לחומרים שונים, החל משמני-הגולמי מזוקק בבתי

 גפ"מ.-סולר, קרוסין, בנזין ו

צלזיוס, מעלות  20נפט שנקודת ההבזקה שלו אינה עולה על   –"נפט סוג א" 

 נפט גולמי, גפ"מ וגז טבעי. ביניהם: 

מעלות צלזיוס, אך אינה  20נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על  -"נפט סוג ב'" 

 מעלות צלזיוס. 55עולה על 

 מעלות צלזיוס. 55נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על  –"נפט סוג ג'" 

 : איך ניתן לדעת מה מסוכן בחומר ?שאלה .348

 דרכים להכיר את החומר ואת הסכנות שבו:תשובה: יש מספר 

 בשימוש ביתי:

. לקרוא את מה שכתוב על האריזה, בתנאי שהיא המקורית של היצרן. )זו הדרך 1

 הנפוצה לדעת על החומר המסוכן בשימוש ביתי(. 



 

 בשימוש מוסדי/תעשייתי:

 . לקרוא את מה שכתוב על האריזה, בתנאי שהיא המקורית של היצרן.2

( MSDS-יצרן )וזו חובתו עפ"י החוק( את גיליון הבטיחות של החומר )ה. לקבל מה3

 ומהגיליון ללמוד עליו.

. ליצור קשר עם היצרן או היבואן או הספק וממנו לקבל מידע ו/או את גיליון 4

 הבטיחות האמור.

 

 גז אצטילן?להעברת : האם כל סוגי צנרת מתאימים שאלה .349

רת אצטילן בשל סכנת פיצוץ במגע : צנרת מנחושת אסורה בהחלט להעבתשובה

 .אצטילןהעם 

 

 תאונות

: במקרה של תאונה במפעל שבו אני עובד, בה נפגע עובד ממלגזה. את מי שאלה .350

 צריך להזעיק, מלבד אמבולנס ?

עבודה. -: תאונה כמו שאתה מתאר זו תאונת דרכים עם נפגע וגם תאונתתשובה

דרכים על כל -המשטרה כי זו תאונתלכן, ראשית הזמן משטרה ושנית מפקח עבודה. 

 עבודה.-המפקח משום שזו תאונת המשתמע. את

 (:1) 3", סעיף 1945 –יד -ב"פקודת תאונות ומחלות משלוח

מקום שאירעה איזו תאונה שמקורה בעבודתו של איזה עובד, ובהמשך אותה עבודה, 

 :והיא

 או   גורמת למותו של אותו עובד;    )א(

 במשך יותר משלושה ימים –יכולת -ד נטולעושה אותו עוב   )ב(

הודעה בכתב על  –ישלח המעסיק מיד למפקח אשר על האזור שבו אירעה התאונה 

כנדרש בטופס שמצורף לחוק שמוזכר  התאונה באותו טופס, ומצירוף אותם פרטים

 לעיל.

 

 : במקרה של תאונה, מה יעשה מפקח עבודה במקום ?שאלה .351

חקר את נסיבות התאונה וסיבותיה. מטרת התחקיר : מפקח עבודה יברר ויתתשובה

למצוא מה שקרה ולמה זה קרה, כדי למנוע תאונה בעתיד. אין בתחקיר שלו מציאת 

 אשמים.

עפ"י "חוק ארגון הפיקוח", המפקח יחקור כל עובד, יעיין בכל מסמך ותכתובת, יטול 

ים וכל זאת כדי דוגמאות מוצרים, יבדוק מערכות וציוד, ידרוש לבצע בדיקות וניסוי

 להגיע "לחקר האמת" להבין ולדעת מה קרה ולמה.



 

 

יגומים לקרקע בעזרת עגורן. לפני פ: במסגרת הפרויקט אנחנו מחדירים שאלה .352

 יומיים כבל העגורן נקרע וברוך ה' לא קרה דבר. אפילו לא שריטה. מה לעשות ?

 : ראשית, שמחים שלא קרה דבר בעקבות אירוע "כמעט ונפגע" הזה. תשובה

 יד-שנית, עליך להזמין מפקח עבודה, כפי שנדרש ב"תקנות התאונות ומחלות משלח

 שבתוספת: 10, סעיף "1951-)הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה(,  תשי"א

להרמה, תיל, חבל או שרשרת המשמשים לעגורן או המשמשים -ניתוק כבל"

 ".להורדה או להובלה של מטען ע"י עגורן, כננת או גלגלת

כמובן שלאחר הוראה של המפקח, אתם יכולים לתקן את העגורן ולהזמין בודק 

 מוסמך, לפני חידוש העבודה במקום.

 

: סיימתי קורס נאמנים בשבוע שעבר ואחד הנושאים שלמדנו הוא הודעה על שאלה .353

 מקצוע ?-אדע איזו מחלה היא מחלתמקצוע למפקח עבודה. איך -מחלת

-(( מחייבת להודיע למפקח1) 5יד" )סעיף -: פקודת תאונות ומחלות משלחתשובה

עבודה על מחלת מקצוע שהתגלתה במקום העבודה. האבחון שזו מחלת מקצוע, 

 מוטל על הרופא התעסוקתי:

כל רופא מוסמך המטפל בחולה או הנקרא לבקר חולה שהוא מאמין בו כי הוא "

 יד, שחלה בה במשך עבודתו כעובד, ישלח מיד הודעה-סובל מאיזו מחלת משלח

 למפקח עבודה ראשי".

 

המשחזת במסגרייה. פתאום -: אתמול חבר לעבודה ניגש להפעיל את אבןשאלה .354

שמענו רעש אדיר. כשרצנו לעבר הרעש ראינו את החבר עומד חיוור ליד המכונה 

מתכת שמאחוריו. חוץ -געה במחיצתומצביע על חתיכה מאבן ההשחזה שעפה ופ

 משפשוף במחיצה, לא קרה )ב"ה( כלום.  יש צורך להודיע משהו למישהו ?

 : ראשית, תודה לאל שלא קרה דבר בעקבות אירוע "כמעט ונפגע" הזה. תשובה

-מפקח עבודה, כפי שנדרש ב"תקנות התאונות ומחלות משלחל הודיעשנית, עליך ל

 1, סעיף "1951-במקומות עבודה(,  תשי"א )הודעה על מקרים מסוכנים יד

 שבתוספת:

 ".השחזה, המונעות בכוח מיכני-עות אבן משחזת או דיסקת"התבק

ההשחזה -כמובן שלאחר הוראה של המפקח, אתם יכולים לתקן את מכונת

 )"המשחזת"( לפני חידוש העבודה בה.

 

 : איך עליי להודיע למפקח: בטלפון, במייל, במסרון, בפקס ?שאלה .355

 (:1) 3, סעיף 1945 –יד -: ב"פקודת תאונות ומחלות משלחתשובה



 

הודעה בכתב  –ישלח המעסיק מיד למפקח אשר על האזור שבו אירעה התאונה "

 ".על התאונה באותו טופס, ומצירוף אותם פרטים המובאים בתוספת הראשונה

יד ( ב"רשת", להור1945יד -מומלץ למצוא את החוק )פקודת תאונות ומחלות משלח

את הטופס ולהדפיסו, למלא את כל הפרטים שנדרשים ולשלוח אותו כמצורף 

 למייל. 

דוא"ל )המייל( ניתן למצוא באתר: "מינהל הבטיחות והגיהות -את כתובת ה

כתובות וטלפונים של בעלי  לרשימת"התעסוקתית": בלשונית "בעלי תפקידים":  

 במחוזות" תפקידים

 : מה נחשבת מחלת מקצוע ?שאלה .356

יד" פירושה מחלה הנזכרת בתוספת השלישית או כל מחלה -מחלת משלח": תשובה

 1945 –יד -ל"פקודת תאונות ומחלות משלח 5אחרת שעליה הוטלו הוראות סעיף 

, קיימת 1980-רשימה נוספת(, תש"ם –הודעה  תקנות מחלות מקצוע )חובתוב"

 בתקנות רשימה מפורטת:

 הרעלות שנגרמות ע"י חומרים.

 מחלות שנגרמות ע"י גורמים כימיים.

 סרטן מקצוע שנגרם ע"י גורמים כימיים.

 מחלות שנגרמות ע"י גורמים פיזיקליים ומכניים.

 מחלות שנגרמות ע"י גורמים ביולוגיים.

 אורגניזם המועברות לאדם מכל מקור שאינו אדם.-י מיקרומחלות הנגרמות על יד

 מחלות הנגרמות על ידי אבק צמחי.

 מחלות הנגרמות על ידי אבק עץ לרבות מחלות אלרגיות וסרטן.

 

-: אני מעסיק שיפוצניק אצלי בבית. אם הוא יחלה אני צריך לדווח מחלתשאלה .357

 מקצוע עלי ?

 : 2, סעיף 1945 –יד -: לא. עפ"י "פקודת תאונות ומחלות משלחתשובה

עובד" פירושו כל אדם שהתקשר עם מעסיק בחוזה של שירות או חניכות או העובד "

 –ולם המונח אינו כוללא לפי חוזה זה )...(

 חוץ;-עובד   )א(

אדם שטיב עבודתו ארעי, והוא מועסק שלא לצרכי מלאכתו או עסקו של    )ב(

 ק, אוהמעסי

 בית, העובד בבית פרטי.-משרת    )ג(
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 : איזה מקרים צריך לדווח למפקח עבודה, אפילו אם לא קרה בהם דבר ?אלהש .358

היד )הודעה על מקרים מסוכנים -תקנות התאונות ומחלות משלחב" :תשובה

", בתוספת רשומים כל המקרים שעליהם חובת דיווח 1951-במקומות עבודה(, תשי"א

שלא קרה, אף אחד לא נפגע ולא נגרם כל נזק לציוד, לרכוש למפקח, אפילו 

 ולסביבה:

 השחזה, המונעות בכוח מיכני-התבקעות אבן משחזת או דיסקת .1

 רצועה המוסבים בכוח מיכני.-התבקעות גלגל תנופה או גלגל .2

 התבקעות מיכל או מסחט המוסבים בכוח מיכני. .3

 התמוטטות או נפילה של מעלית. .4

 שבמעלית.נפילת התא או הרציף  .5

תיל, חבל או שרשרת המשמשים להרמה או להורדה של התא או -ניתוק כבל .6

 של הרציף שבמעלית.

קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של  .7

 המעלית או של חלקיהם.

 קריסה או התמוטטות של עגורן. .8

 נפילת עגורן, כננת או גלגלת. .9

המשמשים לעגורן או המשמשים להרמה, תיל, חבל או שרשרת -ניתוק כבל .10

 להורדה או להובלה של מטען ע"י עגורן, כננת או גלגלת.

קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של  .11

 עגורן, כננת או גלגלת או של חלקיהם.

 התפוצצות או התבקעות של קולט גז, המכיל גז בלחץ הגבוה מלחץ האוויר. .12

 ד קיטור וכל נזק במבנה דוד הקיטור שנגרם על ידי אש חוזרת.התפוצצות דו .13

ן, למכונות, למיתקנים, למכשירים יהתפוצצות או שריפה שגרמו נזק לבני .14

 חשמליים, או לקווי חשמל.

 התמוטטות של פיגום המיועד לביצוע פעולות בניה או בניה. .15

 מטר המיועדת 2התמוטטות של תבנית ליציקת בטון, בגובה העולה על  .16

  לביצוע פעולות בניה או בניה הנדסית.

)רשימה זו היא תקציר של הרשימה שבתקנות: מומלץ לעיין בתקנות בכל מקרה 

 שמתואר לעיל(.

 

 

 

 



 

 העבודה: טלפון, דוא"ל, כתובת ?-: איך אפשר למצוא את מפקחישאלה .359

הבטיחות והגיהות  העבודה ניתן "למצוא" באתר: "מינהל-: את מפקחיתשובה

כתובות וטלפונים  לרשימת"התעסוקתית": בלשוניות "בעלי תפקידים", "מחוזות":  

 וא"ל.. מסודרים לפי איזורים, שמות, תפקידים, טלפון, דבמחוזות" של בעלי תפקידים

 

 עבודה חשמליים-כלי

עבודה חשמליים במקום -: איזה בדיקות תקופתיות אני צריך לוודא לכלישאלה .360

 העבודה שלי ?

 : למעשה אין בדיקות תקופתיות לכלים חשמליים עפ"י החוק.תשובה

כלים מסויימים מחוייבים לבדיקה תקופתית וזאת עפ"י הוראות היצרן שלהם 

 לספק את ההוראות  עם הכלי ובעברית.  שמחוייב

אם אין לך הוראות יצרן, פנה אליו או אל הסוכן שלו ו/או לספק ממנו קנית את 

 הכלי. 

את הבדיקה בפועל יבצע חשמלאי שיש לו רישיון מתאים ובהתאם לנוהל שנכתב 

במקום עבודתך. הנוהל יגדיר את הבדיקה שנדרשת ואת תקופת כל בדיקה, כלומר, 

 חודשים או כל זמן אחר. 6ת הבדיקה במהלך השנה, למשל: כל תדירו

 יחד עם זאת קיימים תקנים ישראליים שמחייבים טיפול כנדרש בהם:

  .כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד 60745ת"י 

 אלה.כשמתייחס לתחזוקה של כלים  - 1חלק  60745ת"י 

 

איך לחשב מטען שלא רשום עליו  : קורס עגורנאים עשיתי מזמן ואינני זוכרשאלה .361

 כלום ?

: החישוב בנוי ממציאת נפח המטען, החומר ממנו הוא עשוי )ואם זה מטען תשובה

מעורב, אזי החומר שכמותו הגדולה ביותר(, מציאת המשקל הסגולי של החומר )ניתן 

 משקל סגולי. Xלמצוא באינטרנט( ומכלת השניים. נפח 

משקל סגולי = משקל  Xוסחה הסופית: נפח גובה. והנ Xרוחב  Xנפח = אורך 

המטען. שים לב, אם מדדת את האורך, הרוחב והגובה בסנטימטר, תקבל את 

ס"מ( תקבל את  90מטר ולא  0.9ק"ג. אם מדדת אורך/רוחב/גובה במטר )-המשקל ב

 המשקל בטונות.

 .7.8ס"מ. החומר: ברזל  60ס"מ וגובה  50ס"מ, רוחב  90דוגמה: אורך 

 סמ"ק(. X 50 X 60  =270,000 90מ"ק.        ) X 0.5 X 0.6  =0.27 0.9פח: מציאת הנ

 ק"ג(. X 7.8  =2,100,000 270,000טון. ) X 7.8  =2.106 0.27מציאת משקל המטען:  

http://employment.molsa.gov.il/About/Units/SafetyAndHealth/Pages/districts.aspx
http://employment.molsa.gov.il/About/Units/SafetyAndHealth/Pages/districts.aspx


 

של המטען )כי חישבת  וזה משקל בקירוב ויש סיכוי שהוא גדול מהמשקל האמיתי

 גם את חללי האוויר ו/או חומרים אחרים, קלים יותר(.

: קיבלנו למפעל מכבש חדש ועלינו להניף אותו בעגורן עילי שלנו למקומו. שאלה .362

 טון. אנחנו לא יודעים עמה שוקל המכבש. איך נדע ? 10העגורן מסוגל להרים 

 : יש כמה דרכים לבדוק:תשובה

 . רשום בשטר המטען.1

 . לשאול את הספק או את היצרן של המכבש.2

 . לנסות למצוא מכבש כזה ב"רשת" ולמצוא את הנתון שם.3

משקל סגולי של החומר ממנו עשוי  Xגובה  Xרוחב  X . לחשב את משקלו: אורך4

 המכבש.

 ו . . . מזל טוב למכבש החדש.

 : מי יכול להיות מדריך עבודה בגובה ?שאלה .363

גובה יוכשר ע"י מוסד להכשרת מדריכים כשהתנאים : מדריך עבודה בתשובה

 הבאים מתקיימים לגבי המועמד:

 בגיר. –גולש בניין או מטפס תרנים 

למדריך עבודה בגובה: בעל אישור כשירות של ממונה בטיחות ומשמש בתפקיד זה 

 כבר שנתיים לפחות.

 אושר להיות מנהל עבודה.

 ועבודה בגובה.בעל ניסיון מוכח בשימוש בציוד בטיחות 

בעל תעודה בתוקף של שנה  –מנהל מקצועי לעבודות גלישה או טיפוס תרנים 

לפחות בעבודות גלישה, עבד בניהולו של מנהל מקצועי בוותק של שנה ועבד 

עזרה ראשונה בשנה -יום כגולש או כמטפס תרנים. סיים קורס מגישי 80לפחות 

 שלפני הגשת הבשה למועמדות.

 )א(( 48, סעיף 2007-עבודה בגובה  –עבודה )תקנות הבטיחות ב

 

: הגיע אליי עובד חדש וטען שעשה קורס עבודה בגובה. אין לו תעודה שאלה .364

 להראות לי. מה לעשות ?

: ללא תעודה האיש לא יעבוד. כשיראה לך תעודה )אם וכאשר( בדוק במה תשובה

ובה אינם מותר לו לעבוד עפ"י הרשום בה. להזכירך, ה"מקצועות" שבעבודה בג

"מכסים" זה את זה, כמו ברישיון הנהיגה. כלומר, בנהיגה אם הוסמכת לנהיגת כ"ר 

. בעבודה בגודה אין כזה דבר, B)משאית( אתה רשאי לנהוג רכב מסוג  Cמסוג 

 ה"מקצוע" שלמדת הוא זה שאתה יכול לעבוד בו ואינו "מכסה" כל מקצוע אחר.

רועש מאוד. הוא רוצה לעבוד עם : באתר יש לי מפעיל צמ"ה שהכלי שלו שאלה .365

 אוזניות שמאפשרות תקשורת למכשיר קשר. האם מותר ?



 

: הגנת השמיעה היא חובה. אוזניות שלהגנת השמיעה מרעש הן תקניות תשובה

 ומגנות על השמיעה. 

קשר אך לא -מותר יהיה להשתמש באוזניות שמאפשרות תקשורת למכשירי

וכל לשמוע היטב את הנעשה סביבו למוסיקה ושאר תכניות שמע, משום שלא י

 והגנת השמיעה שלו לא תהיה יעילה ובטוחה.

 

המערכת(. האם  –: אנחנו משתמשים במפעל ב"פלאשנצוק" )כננת משיכה שאלה .366

 המכשיר צריך בדיקת בודק מוסמך ?

: ה"פלאשנצוק" שהוא כננת לכל דבר, שייכת ל"משפחת הכננות" עפ"י תשובה

", .הגדרות79, סימן ז': מכונות הרמה, 1970 –נוסח חדש  –"פקודת הבטיחות בעבודה 

  ולכן יש לבודקה ע"י בודק מוסמך, תקופתית.

אפשר להרים אותם -: אנחנו נדרשים להרים מטענים באמצעות המלגזה שאישאלה .367

הרמה של עגורנים: רצועות, -בעזרת המזלג אלא מלמעלה באמצעות אביזרי

 שרשרות. האם מותר ?

 : " הגדרות":1תקנות התעבורה, תקנה : עפ"י תשובה

מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן  –מלגזה" "

" למעשה ;אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה

הרמה. אך מניסיון מצטבר -אין איסור להרים מטען במזלג המלגזה באמצעות אביזרי

שמוכנסות מתחת  זרועות פלדהבעלת היא כלי  מלגזה, כפי שתוכנן,וממבנה ה

  למטען.

יציבות הכלי ולהתהפכות. -יש חשש שתליית מטען מתחת למזלג המלגזה יגרום לאי

קיימים אביזרים מיוחדים להרמת מטענים כשהמזלג משמש כבסיס למתקנים אלה 

ים אלה תוכננו ע"י והאביזרים מתוכננים להרים את המטען בדומה לעגורן. אביזר

 מהנדסים לצרך הרמה שכזו.

שימוש חריג במלגזה שאינו הרמת מיטען באמצעות המזלג ייעשה במידה לסיכום: 

 :ויתקיימו

 הנחיות מפורטות ואישור יצרן המלגזה. .1

תסקיר מאושר של בודק מוסמך המאשר את שיטת העבודה והאמצעים הדרושים  .2

 לעבודה.

 הרמה ?-נהיגה לבמת: האם צריך רישיון שאלה .368

הוא רישיון  1רישיון נהיגה דרגה , 179: כן. עפ"י תקנות התעבורה, תקנה תשובה

 :לנהוג

 –לעניין זה, "בימה מתרוממת ניידת" ) .במכונה ניידת, ובבימה מתרוממת ניידת  (2)

מיתקן הרמה נייד המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה כהגדרתו בתקנות 



 

, לעמדת עבודה בגובה, שהכניסה 1988-בודות בניה(, התשמ"חהבטיחות בעבודה )ע

 (.אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד

 

: במרכז הלוגיסטי שלנו יש משאיות ולכולן דופן אחורית הידראולית. האם שאלה .369

 צריך בודק מוסמך ? ואם כן כל כמה זמן ?

 –קודת הבטיחות בעבודה : כן. דופן זו היא מתקן הרמה כפי שמוגדר ב"פתשובה

. נוסף לכך אישר מפקח העבודה הראשי כבר 81-ו 79, סעיפים 1970 –נוסח חדש 

 .12.7.1998 מתאריך 41070/425במכתבו:  

 

 אש ?-: כל כמה זמן המעביד נדרש להדריך את העובדים בכיבוישאלה .370

 –: אש היא סיכון במקום העבודה. עפ"י "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשובה

", מעביד נדרש להדריך את עובדיו בדבר 1999 –מסירת מידע והדרכת עובדים 

 מניעת סיכונים וההגנה מפניהם בעבודה ולפחות אחת לשנה.

 

 : מתי צריכים המטפים להיבדק תקופתית ? שאלה .371

 .מטפים מטלטלים: תחזוקה 1חלק  129 י : תחזוקת מטפים, עפ"י ת"תשובה

ע"י אחת לחודש נדרשת מהבעלים או המחזיק במקום העבודה בדיקת המטפים 

 ידו לשם כך.-מישהו שמונה על

או על ידי מפקח  בקרה שוטפת על ידי מבקר שנתי אחת לשנה לפחות תיעשה 5.3"

 למניעת דליקות מטעם רשות הכבאות.".

 קיימת הגדרה: 3.9בסעיף 

אדם שהוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית וקיבל הרשאה לכך מידי  -"מבקר שנתי" 

 נציבות הכבאות וההצלה(. -יין זה הרשות המוסמכת". )רשות המוסמכת בענ

 : מי האנשים שבודקים מטפים בבדיקות התקופתיות ומה הטיפול ?שאלה .372

בתקן  הטיפול הטיפול מתבצע בשתי רמות. המספרים הם מספרי הסעיפים: תשובה

 הנ"ל:

 בקרה שוטפת

(, שמטרתה לוודא כי המטפה 5בקרה הנעשית במירווחי זמן )כמוגדר בסעיף  -3.3

 מצוי במקום שנקבע לו וכי הוא במצב תקין לפעולה.

 תחזוקה

פעולות של בדיקה קפדנית, תיקונים, החלפת חלקים, מילוי חוזר וכדומה, - 3.4

 פה יפעל באופן בטיחותי ויעיל., שמטרתן להבטיח שהמט9-ו 8כמפורט בסעיפים 

 :גופים המשתתפים בבדיקות



 

 הבעלים או מי שמחזיק לפי הדין בנכס שבו מוצבים המטפים. - אחראי

אדם שהוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית וקיבל הרשאה לכך מטעם  - מבקר שנתי

נציבות כבאות והצלה. מבקר שנתי או מפקח מניעת דליקות יבצעו, אחת לשנה 

לפחות, בקרה שוטפת של המטפים, וזאת בנוסף הפרטים הנבדקים על ידי המבקר 

מיקום המטפה,  לתקן כמו: 5.4השנתי או מפקח מניעת הדליקות מפורטים בסעיף 

גישה, הימצאות הוראות שימוש, נצרת המטפה במקומה וכו'. אם במסגרת הבקרה 

השוטפת שמבצע המבקר השנתי מתגלים ליקויים הפוגעים בתפקוד המטפה, 

 תיעשה תחזוקה על ידי תחזוקאי מטפים מאושר.

מי שהוכשר במיוחד וקיבל תעודה מטעם נציבות כבאות  - תחזוקאי מטפים מאושר

צלה לבצע תחזוקת מטפים. עבודות תחזוקה ומילוי ייעשו על ידי תחזוקאי מטפים וה

כנ"ל, המועסק בשירות תחזוקה )גוף שהוכשר לבצע עבודות תחזוקה לפי היתר של 

נציבות כבאות והצלה(, או על ידי עובדי שירות התחזוקה הנמצאים בפיקוחו. בכל 

  מקרה האחריות חלה על תחזוקאי המטפים המאושר.

גוף המורשה לבצע עבודות תחזוקה לפי היתר של רשות מוסמכת,  - שירות תחזוקה

 תחזוקאי מטפים מאושר עובד בשירותו.

על ידי האחראי ועל ידי מבקר שנתי או על ידי מפקח מניעת  - ביצוע בקרה שוטפת

 דליקות מטעם רשות הכבאות.

י שירות תחזוקה או על ידי תחזוקאי מטפים מאושר המועסק על יד - ביצוע תחזוקה

 בידי שירות תחזוקה.

 

 : מה אורך החיים של ציוד עבודה בגובה ?שאלה .373

: ציוד מגן לעבודה בגובה, מתחלק לשני סוגים: טקסטיל ומתכת. תשובה

לטקסטיל: רצועות, רתמה, חבל מיקום ותמיכה, "דאבל לינארד", בולם נפילה נסוג 

וראות היצרן. על הציוד ניתן לראות רק יו"( וכו', יש תאריך תפוגה שהוא עפ"י ה-)"יו

את תאריך הייצור ואת תאריך התפוגה צריך לחשב בעצמך. )החלקים המתכתיים 

 שמחוברים לרצועות ולחבל, תוקפם תלוי בהוראות היצרן והבסיס הוא הטקסטיל(.

הציוד המתכתי: "עכבר", קרבינה וכו', אין תאריך תפוגה ולכן חובה לבדוק אותם 

 שימוש.היטב לפני ה

 

 בנייה, מפעל( ?-: מה אורך החיים של קסדה של ציוד מגן אישי )אתרישאלה .374

קסדות בטיחות תעשייתיות", מפרט את הדרישות  - 484 הישראלי תקן: התשובה

הפיזיקליות ודרישות ביצועים, שיטות בדיקה ודרישות סימון לקסדות בטיחות 

קסדות ויצרנים שונים, יש יחד עם זאת, מאחר שיש סוגים שונים של  .תעשייתיות

 לעיין בהוראות היצרן ובכפוף לתקן לכל קסדה שבשימוש.



 

 

 : כל איזה זמן צריך לבדוק הארקה במבנה ?שאלה .375

 : בדיקות הארקה יבוצעו כדלקמן:תשובה

 לפני שימוש ראשון.

 לאחר כל שינוי יסודי.

 ההארקה.-במבנה ללא הארקת יסוד או סכנת איכול של אלטרודת –שנים  5-אחת ל

 במבנה שקיימת לבו הארקת יסוד. –שנים  10-אחת ל

וולט,  1000תקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד )

 (.78תקנה  ,1991 –התשנ"א 

 

 : מי רשאי לבדוק הארקות ?שאלה .376

בדיקת הארקה הנ"ל תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך שיש בידו רשיון מתאים : תשובה

תקנות החשמל  מיתקן )בהתאם לגודלו: מתח, זרם( כנדרש לפילביצוע בדיקות ב

)ג( לתקנות החשמל בנושא 2וזאת כפי שנקבע בתקנה  1985 -)רשיונות(, התשמ"ה 

 ת.הארקו

 בריכות שחייה

 : יש דבר כזה: "מחזיק בריכה" ? ואם כן מיהו ?שאלה .377

, בריכת שחיהמחזיק, ובעלים של אתר כן, יש דבר כזה . . . ה"מחזיק" הוא:  :תשובה

תקנות הסדרת מקומות רחצה . )לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה

 (.2004-)בטיחות בבריכות שחיה(, תשס"ד

 : מה חובותיו של מחזיק בריכה ?שאלה .378

 : חובותיו של מחזיק בריכת שחייה )להזכירך: הבעלים( הן:תשובה

 ר בריכת השחייה.. אחריות כוללת של קיום כל החוקים והתקנות שנוגעים לאת1

ההכשרה, הרענונים והבדיקות שעברו כל -. ישמור את כל ההעתקים של אישורי2

 התפקידים באתר הבריכה.-בעלי

 העמדות והמתקנים שבאתר הבריכה.-. אחראי לקביעת מימדי3

תפקידים לפי הכשירויות והתקן -. אחראי להפעלת הבריכה לאחר שימנה בעלי4

 בהתאם לתקנות.

להדרכת ציבור המשתמשים באתר הבריכה, באמצעות שילוט בטיחות . אחראי 5

 בולט לעין.

. אחראי לקביעת שעות פתיחה וסגירה ופרסום המועדים, רשאי גם ליחד שעות 6

 לרחצה נפרדת לנשים ולגברים וכן, הפעלת הבריכה לאירועים אחרים.

 אתר.. יורה על שעות פתיחת הבריכה לציבור באופן בולט לעין בכניסות ל7



 

צוות יהיו בהתאם לתקן -. אחראי לאיוש מצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי8

תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, )התוספת הרביעית ל

  (.2004-תשס"ד

 : מה צריכה להיות הכשרתו של מציל בבריכת שחייה ?שאלה .379

 מציל, צריך שיהיו לו תעודות והכשרות, כדלקמן:: תשובה

 תמ"ת )משרד העבודה והרווחה(.-מטעם משרד ה תעודת מקצוע של מציל

תקנות ב", לפי תכנית הכשרה שמפורטת עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה

", ואושרה בידי מי 2004-הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, תשס"ד

ת שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבתקנות, בחלק ג' לתוספ

 השנייה.

בידי מי שהוא מיום תחילת עבודתו ואושר  עבר רענון אחת לשנתיים בעזרה ראשונה

 בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבתקנות, בחלק ג' לתוספת השנייה.

עבר רענון אחת לשנתיים בהצלה לפי תכנית מפורטת בתוספת השנייה לתקנות 

 שנים כמציל. 5כבר ואושר בידי בעל תעודת מקצוע מציל שעוסק 

 שנים: 4-אחת ל

 חתם על הצהרת בריאות

 נבדק בידי רופא מורשה

 נבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים

 ואושר להמשיך לעבוד כמציל 

  

: ממונה הבטיחות שלי טוען שאין למציל חולצה עם כיתוב "מציל" עליה. אני שאלה .380

 צריך לדאוג לחולצה כזו ? סתם חולצה לא מספיקה ?

תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות : צודק ממונה הבטיחות שלך. ב"תשובה

 : 6", תקנה 2004-בבריכות שחיה(, תשס"ד

ים, מכנסיים או אימונית וחולצה. על אחד מהם צריך -בגדיו של המציל הם: בגד

שיהיה כתוב: "מציל" בצבעים נוגדים )קונטרסטיים(: פריט הלבוש יהיה צהוב או 

 חור או הפריט יהיה כתום בכיתוב כחול.כתום בכיתוב ש

 ס"מ ובגופן "מרים תם" או "אריאל מעובה". 10-גודל האותיות לא יהיה קטן מ

 

 : מהן חובות המציל ?שאלה .381

 : חובות המציל הן:תשובה

למים, לעמדת ההצלה ותצפית נוחה על  להימצא במקום שיאפשר לו גישה מיידית

כל שטח הבריכה והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, כמות המתרחצים 

 וסוגם, בשדה הראייה ובקרבה למים.



 

 למנוע טביעה ולמנוע תאונות בשטח הבריכה.

 להגיש עזרה במים לזקוקים לה.

ם יודעים מ' )שלפי דעתו( אינ 1.20למנוע ממתרחצים להיכנס למים שעומקם מעל 

 לשחות.

 להגיש עזרה ראשונה לנזקקים.

 להחזיק בהישג ידו, מכשיר קשר תקין שבעזרתו יוכל להזעיק עזרה בעת הצורך.

 לדווח למחזיק הבריכה על כל שינוי במצב בריאותו שמונע ממנו לשמש כמציל.

 לא יעסוק בעת תפקידו בשום דבר מלבד להיות מציל עפ"י התקנות.

 ות הרחצה עד שיוחלף ע"י מציל אחר. לא יעזוב עמדתו בשע

לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון לציבור 

 בבריכת שחיה, להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת שחיה.

 : מה הסמכויות של מציל ?שאלה .382

 הן: סמכויות המציל: תשובה

להוציאו אם המתרחץ לא נענה מציל רשאי לצוות על מתרחץ לצאת מהבריכה או 

להוראות המציל, תוך שימוש בכוח סביר ובנסיבות העניין. זאת אם לדעת המציל 

 המתרחץ עלול לסכן את עצמו ו/או מתרחצים אחרים.

מציל רשאי לצוות על מתרחץ כדי למנוע סכנה לחיי המתרחץ ו/או סכנה ו/או 

 הפרעה לחיי מתרחצים אחרים.

ה למתרחצים, רשאי לאסור רחצה בבריכה או להגביל מציל שלדעתו צפוייה סכנ

המים, כמות -כמות המתרחצים בה, לפרק זמן שיורה עפ"י דעתו, עקב תנאי

תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות , 8המתרחצים או סיבה אחרת. )תקנה 

 (.2004-בבריכות שחיה(, תשס"ד

 : האם צריך שיהיה חובש בבריכה ?שאלה .383

נות, צריך שיהיה בבריכה מגיש עזרה ראשונה או חובש : כן. על פי התקתשובה

מד"א, -צה"ל או ב-שהכשרתו הבסיסית של מגיש כזה: אח, חובש שהוכשר ב

 פאראמדיק או רופא.

נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור בחלקים א' או ב' עבר הכשרה 

רה וניסיון שההכשרה הועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשולתוספת הראשונה 

 .של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה

אגב, מספר מגישי עזרה ראשונה, שצריכים להיות בבריכה, רשום בתוספת הרביעית 

 (".2004-תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, תשס"דשל "

 : מה אני צריך לבדוק בהכשרתו של מגיש עזרה ראשונה בבריכה ?שאלה .384

 : עליך לבדוק מהי השכלתו "הבסיסית" : תשובה

 אח )רשום בפנקס לפי תקנות בריאות העם(, 



 

 מד"א(,-צה"ל או ב-חובש )שהוכשר ב

 פאראמדיק,

 רופא,

עבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה ראשונה או חובש עפ"י התוספת, חלקים א', ב' 

ואושרה ( 2004-הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, תשס"דשבתקנות 

 בידי בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' של התוספת השנייה.

עבר רענון אחת לשנתיים, ואושר בידי בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס 

 שבחלק ג' של התוספת השנייה.

 : האם המגיש צריך בגד מיוחד או סימון מיוחד ?שאלה .385

ל אחד מפריטי הלבוש, מכנסיים או חולצה: : כן. המגיש חייב בסימון עתשובה

"חובש" או "מגיש עזרה ראשונה" בצבעים נוגדים )קונטרסטיים(: פריט הלבוש יהיה 

 צהוב או כתום בכיתוב שחור או שהפריט יהיה כתום בכיתוב כחול.

          ס"מ ובגופן "מרים תם" או "אריאל מעובה". 10-גודל האותיות לא יהיה קטן מ

 

 תפקיד של איש צוות בריכה ? : מהשאלה .386

 תפקיד איש הצוות בבריכה:: תשובה

 לפעול לפי הוראות מחזיק הבריכה )או מנהלו הישיר(.

 ישמור על הסדר וניקיון באתר הבריכה.

יקרא לסדר את מי שאינו שומר על הניקיון ועל הסדר ולמי שמפריע למתרחצים 

 ולמבקרים בה.

 המים או משטח אתר הבריכה.רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מ

 יסייע לאדם עם מוגבלות לנוע באתר הבריכה כולל הכניסה למים וליציאה מהם.

 

 : האם יש חובות למתרחצים בבריכה ?שאלה .387

הסדרת מקומות רחצה )בטיחות , שבתקנות 12: כן. עפ"י התקנות )תקנה תשובה

 (, למתרחצים יש חובת התנהגות:2004-בבריכות שחיה(, תשס"ד

מש בבריכה חייב למלא אחר הוראות המחזיק, המציל, מגיש העזרה הראשונה משת

 הצוות.-ושל איש

שנים, או מי שהילד נמצא בהשגחתו בבריכה, ישגיחו עליו,  6הורים לילדים עד גיל 

 בעיקר על רחצתו בבריכה ו/או בבריכת הפעוטות.

טת עזרה עין או קרבה פיזית רציפים כך שמאפשרים הוש-השגחה, פירושה: קשר

 מיידית.

מומלץ, לפרסם את החובות האלה בשלט ברור באתר הבריכה, למנוע ויכוחים 

 מיותרים.



 

 

 : האם איש צוות בריכה צריך בגד מיוחד או סימון מיוחד ?שאלה .388

: כן. איש הצוות חייב בסימון על אחד מפריטי הלבוש, מכנסיים או חולצה: תשובה

)קונטרסטיים(: פריט הלבוש יהיה צהוב או כתום "צוות" או "ביטחון" בצבעים נוגדים 

 בכיתוב שחור או שהפריט יהיה כתום בכיתוב כחול.

          ס"מ ובגופן "מרים תם" או "אריאל מעובה". 10-גודל האותיות לא יהיה קטן מ

 

 

 : אילו אנשי צוות צריך שיהיו בבריכה, מלבד המציל ?שאלה .389

השימוש בה ומספר -הבריכה אופיודל : מספר אנשי הצוות תלוי בגתשובה

 המתרחצים

 שחיה

מספר 

המתרחצים 

בבריכת השחיה 

 אפשרויות לתקן בעלי תפקידים )בתוך המים(

  

סך כל 

בעלי 

 אם מתקיימים תנאים אלה: התפקידים

. בריכה ששטח פני המים שלה 1

מ"ר ושאינה בריכת  750עד 

 פעוטות

 ראשונה לפי תקנות אלהשעבר הכשרה בעזרה  1מציל אחד מסוג  1 30

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 1מציל אחד מסוג  2

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 1מציל אחד מסוג  2 30מעל 

. בריכה ששטח פני המים שלה 2

מ"ר ושאינה בריכת  750עולה על 

 פעוטות

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 2מציל אחד מסוד  2 איש 30עד 

מהם עבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות שאחד  1שני מצילים מסוג  2

 אלה

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 1שני מצילים מסוג  3

 ומגיש עזרה ראשונה אחד 2שני מצילים שאחד מהם סוג  3 30מעל 

שאחד מהם עבר הכשרה בהגשת עזרה ראשונה לפי  1שלושה מצילים מסוג  3

 תקנות אלה

. בריכת פעוטות במתחם בריכות 3

 שחיה

 מגיש עזרה ראשונה אחד במתחם בריכות השחיה 1 --

. בריכת מגלשות מים שאינה 4

 בריכת פעוטות

יערך פיקוח על פתח הכניסה ועל שטח היציאה ובלבד שאחד מבעלי  -- --

הוא מציל  התפקידים ביציאת המגלשות לבריכת השחיה או בבריכת השחיה

שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה או מציל כאמור ובנוסף לו 

 איש מגיש עזרה ראשונה

מציל אחד שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה ואיש צוות בריכת  2 -- . בריכת זרמים )סחף(5

 שחיה אחד
 

 מציל אחד ומגיש עזרה ראשונה אחד 2



 

תפקידים )מלבד המחזיק( בבריכה: מציל, מגיש עזרה  3כלל יש -בדרך

 צוות בריכה. מספרם משתנה בהתאם כאמור:-ראשונה/חובש ואיש

תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות , ב")א((11)תקנה , לתוספת רביעיתעפ"י ה

 (".2004-בבריכות שחיה(, תשס"ד

 

: יש בבריכה שלנו מקפצה. מה אומר החוק לגבי מה העומק הבריכה שצריך שאלה .390

 מתחת למקפצה ? להיות

: התקנות דנות בבריכות שחייה רגילות שלא לשם הספורט. ולכן הנתונים תשובה

 הנדרשים הם אלה:

 מטר: 1.0גובה מתקן הקפיצה עד 

  –מ'  2.50-עומק המים שמתחתיו לא פחות מ

 מ'. X 5.50 4.50תחת למתקן: השטח שאסור לרחצה שמ

 מ' 3.0ועד  1.0גובה מתקן הקפיצה בין 

 מ' 3.50-עומק המים מתחתיו לא פחות מ

 מ'. X 6.50 5.50השטח שאסור לרחצה שמתחת למתקן:  

  זינוק שמשמשים לאימונים ולתחרויות.-נ"ל לא חל על אדני-ה 

 המתקן.מחזיק בריכה יורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת הפעלת 

המדרגות ולוח הקפיצה של המתקן -יד, בשני צידי-יותקן מעקה קשיח ומסעד

 מטר לפחות משפת הבריכה וכיוון מרכזו.  1והמעקה יימשך עד למרחק של עד 

 עזרה ראשונה

 : איזה סוגים של ציוד עזרה ראשונה צריך במקום העבודה ?שאלה .391

ותנים במספר העובדים : ישנם מספר סוגים של ציוד עזרה ראשונה והם מתשובה

 וברמת האנשים שיודעים עזרה ראשונה במקום:

מתקן לטיפול עצמי, הוא ארגז שמורכב באופן קבוע, מצוי בהישג ידם של העובדים 

ומכיל את הפריטים שמיועדים לטיפול עצמי של כל עובד. מכיל את הפריטים 

להרגעת  הבאים: פדים, סרט דביק )פלסטר(, תמיסת סביעור לחיטוי, טבליות

 כאבים.

 עובדים. 25כיס ונתיב אוויר. אחת לכל -ערכת החייאה, שמכילה מסכת

 . בריכת גלים6
 

 ומגיש עזרה ראשונה 1מסוג  שני מצילים 3

. בריכת שחיה שאינה פועלת לפי 7

ייעודה )כגון בריכת זרמים 

המשמשת לשחיה( וכל בריכת 

שחיה אחרת מאלה המופיעות 

 1-7בפרטים 

  
לפי שטח פני בריכת השחיה; בנוסף חייב המחזיק, לפי  2-ו 1כמו פרטים 

את בטיחות  שיקול דעתו, להוסיף בעלי תפקידים נוספים כדי להבטיח

 ובטחון הציבור



 

ערכה ניידת, ערכת עזרה ראשונה שמיועדת לצוותים ניידים ולכל עובד שנמצא 

פלסטר, סרט פלסטר, אגדים, -במקום פתוח ומכילה את הפריטים: פדים, גלילי

יות להרגעת כאבים, תמיסת תחבושת אישית לשדה, משולשים, סיכות ביטחון, טבל

 חיטוי "סביעור", זוג מספריים קטנים.

 50ערכת חילוץ ומילוט, שמיועדת לתת הגנה סבירה לאדם מפני אש. אחת לכל 

 עובדים.

תיק עזרה ראשונה, שמיועדת להגשת עזרה ראשונה בידי אדם מיומן ומכילה את 

אישיות, משולשים,  פלסטר, אגדים, תחבושות-פלסטר, סרטי-הפריטים: פדים, גלילי

סיכות ביטחון, טבליות להרגעת כאבים, תמיסת חיטוי "סביעור", סרט גומי חוסם 

 עורקים, זוג מספריים.

 לציין, שלא כל ציוד שמופיע בתשובה זו מחייב שיהיה אצלך.

הטיפול )טיפול -ועוד לציין, שהתוכן שבציוד מותנה במספר העובדים ובצוות נותני

תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה תונים המלאים מופיעים ב"עצמי, מגיש ע"ר( והנ

 ", בעיקר בתוספות לתקנה.1988-ראשונה במקומות עבודה(, תשמ"ח

 

 : מי אחראי על הציוד ?שאלה .392

: המחזיק במקום העבודה )מנהל בפועל, מנכ"ל, בעלים, מנהל עבודה תשובה

 באתר בנייה וכו'(, ימנה אדם שיהיה "הממונה על הציוד".

תפקידו לוודא שכל הפריטים שצריכים להיות בתוך הציוד יהיו שם, למלא חוסרים, 

 לבדוק תוקף ושהכמות מתאימה ככתוב בתקנות. 

 : מה זה מגיש עזרה ראשונה ?שאלה .393

: מגיש עזרה ראשונה )מע"ר(  הוא גבר או אישה, שעברו קורס בהגשת תשובה

עזרה  ל אדם לעבור קורסבאפשרות כ שעות. 44-עזרה ראשונה וההסמכה נמשכת כ

ובין אם על ידי חברה פרטית. בתום הקורס  מד"א בתשלום, בין אם על ידי ראשונה

מגיש  מסמיכה אותו כמגיש עזרה ראשונה. קורסשמקבל כל העובר אותו תעודה 

מצבי חירום  :כמו ,שעות ויכלול נושאים שונים 44-סטנדרטי יארך כ עזרה ראשונה

בחולה, מצבי חוסר הכרה, טיפול בסיסי בטראומה, פגיעות בעלי חיים 

 .בסיסית החייאהו

להדגיש שאדם שעבר קורס החייאה ועזרה ראשונה שנמשך עד יום הדרכה )ע"ר 

בסיסי(, לא נחשב מגיש ע"ר, אבל חשוב שיהיו במקום העבודה עובדים שעברו יום 

קופה כדי שיזכרו מה עושים הדרכה כזה. לא לשכוח לרענן את ידיעותיהם מדי ת

 וכיצד.

 מה לא יכול לעשות מגיש עזרה ראשונה:

 אסור לתת תרופות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%9F_%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%90%D7%94


 

אסור לבצע פעולות, כגון: צנרור קנה )אינטובציה(, קוניוטומיה או כל פעולה 

 פולשנית אחרת.

לא יורד מהאמבולנס בעת אירוע חומ"ס, פח"ע. לציין, שהוראה זו לא נאכפת בעת 

 המולה שנוצרת באירוע.אירוע שכזה בתוך ה

 , לא מחדיר קטטר לווריד כדי להחדיר נוזלים או תרופות.18-מע"ר מתחת ל-ל

 

 זרה ראשונהע

 : איזה סוגים של ציוד עזרה ראשונה צריך במקום העבודה ?שאלה .394

ישנם מספר סוגים של ציוד עזרה ראשונה והם מותנים במספר העובדים  תשובה:

 וברמת האנשים שיודעים עזרה ראשונה במקום:

 הוא ארגז שמורכב באופן קבוע, מצוי בהישג ידם של העובדים מתקן לטיפול עצמי ,

ומכיל את הפריטים שמיועדים לטיפול עצמי של כל עובד. מכיל את הפריטים הבאים: 

 דביק )פלסטר(, תמיסת סביעור לחיטוי, טבליות להרגעת כאבים. פדים, סרט

 עובדים. 25כיס ונתיב אוויר. אחת לכל -, שמכילה מסכתערכת החייאה 

 ערכת עזרה ראשונה שמיועדת לצוותים ניידים ולכל עובד שנמצא במקום ערכה ניידת ,

ושת פלסטר, סרט פלסטר, אגדים, תחב-פתוח ומכילה את הפריטים: פדים, גלילי

אישית לשדה, משולשים, סיכות ביטחון, טבליות להרגעת כאבים, תמיסת חיטוי 

 "סביעור", זוג מספריים קטנים.

 50, שמיועדת לתת הגנה סבירה לאדם מפני אש. אחת לכל ערכת חילוץ ומילוט 

 עובדים.

 שמיועדת להגשת עזרה ראשונה בידי אדם מיומן ומכילה את תיק עזרה ראשונה ,

פלסטר, אגדים, תחבושות אישיות, משולשים, -פלסטר, סרטי-ם, גליליהפריטים: פדי

סיכות ביטחון, טבליות להרגעת כאבים, תמיסת חיטוי "סביעור", סרט גומי חוסם 

 עורקים, זוג מספריים.

 לציין, שלא כל ציוד שמופיע בתשובה זו מחייב שיהיה אצלך.

הטיפול )טיפול -ות נותניועוד לציין, שהתוכן שבציוד מותנה במספר העובדים ובצו

עצמי, מגיש ע"ר( והנתונים המלאים מופיעים ב"תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה 

 ", בעיקר בתוספות לתקנה.1988-ראשונה במקומות עבודה(, תשמ"ח

 

 

 



 

 מי אחראי על הציוד ?שאלה:  .395

המחזיק במקום העבודה )מנהל בפועל, מנכ"ל, בעלים, מנהל עבודה באתר תשובה: 

 וכו'(, ימנה אדם שיהיה "הממונה על הציוד".בנייה 

תפקידו לוודא שכל הפריטים שצריכים להיות בתוך הציוד יהיו שם, למלא חוסרים, 

 לבדוק תוקף ושהכמות מתאימה ככתוב בתקנות. 

 

 מה זה מגיש עזרה ראשונה ?אלה: ש .396

עזרה מגיש עזרה ראשונה )מע"ר(  הוא גבר או אישה, שעברו קורס בהגשת תשובה: 

עזרה  באפשרות כל אדם לעבור קורס שעות. 44-ראשונה וההסמכה נמשכת כ

ובין אם על ידי חברה פרטית. בתום הקורס  מד"א בתשלום, בין אם על ידי ראשונה

עזרה מגיש  מקבל כל העובר אותו תעודה שמסמיכה אותו כמגיש עזרה ראשונה. קורס

שעות ויכלול נושאים שונים, כמו: מצבי חירום בחולה,  44-סטנדרטי יארך כ ראשונה

 .בסיסית החייאהמצבי חוסר הכרה, טיפול בסיסי בטראומה, פגיעות בעלי חיים ו

להדגיש שאדם שעבר קורס החייאה ועזרה ראשונה שנמשך עד יום הדרכה )ע"ר  

בסיסי(, לא נחשב מגיש ע"ר, אבל חשוב שיהיו במקום העבודה עובדים שעברו יום 

 לא לשכוח לרענן את ידיעותיהם מדי תקופה כדי שיזכרו מה עושים וכיצד. הדרכה כזה.

 מה לא יכול לעשות מגיש עזרה ראשונה:

 .אסור לתת תרופות 

  אסור לבצע פעולות, כגון: צנרור קנה )אינטובציה(, קוניוטומיה או כל פעולה

 פולשנית אחרת.

 זו לא נאכפת בעת  לא יורד מהאמבולנס בעת אירוע חומ"ס, פח"ע. לציין, שהוראה

 אירוע שכזה בתוך ההמולה שנוצרת באירוע.

 לא מחדיר קטטר לווריד כדי להחדיר נוזלים או תרופות.18-מע"ר מתחת ל-ל , 

 נוחיות

 אילו סוגים של שירותים יש ?שאלה:  .397

 שירותים או בשפה ה"מקצועית": "בית כסא", יש מספר סוגים: תשובה:

 מתקן שיש לו מושב ומיכל להדחה. –להדחה  בית כסא 

  מתקן שיש לו מושב עם פתח לתוך החפירה. לא  –בית כסא מעל חפירה

 מטפלים בנוזלים ובמוצקים שנמצאים בחפירה.

  מתקן בעל מושב שיש לו מיכל מיטלטל נאות שאת תכולתו  –בית כסא יבש

 מכסים מדי פעם בעפר או באפר ושחייבים לרוקן מדי פעם.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%9F_%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%90%D7%94


 

 מתקן בעל מושב שנמצא מעל מיכל מיטלטל שמכניסים בו  –כסא כימי  בית

 חומר כימי לחיטוי ולסילוק הריחות הרעים ושחייבים לרוקנו מדי פעם.

  השימוש בו בעמידה או בכריעה. ה"אסלה" עשוייה  –בית כסא ללא מושב

 פגיעה".-מלוח וקערה מרכזית, שקועים ברצפה. ידוע בכינויו: "בול

  אסלה תלויה שיש לה מתקן הדחה כדי שהמים הדלוחים יזרמו  מין –משתנה

 לביוב.

 

אני כמנהל עבודה באתר בנייה, לא חייב להתקין שירותים לעובדים אם שאלה:  .398

אפשר ולכן -שבועות. אבל ללא שירותים בימינו אי 6-העבודה תתקיים פחות מ

שירותים  שאלתי: האם אני יכול לבנות מכמה קרשים )כמובן מוצל וסגור( מבנה

 מעל גבי חפירה בחול ?

-כן ולא. נכון, אתה לא חייב להתקין שירותים בעבודה שתסתיים בפחות מתשובה:  

 (.1965-ב', תקנות הבטיחות בעבודה )נוחויות(, תשכ"ה 6שבועות )תקנה  6

כסא -עפ"י התקנות אתה יכול להתקין שירותים מעל חפירה באדמה וזה נקרא: "בית

 זה של שירותים הם הריח והזבובים.  יבש". הבעיות בסוג

 לכן, מומלץ לשכור שירותים כימיים שמבחינה בריאותית וסביבתית טובים יותר.

 

 היכן צריכים להיות ממוקמים השירותים במקום העבודה ?שאלה:  .399

 :מעל לפני הקרקעמיקום השירותים תלוי במקום העבודה. תשובה: 

  של כל עובד אליהם.מ' הליכה  125במפעל: המרחק לא יעלה על 

 מ', בהתחשב לדרישות הבטיחות לעניין  125-במחצבה: יכול להיות יותר מ

 הפיצוצים.

 .רציף נמל: המרחק יימדד מכבש האנייה שעליה עובדים 

 .במפעל בעל יותר מקומה אחת: השירותים יהיו בקומה בה מועסקים העובדים 

 משטח שנמצא עד במחסן: השירותים יהיו בקומה בה מועסקים העובדים או ב

מ' מעל לקומה שבה מועסקים או מתחתיה, אלא אם עומדת לרשותם  9

 מעלית.

 :במכרה

  המכרה: סמוך למלתחות ובאותו בניין שבו הן נמצאות.-לכל עובדי 

  לעובדים שמתחת לכיפת השמיים: במרחק מתאים, בהתחשב לדרישות

 הבטיחות לעניין הפיצוצים.

 



 

להם להגיע לשירותים בגלל הבוץ בחורף העובדים מתלוננים שקשה שאלה:  .400

 והקוצים בקיץ. האם החוק מחייב אותי למצוא פתרון לכך ?

כן. החוק מחייב אותך להתקין שביל סלול או מרוצף שמוליך אל השירותים  תשובה:

-ב', ב" תקנות הבטיחות בעבודה )נוחויות(, תשכ"ה 4אם הם במבנה נפרד. )תקנה 

1965.)" 

 

וננות שניתן לראותן כשהן בשירותים מהמסדרון. שייסגרו את העובדות מתלשאלה:  .401

 הדלת.  מה אומר החוק לגבי טענות שכאלה ?

יש צורך לבדוק את טענותיהן בכפוף לאמור ב"תקנות הבטיחות בעבודה  תשובה:

 ד': –א'  7", תקנה 1965-)נוחויות(, תשכ"ה

 נים החדר הכניסה לחדר הנוחיות תוסדר ותותקן כך שלא ניתן לראות את פ

 כשהדלת פתוחה.

 .דלת הכניסה תצוייד בהתקן נאות לסגירה אוטומטית 

 הגברים.-הנשים משירותי-כניסה נפרדת לשירותי 

 הגברים.-הנשים ואילו שירותי-סימון בולט וברור מהם שירותי 

  אם אין מסדרון, חייבת הכניסה דרך פרוזדור, מבוא כללי, רובד, חצר או

 גזוזטרה.

 

 תא שירותים תקני ?מה גודל שאלה:  .402

 :8גודל תא שירותים עפ"י התקנות, תקנה תשובה: 

 ס"מ.  80-רוחב התא לא פחות מ 

 ס"מ והדלת נפתחת החוצה. 120-אורך התא לא פחות מ 

 ס"מ, אם הדלת נפתחת פנימה. 150-אורך התא לא פחות מ 

 

אני עובד חדשה במפעל ושמתי לב שבשירותים שלנו הנשים, אין בריח שאלה:  .403

רה מבפנים. פניתי למנהל האחזקה והוא טוען שאין לו זמן והוא לא חייב לסגי

 להתקין נעילה פנימית. מה עליי לעשות ?

מחייבת את המעביד להתקין בדלת, מצידה הפנימי, בריח או  8תקנה  תשובה:

סגירה נאות אחר. מומלץ להראות תקנה זו למנהל האחזקה או לפנות למעביד -אמצעי

 תהיה התקדמות לפתרון בעייה זו. בעניין זה, אם לא



 

שמתי לב שהמחיצות שונות ובנויות באופנים שונים, בכל מיני שירותים שאלה:  .404

 ציבוריים ומפעליים שהשתמשתי בהם. מה נכון ומה כתוב בחוק וצריך להיות ?

 מפרטת כדלקמן: 10תקנה תשובה: 

  גובהם מהתקרה: המחיצות יכולות להיות נמוכות ולא מחוברות אליה, אבל

 מ'. 1.80-מהרצפה לא יהיה נמוך מ

 ס"מ ממנה. 25-ס"מ ולא יותר מ 10-מהרצפה: לא מחוברות אליה ומוגבהות מ 

 

 חוץ מאסלה ונייר טואלט אני חייב שיהיה ציוד אחר בשירותים ?שאלה:  .405

 ב': -א' ו 13בתקנה תשובה: 

 .נייר טואלט מתוך מתקן נאות שמחובר לקיר או למחיצה 

 מיכל לאשפה בעל מכסה שניתן לפתוח אותו בלחיצה על דוושה.נשים: -בשירותי 

 .מברשת לניקוי האסלה ומתקן שמחזיק אותה 

 .אסור שיימצא כל חפץ, ציוד או חומר אחר בתא 

  .יש מקומות שמוסיפים מתלים על הדלת לתליית תיקים ו/או ביגוד 

 נוכחנו לדעת שיש מקומות שהתקינו מתקן על הקיר או על המחיצה, להנחת 

 מחשב נייד ואפילו מתקן עם עיתונים.

אנוש, אני חדשה בתחום. מה -אני התמניתי לאחרונה להיות מנהלת משאבישאלה:  .406

נכתב בחוק לגבי חישוב כמות השירותים לגברים ולנשים והיכן אני יכולה לראות את 

 זה כתוב ?

 ראשית, נתחיל מסוף שאלתך: תשובה: 

ולשירותים ב"תקנות הבטיחות בעבודה את יכולה לראות את כל שנוגע לנוחיות 

 ".1965-)נוחויות(, תשכ"ה

 ולתחילת שאלתך, החישוב למספר הנוחויות )שירותים( הוא כדלקמן:

 נוחיות לנשים  נוחיות לגברים

מס'  משתנות כסא-בתי מס' העובדים

 העובדות

 כסא-בתי

1 - 10 1 0 1 – 10  1 

11 - 25 2 1 11 – 20 2 

26 - 50 2 2 21 – 40 3 

51 - 75 3 3 41 – 60 4 



 

76 - 100 4 4 61 – 80 5 

יחידה נוספת  ויותר 101

 30לכל 

יחידה נוספת 

 30לכל 

81 – 100 6 

יחידה נוספת  ויותר 101 

 20לכל 

 

 

 יש להוסיף לחישוב את הנתונים הבאים:

 .'צורת תחום העבודה: בניין, קומה, מערכת חדרים, מחלקה, שטח, סניפים וכו 

  ,חישוב מספר העובדים יכלול גם אנשים נוספים שבגלל מקצועם, עיסוקם, תפקידם

 המקום ומספרם ייכלל בחישוב.-מתווסף לעובדי

 .להביא בחשבון גם אם יש קבלת קהל שהוא גם בחישוב 

 

 באיזה אופן אני צריך לספק אמצעים לניגוב ידיים ?שאלה:  .407

 ב', מפורטים סוגים לניגודב ידיים: -א' ו 21עפ"י תקנה תשובה: 

 35פעמי שעשויות מאריג או מנייר בגודל של -מגבות לשימוש חד X 35  ס"מ

 ולא פחות מכך.

 .התקנים שפועלים בעזרת אוויר חם או מסוג שאושר ע"י מפקח עבודה 

 .כל הסדר הגייני אחר לניגוד או לייבוש ידיים לאחר רחיצתם 

 להתקין מגבת לשימוש הרבים. לא לספק או 

 

 יש חשיבות לכמות הכיורים לשטיפת ידיים ולכמותם ?שאלה:  .408

 :22-ו 20כן. יש חשיבות, כמפורט בתקנות תשובה: 

  ס"מ ולא פחות. 50אורך כל כיור 

  אם יש יותר מכיור אחד במשטח מרובה יחידות, יהיה הרווח בין כיור לשני גם

 ס"מ ולא פחות. 50כן 

 ס"מ. 60-רכז כיור למרכז הכיור הסמוך, לא יקטן מהמרחק בין מ 

  25 –המרחק האנכי בין פיית ברז המים לבין שפת הכיור או משטף הרחיצה 

 ס"מ לפחות.

 הכסא והמשתנות:-כמות הכיורים תלויה במספר בתי



 

 הכסא והמשתנות-מספר בתי

 בחדר נוחיות פלוני

 מספר מקומות הרחיצה

 באותו חדר נוחיות

1 – 3  1 

4 – 5 2 

6 – 8 3 

9 – 10 4 

 ".1965-מ"תקנות הבטיחות בעבודה )נוחויות(, תשכ"ה 

 כבל מאריך –חשמל 

האם חובה עליי לספק לעובדים כבל מאריך עם תוף כשעליו מותקן ממסר שאלה:  .409

 פחת ?

 ,קובעת:1990 –חשמל  –, תקנות הבטיחות בעבודה 2עפ"י תקנה  תשובה:

 כבל או פתיל חשמלי מבודד זמני שמיועד להזנת כלים  - פגיעה בכבל או ממנו

חשמליים או כלים חשמליים מיטלטלים, יותקן כך שלא תהיה פגיעה בו 

רכב/כלי -אדם/כלי-הנחושת שבחוטים בגלל דריסה ע"י בני-)שבירת חוטי

 צמ"ה( או היפגעות ממנו )שלא יהווה מכשול לאדם עובר במקום וכו'(.

 ל יחובר למערכת החשמל דרך ממסר פחת הכב – חיבור לממסר פחת

 אמפר. 0.03ברגישות של 

 כבל מאריך יהיה בעל תקן ישראלי : 

 כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.-: תופי4184ת"י 

 : תופי כבלים לשימוש תעשייתי.4185ת"י 

 

 למה צריך לפרוש את הכבל מתוך התוף בזמן העבודה בו ?שאלה:  .410

יתר והתחממות -מחייב פרישת הכבל מתוך התוף כדי למנוע לחץ 4184ת"י תשובה: 

פריצה. לכן, ניתן להקיש מכך שהכבל עלול -הכבל בעת בדיקת התנגדות ומתח

 להתחמם בעת שימוש, בעיקר בצרכן "זולל" זרם. 

 

 כמה כלים חשמליים מותר להפעיל באמצעות כבל מאריך ?שאלה:  .411

בהתאם למספר השקעים ולא יותר מסך כל הזרם )באמפר( שמותר שיזרום תשובה: 

 בכל עפ"י הוראות היצרן ומה שרשום עליו. 

  



 

 בתים משותפים

משותף לא חדש. מי אחראי על המעלית ובטיחותה -נכנסנו לגור בביתשאלה:  .412

 בבניין משותף ?

 מעלית היא מתקן שחלות עליו חובות עפ"י החוק:תשובה: 

  המעלית מוגדרת כמתקן 1970הבטיחות בעבודה )נוסח חדש ( בפקודת ,

הרמה וקיימת חובה לבדיקתה ע"י "בודק מוסמך" שהוא מהנדס מכונות 

 חודשים. 6שמוכר ע"י משרד העבודה לבדיקות מסוג זה, כל 

ו': התקנת  59, המעלית בבית משותף, תקנה 1969 –חוק המקרקעין, תשכ"ט עפ"י  

 מעלית:

  על ועד הבית לפקח על פעולות החברה איתה חתם על חוזה השירות. חובה

 6 - 5לדרוש מהחברה המתחזקת דיווח עדכני על ביצוע הטיפול השוטף כל 

 .שבועות

  חשוב מאד, לקבל דיווח על ביצוע תיקוני הליקויים שנתגלו בבדיקה

  .התקופתית של הבודק המוסמך מטעם משרד העבודה

 אי הבלעדי על הזמנת בודק מוסמך לעריכת בדיקה ועד הבית הוא האחר

את הבדיקה, יש לערוך כל חצי שנה. אי ביצוע בדיקה כזו מסכן  .תקופתית

את המשתמשים ואף מהווה עבירה פלילית. תזכורת על מועד הבדיקה 

 .מופיעה על גבי מדבקה צהובה, בתא המעלית

 סמכתו הבדיקה מתבצעת על ידי בודק מוסמך למעליות, אשר קיבל ה

המסחר והתעסוקה, משרד העבודה והרווחה כיום. רשימת  ממשרד התעשייה,

הבודקים המוסמכים מתעדכנת מדי פעם ורק אנשים המופיעים ברשימה זו 

 רשאים לבצע את הבדיקה התקופתית.

  את תוצאות הבדיקה מציין הבודק בדוח שנקרא "תסקיר בדיקה". דוח זה

העורך מעקב על ביצוע הבדיקות  נשלח למזמין הבדיקה ולמשרד העבודה

 התקופתיות ועל ביצוע התיקונים הנדרשים בתסקיר.

  ועד הבית אחראי להזמין אנשי שירות למעליות לצורך תיקון כל הליקויים

שפרט הבודק. כאשר מוצא הבודק ליקויים שעלולים לסכן את המשתמשים 

ריים על במעלית, יש להשבית את המעלית מיד ולדאוג לכל הסידורים האפש

 .מנת למנוע שימוש במעלית

  ,רצוי שמספר רב ככל האפשר של דיירים יקבל הדרכה מטכנאי החברה

  .בנושא חילוץ נוסעים לכודים בתוך התא בשעת תקלה במעלית



 

 . מומלץ לבדוק מדי פעם את תקינותו של פעמון האזעקה בתא. על אי תקינות

 יש לדווח מיד לחברת השירות.

 ותה בכל קומה בקירבת הכניסות למעלית.יש לדאוג לתאורה נא 

  יש לבדוק את תקינותה של התאורה בחדר המכונה ובדרכי הגישה לשם. יש

גישה לא מוארת לחדר המכונה שעל גג הבניין בשעות הלילה,  :לזכור

 מסוכנת ביותר.

  יש להסיר מכשולים שונים מדרכי הגישה לחדר המכונה, כגון: ארגזים, חפצי

 וכדומהבית, אופניים 

 כן אסור להתקין -אסור בהחלט לאחסן חפצים כלשהם בחדר המכונה. כמו

 בחדר מגברים למערכת קליטה של טלויזיה, מכשירי קשר וציוד אחר.

  חדר המכונה חייב להיות נעול. רצוי לתלות על דלת הכניסה לחדר המכונה

 את רשימת הדירות בהן ניתן לקבל מפתח לדלת.

 

 ועד הבית. מה הם חובותיי ?התמניתי להיות בושאלה:  .413

עפ"י האגודה לתרבות הדיור: תפקידיה של נציגות הבית )ועד הבית =   תשובה:

נציגות הבית(, המונה בין חבר אחד ועד חמישה, אחראית על ניהולו התקין של הבית 

המשותף, אחזקת הרכוש המשותף וניהולו השוטף וביצוע של כל התיקונים הדרושים 

ל הרכוש המשותף. נציגות הבית מחויבת לבצע את כל התיקונים לאחזקתו התקינה ש

הדרושים ברכוש המשותף, שאי ביצועם, עלול לפגוע באיזה מדירות הבית או בערכן. 

נציגות הבית משמשת גם כמורשית של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע לאחזקתו 

  .התקינה ולניהולו השוטף של הבית המשותף

 

 משותף ? מי אחראי לבדיקת הציוד ?-אש צריך בבית-כיבויאיזה ציוד שאלה:  .414

 משותף ובהתאם להגדרתו בחוק התכנון והבנייה:-הציוד שצריך בבית תשובה:

 אש-ארון כיבוי 

  ק"ג. 6ק"ג או  3מטפים בכל קומה: אבקה 

  " מטר ע"ג תוף עם מזנק. 25באורך  3/4גלגלון = צינור שחור 

 2אש "-ברז כיבוי. 

  2"זרנוקים ומזנק. 

 .בדיקה שנתית ע"י בעל מקצוע 

 קרקעי:-בכל בניין מעל תשע קומות ובניין בעל חניון תת



 

 אש.-גלאי 

 .)מערכת ספרינקלרים )מתזים 

אש והצלה, תקן ישראלי -מומלץ לעיין בחוק תכנון הבנייה, הוראות נציבות כיבוי

 האש המקומית.-אש בתחנת כיבוי-ולהיות בקשר עם רמ"ד כיבוי

-האחריות על: תקינות, חוסרים והשלמת מלאי, הזמנת בדיקות ועוד, היא על ועד

 הבית.

 

 ביתיים –מכשירי חשמל 

 אני רוצה לחדר השינה שלנו לרכוש מאוורר תקרה. איזה מומלץ לקנות ?שאלה:  .415

 שוק, אבל !-חפשי את את הזול ביותר והטוב ביותר אחרי שתעשי סקרתשובה: 

  ירעיש והשינה לא תהיה טובה כבר. מאוורר לא איכותי –רעש 

  אם ההתקנה לא נעשתה כמו שצריך הוא יתנדנד ועלול ליפול. –מתנדנד 

  לא מומלץ בעזרת שרשרות שצריך לעמוד על המיטה כדי  –הפעלה וכיבוי
 להגיע אליהן. מצב שעלול לגרום לנפילה ממנה.

 רש: שיתאים לגודל החדר ושהרוח תהיה עליכם כנד –החדר -התאמה לממדי
 לא יותר מדיי וכמובן לא פחות מדי.

  מכה מהם עלולה להיות קשה מאוד. –זהירות מהכנפיים 

  תשומת לב נדרשת להזזת חפצים גבוהים שעלולים  –חפצים גבוהים, וילונות
 להגיע עד לכנפיים או תזוזה של וילונות שיסתבכו בכנפיים.

 

 מה חשוב לבדוק במיקסר "מוט" ?שאלה:   .416

מוט הוא מעבד מזון בעל שיניים )מין בלנדר ללא מיכל( שמסוגלות מיקסר תשובה: 

לרסק מזון בתוך כוס, צנצנת או סיר קטן. הוא מסוגל לרסק מזון קשה בקלות 

 ובמהירות.

הסכנה היא בשיניים שלו: הן בקצה, גלויות ואינן מוגנות מפני נגיעה בהן או פגיעה 

 של השיניים במישהו או במשהו.

המיקסר ע"י כפתור שיפסיק את סיבוב המיקסר מייד עם סיום  יש לוודא שהפעלת

הלחיצה עליו ושסיבוב השיניים נפסק מהר מאוד. אין להניח אותו על השיש או 

 השולחן עד שלא נעצר סופית.

 

 האם תנור המיקרוגל שאצלי במטבח פולט קרינה מסוכנת ?שאלה:  .417

 מאוד.מייננת גבוהה -תנור המיקרוגל פולט קרינה בלתיתשובה: 



 

מטר,  2-מומלץ לא לעמוד לידו בזמן שהוא פועל ולשמור ממנו מרחק שלא פחות מ

 כולל מהקיר שמאחוריו.

כך גדול שמאפשר התרחקות ממנו, פשוט לצאת מהחדר עד לסיום -אם אין מרחק כל

 פעולתו.

 

 יש לי תנור חימום ספירלות ישן. האם יש סכנה כלשהי ממנו ?שאלה:  .418

 מתנור ספירלות:כן. יש סכנות תשובה: 

 מנגיעה בספירלות גם כשהוא לא פועל אבל נשאר מחובר עם  – התחשמלות

התקע בשקע שבקיר. הסיבה: יש מצב שהחיבורים החשמליים בתקע 

המכשיר או בשקע שבקיר יהיו הפוכים )חשמלאי שלא התקין את החוטים 

שבהם בסדר הנכון(. מישהו שייגע באחת הספירלות )מהדגם שהחוטים בהן 

 מיוחד תינוקות שזוחלים על הרצפה.חשופים( עלול להתחשמל, ב

ההגנה של התנורים החדשים, שהם פועלים מייד עם הכנסת התקע -אחד מאמצעי

 לשקע וכדי לכבות אותם צריך להוציא את התקע מהשקע שבקיר.

 הצבת התנור קרוב מדיי לבגד רטוב שיש רצון לייבש מהר, בעיקר  – שריפה

תלוי הבגד מתחיל לבעור, בחורף. הבגד מתחמם מדיי או שהרהיט שעליו 

 במיוחד אם הוא עשוי מפלסטיק.

 כפתור ההפעלה נמצא בחזית. דחיפה  בתנורים ישנים מסויימים - שריפה

מקרית של התנור לעבר רהיט או מתקן אחר בבית, לפעמים תוך כדי ניקוי, 

כשהוא נצמד ונלחץ לתוך הרהיט או מתקן אחר )למשל: מחשב שעומד על 

הרצפה(, כפתור ההפעלה עלול להיות מופעל מהלחיצה והחום המוקרן עלול 

 לגרום לשריפה.

  לווילונות או לרהיטים מעץ או מפלסטיק שהתנור  כתוצאה מקרבה –שריפה

 הוצב קרוב מדיי אליהם ושכחה ממנו במצב דולק.

 

קניתי מכשיר טלוויזיה חדש, מסך לד עם כל השכלולים. לא ראיתי בשום שאלה:  .419

 מקום כמה קרינה יש מהמסך ?

הטלוויזיה שאינם בנויים משפופרת קטודית )המסכים שעשויים -מסכיתשובה: 

 מחשב לסוגיהם, לא פולטים קרינה.-, כולל מסכיזכוכית(

מטר  1-"הזכוכית" ופחות מ-אכן, פעם ההנחייה היתה שאין לשבת קרוב למסכי

 מפניהם ולא לשבת קרוב לחלקם האחורי. כיום אין בכך צורך.



 

 

יש לי טוסטר )"פרוסות קופצות"( ומדי פעם הפרוסות נתקעות ולא יוצאות. שאלה:  .420

ר את הפרוסות מתוך הטוסטר. אני כועסת עליו כי זה מסוכן בעלי לוקח מזלג וחופ

והוא לא מקשיב לי. האמת שאני לא בטוחה מה מסוכן במה שהוא עושה. מה להגיד 

 לו ?

 את צודקת. בעיקר בדאגה שלך לבעלך שעושה דבר מסוכן. תשובה:  .421

 אז מה הסכנה ? כשהפרוסות קופצות מהטוסטר זה סימן שתהליך ההצנמה )טוסטר

נקרא בעברית: "מצנם" משום שהוא עושה צנימים. לכן התהליך נקרא "הצנמה". 

 הנה גם למדת משהו בעברית(.

החימום, שמשחימים את הפרוסות, ומפעיל את -הטוסטר בנוי להפסיק את פעולת גופי

 מנגנון הקפצת הפרוסות.

 הסכנה בתחיבת מזלג לתוך המכשיר היא: התחשמלות. למה ? הרי הוא מכובה ?

ובכן, יכול להיות שהחוטים בתקע הטוסטר או בשקע שבקיר, הפוכים, כי חשמלאי 

כלשהו לא הקפיד על הסדר שלהם. גופי החימום אמנם לא פועלים אך זורם בהם 

חשמל שמחכה להפעלת הטוסטר )בעזרת הידית שמוריד את הפרוסות למטה, 

 מפעילים כפתור פנימי שסוגר מעגל חשמלי ובכך המכשיר נדלק.

לכן כשבעלך חופר פנימה עם מזלג, הוא עלול להתחשמל, כי הוא עלול לסגור מעגל ו

 חשמלי: אם הוא יחף דרך הרצפה או במרפק שייגע בשיש של המטבח.

 

יש לי כיריים ותנור ביחידה אחת. כל פעם שגולש לי סיר או כשאני מנקה שאלה:  .422

 מה ?את הכיריים קופץ אצלי המכשיר נגד התחשמלות בלוח החשמל. ל

ביחידת הבישול ואפייה שלך הכיריים בנויים מעל לתנור. מתחת לכיריים תשובה: 

החימום של התנור. כל נוזל שנשפך לשם: -חשמל שמחוברים לגופי-נמצאים חוטי

מתבשיל או חומר ניקוי, יוצר חיבור בין חוט עם חשמל לגוף של היחידה שלך שעשוי 

 ממתכת. 

שנמצאת תקע שלו שמתחבר לשקע שבקיר  ליחידת הבישול והאפייה יש הארקה

ולהארקת הבית. אם לא היה חיבור הארקה זה והיית נוגעת בגוף היחידה עלולה היית 

 להתחשמל.

המכשיר נגד התחשמלות שיש בארון החשמל, הומצא כדי לגלות מקרים כאלה 

  ולהציל את חיינו. 



 

 ?לזרם דלף תחשמלות או הממסראיך פועל ממסר הפחת או המכשיר נגד השאלה:  .423

השמות האמיתיים של המכשיר: "ממסר פחת", "מפסק דלף" או "מפסק  תשובה:

 מגן".

המכשיר הומצא על בסיס חוק בחשמל )בתרגום חופשי(: הזרם שיוצא שווה לזרם 

שנכנס *. המכשיר מורכב על שני החוטים הראשיים של הבית, בלוח החשמל. הוא 

י(: הוא "מודד" כל הזמן את הזרם ביציאה בנוי בעיקרון של המאזניים )בתרגום חופש

ובכניסה לבית ומשווה ביניהם כל הזמן. ברגע שהזרם שיוצא מהבית קטן ולא שווה 

 לזרם שנכנס, המכשיר "קופץ" ומנתק את זרם החשמל לכל הבית. 

הרעיון הוא, שאם הזרם שיוצא קטן מהזרם שנכנס, כנראה "משהו גנב" את הזרם 

נב" את הזרם ובמקום שהזרם יצא בחוטים הוא יוצא דרך החסר. אדם שמתחשמל "גו

גופו של המתחשמל. המכשיר מזהה את החוסר ומנתק את זרם החשמל במהירות 

 שנייה(.-מילי 300-של חלקיק שנייה )כ

מומלץ, עפ"י הוראות היצרן, לנתק אותו ולהפעילו מחדש, באופן יזום כדי לשמור על 

 חודשיים. תקינותו ורגישותו, פעם בחודש או ב

 כיצד עושים זאת ? 

  ראשית מוודאים שאין בבית איזשהו מכשיר שהפסקת חשמל תגרום לו

"בעייה", כגון: מחשב שפועל, מכונת כביסה בפעולה. )אם יש מכשיר כזה: 

 ממתינים שיסיים או שמנתקים אותו(.

  :לוחצים על הכפתור )מרובע או עגול וצבעוני בדרך כלל( שכתוב עליו או לידו

"TEST"."הכפתור שלידו קפץ תוך שהוא משמיע רעש: "קליק . 

 .החשמל כבה 

 .)מעלים את הכפתור שקפץ חזרה כלפי מעלה )בדגמים מסוימים: מסובבים 

 .וזהו. הבדיקה הסתיימה 

 את זה מותר לעשות לכל אדם בגיר גם כשאינו חשמלאי !

או בקיצור  Kirchhoff's current law* )"הזרם שיוצא שווה לזרם שנכנס": "חוק הזרמים )

KCL נקרא גם החוק הראשון של קירכהוף או חוק הצומת. החוק מסתמך על חוק ,)

עבור כל נקודה במעגל שאין בה הצטברות של מטען, כל מטען  -שימור המטען 

 שנכנס צריך גם לצאת." ויקיפדיה(.

  



 

דה או על אחד השקעים בבית הופיע מן כתם חום ליד אחד החורים. זו חלושאלה:  .424

 משהו שצריך להדאיג ?

כתם חום על שקע ליד אחד החורים איננו חלודה. חלודה לא מתפתחת על  תשובה:

פלסטיק. הכתם נוצר בגלל שהשקע מתחמם. בדרך כלל ההתחממות נוצרת עקב 

שימוש רב בהוצאת ובהכנסת תקעים או שימוש במפצל )שנראה כמו תקעים 

 שמחוברים לתקע אחד( שמתנדנד בשקע. 

תזוזת המפצל או התקעים הרבים שמוצאים ומוכנסים לשקע, מרחיבים את המגעים 

 בתוך אותו השקע.

בגלל התזוזה נוצר מגע רופף בין המגעים שבשקע לבין הפינים של התקע. מעבר 

החשמל לא יופרע אבל הרפיון שבמגעים יוצר חום שמחמם את הפלסטיק של השקע 

לל הרפיון בין המגעים שממשיך להתקיים ונוצר כתם. עם הזמן החימום ממשיך בג

 וצריכת החשמל שממשיכה גם היא.

כך עד שיידלק. -זה המקום לדאגה: הסכנה שהפלסטיק של מכסה השקע יתחמם כל

 זו סיבה לשריפה שתתפשט לכל הבית.

 בבית –אש -כיבוי

הבטיחות שעליי לנקוט בבית בזמן הדלקת נרות, -חנוכה בפתח. מהם אמצעישאלה:  .425

 המשפחה: ילדים ומבוגרים ?-עם בניבעיקר 

 תשובה: 

  – החנוכיה

  שתהיה עשוייה מחומרים לא דליקים. לוודא שהחנוכיה שהגיעה מהגן לא

 תידלק עם הנרות.

 .תהיה יציבה ואיתנה בעלת בסיס רחב ושלא תתנדנד 

  – הנרות

  לא עשויים משעווה. רק נרות קנויים או נרונים, אלה הקנויים שצפים בשמן

 סגור דמוי אקווריום.במיכל 

  – הצבת החנוכיה

 .לא ליד חלון שיש סביבה וילונות שעלולים להתלקח 

 .לא ליד חלון שעלול להיפתח ולהפיל אותה 

  לא על קצה שולחן ולא על מפה. בקצה שולחן שלא יפיל אותה מישהן. על

 מפה שלא ימשוך את המפה בטעות.



 

  ובמסדרונות.ליד דלתות שעלולות להיפתח ולא במעברים 

  – הדלקת הנרות

 ידליקו בהשגחת מבוגרים עירניים ושאינם מתעסקים בזמן הזה במסיחי ילדים-

 דעת כגון: טלפון נייד או בשיחה עם אדם אחר.

 ידליקו בהשגחת מבוגרים עירניים ושאינם מתעסקים  אנשים מבוגרים מאוד

 .דעת כגון: טלפון נייד או בשיחה עם אדם אחר-בזמן הזה במסיחי

   - ההדלקה

 .תתבצע עם נר דולק או מצית בעל פייה ארוכה 

  לצפות את הנר בנייר כסף למניעת טפטוף רותח על היד. חשש שבזמן נגיעת

 הטיפה  הרותחת והכאב הנלווה, הילד יזרוק את הנר הדולק.

 .שיער אסוף למניעת התלקחות שיער הראש 

 .ללא מטפחות וצעיפים שעלולים להתלקח 

  הראש לנרות. לא פחות ממרחק של זרוע מהם.לא לקרב את 

 .להשתדל לא ללבוש בגדים דליקים בזמן ההדלקה 

 .לא להדליק נרות עם כפפות על הידיים 

  – לאחר ההדלקת הנרות

 .למנוע מילדים ומאנשים גישה או מעבר ליד החנוכיה 

  ,לא ללכת עם החנוכיה הדולקת למקום אחר. האש עלולה להדליק בגדים

 ם ליפול ולהתגלגל כשהם דולקים עדיין.הנרות עלולי

 ההדלקה למקומם. ילדים עלולים לשחק בהם.-סילוק אמצעי 

 .לא להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחה 

 יד.-אש בהישג-כיבוי-מומלץ שיהיה אמצעי 

 

לחברה שלי נשרף המטבח בזמן שטיגנה צ'יפס. לא הבנתי ממנה כיצד קרה שאלה:  .426

 הדבר ?

מעלות הוא  190-נוזל דליק. כשהוא מגיעה לחום של כשמן הבישול הוא תשובה: 

עלול להתלקח מעצמו. תוך כדי פעולות הטיגון השמן לא מגיע לחום הזה, כי מכניסים 

 גלם קרים שמוורידים את החום, מערבבים אותו ועוד פעולות.-אליו מדי פעם חומרי

מוק )בעל הבעייה היא כשמשאירים את השמן במחבת או בצ'יפסר או בסיר טיגון ע

 טרמוסטט לא תקין( להתחמם הוא עלול להתחיל לבעור.



 

הבהלה שאוחזת באדם שלפתע בוערת אש במטבח על המחבת עלולה לגרום 

 לתגובה ספונטנית של שפיכת מים על הלהבות שנובעות משמן בוער.

"ערבוב" המים בשמן הרותח יוצרת ערבול של בועות )מעין ג'קוזי רותח( שמקפיץ את 

דקות(  2-מעלה מעל למחבת ולארונות המטבח שתוך זמן קצר ביותר )עד כהלהבות ל

 המטבח אחוז בלהבות.

כיצד מכבים ללא נזק ? לא פאניקה !! מכבים את האש )או מנתקים את החשמל(, 

מרטיבים מגבת ומכסים את המחבת או הסיר )אפשר לנסות ולהשתמש במכסה של 

 סיר(.

 אש.-טף( לכיבוידרך יעילה יותר היא שימוש במטפה )מ

לפני כיבוי האש, לא להזיז את המחבת/סיר/צ'יפסר, מחשש התפשטות האש 

 )שלוליות על הרצפה והחלקה( וכוויות קשות.

 האש, לא להזיז את הכלי הלוהט עד להתקררות השמן. -אחרי כיבוי

מים על השמן הלוהט. הוא כבוי אבל -לא להניח את המחבת בכיור מחשש התזת

 יצו את השמן לכיוון הפנים או המטבח.לוהט והמים יקפ

 מתי פג תוקף רתמת בטיחות ?שאלה:  .427

הרתמות כותבים על הרתמות ויתר הציוד שאינו מתכתי, את תאריך -יצרניתשובה: 

הייצןר. בהוראות )הדפים שהתוך האריזה( שמתלוות לפריטים שבערכה רשום אורך 

 יכה, רצועות וכדומיהן.הבטיחות, חבל מיקום ותמ-החיים של הפריט, למשל: רתמת

לכן, תוקף הרתמה יהיה אורך חיי הרתמה עפ"י הוראות היצרן והוספת הנתון הזה 

שנים. שנת  10 –לשנת הייצור. דוגמה: אורך החיים של הרתמה עפ"י הוראות היצרן 

 .2026שנים =  10+  2016. החישוב: שנת הייצור 2016הייצור 

 

 מה אורך החיים של ה"עכבר" ?שאלה:  .428

לפריטים מתכתיים של ציוד עבודה בגובה אין תוקף. אורך החיים נקבע  תשובה:

בהתאם לשימוש ולתקינותו של הפריט נשוא שאלתך: "העכבר". אבל, לפריט מתכתי 

לינארד" וכו', אורך החיים נקבע -שמחובר לפריט "טקסטיל", כגון: חבל, רתמה, "דבל

 פריט כולו.לפי הוראות היצרן שמתייחסות ל"טקסטיל" וכך ל

 

מטר נחשבת  2תקשורת וכו' בעומק מעל -האם עבודה בשוחות ביוב, תעלתשאלה:  .429

  ?עבודה בגובה

 לבחון אותה מול החוקים והתקנות.  כדי לענות על שאלתך כדאיתשובה: 

, נקבעה ההגדרה של עבודה 2007 –עבודה בגובה  –בתקנות הבטיחות בעבודה 

 . הגדרות:1בגובה, תקנה 



 

כל עבודה, כולל הגישה למקום העבודה, שבשלה עלול אדם ליפול  -בה" "עבודה בגו

 מטר".  2לעומק שעולה על 

  2לשאלתך: אדם שעומד על שפת השוחה עלול ליפול לתוכה לעומק מעל 

 פי אמת מידה זו, זה מקום מוקף.-מטר, לכן על

מאחר שלא ידוע לנו משאלתך כיצד נראות השוחה ו/או התעלה, לכן נבחן את 

 לתך בהיבט "המקום המוקף".שא

 :89 - 88", תקנות 1970 –נוסח חדש  –ב"פקודת הבטיחות בעבודה 

 צינור לאדים, מעבר בור, מכל, תא, חדר, - זה סימן לענין מוקף", מקום" הגדרה .88 "

 .באלה כיוצא מוקף חלל או

תחולת הסימן, הוראות סימן זה יחולו אם יש לעשות עבודה בתוך מקום מוקף  .89

 ".אדם לא יעמדו בהם-שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים כדי כך שיכול שבני

 ואנשים הפתח גודל נשימה, מכשיר עם להיכנס כיצד מדברת הפקודה בהמשך

 האישי, הציוד כולל מוקף במקום לעבודה גם ניתנות בגובה עבודה הדרכות מיומנים.

  ראשונה. ועזרה חילוץ ציוד

 עלות התקשורת הן מקום מוקף ולכן זו עבודה לשאלתך: שוחות הביוב ות

 בגובה.

 

זקפים. בקרוב יתחילו עבודות חשמל -באתר הבנייה שלנו עומדים פיגומישאלה:  .430

 והעובדים ייעזרו בפיגומים. האם צריך להאריק את הפיגומים ?

אין חקיקה כלשהי שמחייבת הארקה לפיגומים. מאחר ש"תקנות החשמל תשובה: 

: 2", תקנה 1991 –וולט  1,000הגנה בפני חישמול בצתח עד -הארקות ואמצעי –

הארקה היא אחד מהאמצעים שמיועדים להגנה מפני התחשמלות. כמובן, 

 ובהתאם ההארקה רציפות את שיוודא מתאים מקצוע בעלשההתקנה תיעשה ע"י  

 ולחוקים. קנותלת

 העבודות. תחילת לפני הפיגומים את להאריק מומלץ לשאלתך, ולכן,

 

 למי מותר לבדוק ממסר פחת ? כל כמה זמן ?שאלה:  .431

 1,000 עד במתח חשמול בפני הגנה ואמצעי )הארקות החשמל תקנותב" תשובה:

 הפועל מגן מפסק ו: סימן חשמול, בפני ההגנה אמצעי ז': פרק ,1991-התשנ"א וולט(,

כושר פעולתו של מפסק  -בדיקה תקופתית של מפסק מגן " א': 72 תקנה דלף, בזרם

, מותר שבדיקה 2מגן ייבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים; על אף האמור בתקנה 

 כאמור תבוצע בידי אדם שאינו חשמלאי."

 .כלומר, כל אדם יכול לבדוק ממסר פחת 

. לוח חשמל לזינת 5,תקנה 1990-ב"תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן

 מכשירים חשמליים מיטלטלים, המוחזקים ביד": קובעות כדלקמן:



 

)א( לוח חשמל, המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד, יצויד 

אמפר לכל היותר; מפסק זה  0.03במפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות של 

 לחיץ הביקורת שלו."יופעל לניסוי אחת לחודש באמצעות 

  .כלומר, כל חודש 

  ניתן לקרוא את הוראות היצרן ולפעול על פיהן, מאחר שאין כל התייחסות

 אחרת לבדיקת ממסר הפחת. 

: את ממסר הפחת יכול לבדוק כל אדם והבדיקה: כל חודש או לפי הוראות לסיכום

 היצרן.

 

 מה זה חשמלאי שירות ?שאלה:  .432

מלאי שנותן שירות למכשירים מסוימים שעליהם חשמלאי שירות הוא חשתשובה: 

קיבל הדרכה מיוחדת. בדרך כלל המקצוע הזה הוא נוסף על תפקיד טכנאי שירות 

לאותם מוצרים. למשל, טכנאי שירות למזגנים יכול לתקן את המזגנים של החברה 

שבה הוא עובד מבחינה מכנית ויחד עם זאת הוא מוכשר ויכול לתת שירות בכל שנוגע 

  ערכת החשמלית של המזגנים האלה.למ

 

 זווית ?-האם מותר לעבוד עם כפפות במקדחה ובמשחזתשאלה:  .433

 , בתוספת בסעיף 1997 –ציוד מגן אישי  –ב"תקנות הבטיחות בעבודה תשובה: 

 סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה:   -. הגנת כפות ידיים 6"

 פיזיקליים או ביולוגיים". כפפות להגנה מפני פגיעות של גורמים כימיים,

טיפול בעצמים חדים או מחוספסים, למעט  -עבודות ותהליכים מסוכנים  - 6.2"

בתהליכים שבהם יש סכנה של כריכת הכפפה סביב חלק של מכונה או חלק הקשור 

 אליה."

  "כלומר, במקדחת עמוד קיימת סכנה של כריכת הכפפה סביב ה"כוש

 )הפוטר(.

  הכפפה ולכן אפשר לעבוד -כמעט ואין סכנת כריכתבמקדחה שמוחזקת ביד

 עם כפפה.

 זווית אין סכנת כריכת הכפפה בדיסק ולכן חובה לעבוד עם כפפות.-במשחזת 

 



 

 מי רשאי לבדוק בטיחות של מבנה לפני אכלוס/שימוש ?שאלה:  .434

 קונסטרוקטור ו/או מהנדס קונסטרוקציה.תשובה:  

 מה תפקידו של קונסטרוקטור ?שאלה:  .435

קונסטרוקטור הינו בעצם מהנדס בניין שמבצע חישובים סטטיים עבור  תשובה:

המבנה.  חישובים האלה כוללים את גודל הקירות, גודל ומספר העמודים התומכים, 

ואת סוגי הבטון בהם נדרש להשתמש. לאחר שהקונסטרוקטור מבצע את כל 

להבטיח שאי החישובים הסטטיים הוא מכפיל אותם בפקטור מסוים. פעולה זו נועדה 

 דיוקים בחישובים, ושגיאות קטנות שלא יגרמו לכך שהמבנה יקרוס.

 פן נוסף בעבודת הקונסטרוקטור הינו ביצוע עבודות קונסטרוקציה למבנה קיים.

לסיכום, חשוב להבין שבדיקות קונסטרוקציה הן בדיקות בטיחות שמטרתן למנוע 

ל קונסטרוקטור מורשה ובעל קריסות של מבנים. לכן חשוב מאוד לפנות לשירותיו ש

 ניסיון, על מנת שיבצע בדיקת קונסטרוקציה איכותית ומקצועית.

 ? מה תפקידו של מהנדס קונסטרוקציהשאלה:  .436

: זהו אחד התחומים בהם יכול להתמחות מהנדס בניין. בדיקת קונסטרוקציה תשובה

ם הינה הבדיקה הבודקת את נושא החוזק של המבנה והאם המבנה יעמוד עומסי

המופעלים עליו ואין חשש לקריסה. בדיקות קונסטרוקציה מבוצעות עבור מבנה חדש 

 שהולך להיבנות, הרחבות ותוספות בנייה, והופעה של ליקויי בנייה.

מתי נדרשת בדיקה זו? ניתן לפרט מספר תופעות שדורשות התייחסות של מהנדס 

 קונסטרוקציה:

ם. בין הליקויים הנ"ל ניתן למיין סדקים סיבה ראשונה היא הופעת ליקויי בנייה חמורי

ההולכים ומתקדמים לאורך הקיר, סדקים גדולים לאורך התקרה, שקיעת ריצפה 

וכדומה. תופעות אלה יכולות להצביע על הסכנה לקריסת מבנה וחייבים לקבל 

 בדיקת קונסטרוקציה בהקדם האפשרי.

סיבה נוספת היא הרחבות בנייה. במקרה של הרחבות בנייה כגון תוספת קומה מעל  

קומה קיימת, תוספת מרפסות וכדומה ישנו צורך לבצע בדיקת קונסטרוקציה. בדיקה 

זו נדרשת על מנת לקבוע אם המבנה הקיים יעמוד בעומסים הנוספים או שנדרשים 

 .חיזוקי בנייה על מנת להבטיח את בטיחות המבנה

לסיכום, חשוב להבין שבדיקות קונסטרוקציה הן בדיקות בטיחות שמטרתן למנוע  

קריסות של מבנים. לכן חשוב מאוד לפנות לשירותיו של קונסטרוקטור מורשה ובעל 

 ניסיון, על מנת שיבצע בדיקת קונסטרוקציה איכותית ומקצועית.



 

 עבודה במשמרות

 : כמה זמן נמשכת משמרת ?שאלה .437

שעות עם הפסקות(.  9שעות עבודה )או  8-נחשבת, בדרך כלל, כ: משמרת תשובה

 שעות רצופות. 12יש משמרות שנמשכות גם 

 

 : האם עובד יכול לעבוד כל יום במשמרת אחרת ?שאלה .438

: לא. גוף האדם חייב להסתגל לשינויים בלוחות זמנים שכאלה באופן תשובה

בהדרגה )אם עובדים הדרגתי. רצוי שהמעבר ממשמרת יום למשמרת לילה, תעבור 

כך -, למשל( ואחר23:00 – 15:00משמרות( ממשמרת יום למשמרת ערב ) ) 3במקום 

 למשמרת לילה.

משמרות: יום ולילה, עובד יעבוד שבוע יום ושבוע לילה. ולא  2במקום שעובדים רק 

 יעבוד יום אחד במשמרת יום ויום למחרת למחרת לילה. 

 

 שמרת אחרת ?: מה הבעיה שיעבוד כל יום במשאלה .439

: הבעיה שכל מערכות הגוף, כולל "השעון הביולוגי", צריכים שגרה תשובה

והסתגלות. עבודה ב"קפיצות לסירוגין" משבשת את פעילות הגוף ועלולה לגרום 

 להתמוטטות ולנזקים בריאותיים שונים, כולל נפשיים.

 

 : האם יש סכנות לעובדים בעבודה במשמרות ?שאלה .440

: הסכנות בעבודה במשמרות, לעובד, הן: חוסר עירנות, טשטוש, בלבול, תשובה

ירידה בכושר להבחין במצבים מסוכנים, תגובות איטיות בשגרה ובמצבים מסוכנים, 

 שינה.-עלייה משמעותית במעורבות בתאונות ובפגיעה מהן, עייפות וחוסר

 

 שינה ?-: האם יש הבדל בין עייפות לחוסרשאלה .441

היא מצב נורמלי של תופעת נמנום לאחר יום עבודה. חוסר שינה : עייפות תשובה

שינה, שינה גרועה שוב ושוב, עבודה בשעות מרובות, -הוא תוצאה של חוסר בשעות

 לחץ וכו'.

 

 : האם ניתן להחזיר שעות שינה, למשל בהרבה שעות שינה בשבת ?שאלה .442

רובה בשבת, : לא. שעות שינה ומנוחה לא ניתנות לצבירה. אחרי שינה מתשובה

 מגלים בבוקר יום ראשון, עייפות שנובעת דווקא מריבוי שעות השינה. 

 

 

 



 

 : ממה נגרם חוסר שינה ?שאלה .443

: יש מספר סיבות לתופעת חוסר שינה: הזמן ביממה של המשמרות, זמן תשובה

 –המשמרת, סוג העבודה, סביבת העבודה )חום, רעש וכו'(, משך המנוחה ואיכותה 

לפני העבודה ולאחריה, מחויבויות משפחתיות, עבודה נוספת, מצב בריאותי של 

 העובד, עבודה משעממת וחוזרנית ועוד.

 

 שינה ?-: איזה סוג עובד חשוף לתופעת חוסרשאלה .444

שינה הם עובדים במשמרות לילה, -: העובדים שחשופים יותר לחוסרתשובה

שעובדים במשמרות לילה(, שעות למשמרת )ובעיקר אלה  8-משמרות של יותר מ

סביבת עבודה רועשת ו/או חמה מאוד, עבודה מאומצת, ריכוז גבוה למשך זמן רב 

 במשמרת, משימות חוזרניות ומשעממות ועוד.

 

 שינה ?-: למה עובד במשמרת לילה עלול לבול יותר מחוסרשאלה .445

-שעות מעובד במשמרת 3 – 2-: עובד במשמרת לילה ישן בממוצע פחות בתשובה

יום. הסיבות העיקריות לכך: הסביבה שליד מקום השינה שממשיכה לתפקד 

בהתאם למקובל בשעות היום, ואיננה מכירה ומתחשבת שהעובד עבד במשמרת 

לילה וצריך לישון כעת ביום, מטלות שונות שהעובד יבצע לפני שילך לישון ואותן 

 ידורים וכו'.ניתן לבצע רק ביום, כדוגמה: קניות, ס

 : מה הסימנים של חוסר שינה ?שאלה .446

: הסימנים הם: עייפות לאחר שינה, הפרעות פסיכולוגיות/נפשיות, חוסר תשובה

אנרגיה, קשיים בריכוז, בעיות בזיכרון, ירידה בקואורדינציה, חולשת שרירים, הרגשת 

 "אני סחוט ומיציתי" ועוד.

 רחוק ?: האם יש השפעות של חוסר שינה לטווח השאלה .447

: ההשפעות לטווח הרחוק: בעיות במערכת העיכול, בעיות השמנה, מחלות תשובה

 דם, סטרס )דחק(, מחלות מנטליות.-לב וכלי

 

 שינה ?-: איך אפשר להימנע או לחסל תופעת חוסרשאלה .448

: כשיש זיהוי של תופעות חוסר שינה אצל העובדים )בין היתר מקרים של תשובה

שיתוף פעולה בין ההנהלה לבין העובדים. התייעצויות  שייווצרכמעט ונפגע( צריך 

-בין הצדדים צריכות להביא לשינוי בלוחות הזמנים, שיפור בתהליכים,  ביצוע סקרי

מנוחה, -סיכונים למציאת סיבות לתופעה ולמציאת פתרונות מניעה, הגדלת זמני

-ימיהרכב שלהם למניעת תאונות, -הסעות עובדים במקום שהעובדים ייסעו בכלי

 חופשה מרוכזים, מניעת תמריצים לשעות נוספות ועוד.

 



 

 שינה ?-: האם הפסקת שינה במהלך היום יכולה לפתור חוסרשאלה .449

 : לא. שינה ביום אינה שינה טובה כמו שינה בלילה. תשובה 

 

 : האם יש המלצות לשינה טובה ?שאלה .450

הדלתות(, : החשכת החדר באמצעות וילונות מחשיכים על החלונות )ועל תשובה

רעש על דלתות וחלונות, אוויר קריר או חמים )בהתאם -התקנת "משתיקים"/סופגי

לעונה(, החלשת טלפונים ורצוי כיבויים, מקלחת או אמבטיה חמה ומרגיעה, מוסיקה 

לילה )לישנים ביום(, לוח זמנים -מרגיעה, קריאת ספר, הכנות לשינה כאילו זו שנת

לוגי" יתרגלו(, תפריט בריא ומאוזן, פעילות גופנית קבוע לשינה )שהגוף ו"השעון הביו

 ועוד.

 סטרס )דחק(

 : מה זה סטרס ?שאלה .451

חיים( -: תגובות רגשיות, שכליות, פיזיות והתנהגויותיות של אדם )או של בעלתשובה

 כתוצאה מגירויים חיצוניים מוחשיים או גירויים שהם בתוך מוחו של האדם.

 : איך משפיע סטרס על אדם ?שאלה .452

 : זהו מונח מתחום הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה שמציין תחושת מצוקה.תשובה

 נתפס כמַסכן או כמאיים על השלמות הפיזית או הנפשית, ישירות או בעקיפין, 

 על המשאבים והאינטרסים של האדם.

 : שמעתי שגירושין יכולים ליצור סטרס על אדם. האם נכון ?שאלה .453

אירועים שונים בחייו של אדם עלולים ליצור סטרס.  : נכון. לא רק גירושין אלאתשובה

ובו טבלה שמפורטים בה אירועים  1967-שני חוקרים, הולמס וריי, פרסמו מחקר ב

שונים והם דירגו אותם עפ"י מידת הסטרס שהם גורמים, למשל: גירושין קבלו את 

, עפ"י מחקרם. מוות של 50. גם נישואין גם גורמים לסטרס ברמה של: 73 –הדירוג 

. יחד עם זאת, גם אירועים שנראים לכאורה רגועים יותר משפיעים גם הם 100 –זוג -בן

על האדם בדרגות סטרס כאלה ואחרות: בעיות עם הבוס, מעבר דירה, לקיחת 

בלה, שניתן למצוא אותה משכנתא ואפילו הישג אישי יוצא דופן. מומלץ לעיין בט

 במרשתת )האינטרנט, מומלץ: "גוגל"(.

 

 : מה יכול לגרום לסטרס ?שאלה .454

עומס, ניהול זמן לא נכון )בעיקר עם -: הגורמים לסטרס לא מעטים: מצביתשובה

לו"ז, הגשת עבודות, יום פרויקטים ועוד(, שינויים בחיים )משפחתיים -עמידה ב

ילמות, חוסר שליטה, רצון לריצוי )או הפחד לא משמחים וכאלה שלא(, ד –ובעבודה 

 להיות טוב ופיטורין או פרידה( ועוד.



 

 

ראש בסוף יום העבודה כמעט כל יום. האם אני -: יש לי בזמן האחרון כאבישאלה .455

 בסטרס ? מה הסימנים לסטרס ?

: לא בהכרח. הסימנים לסטרס הם: עליית קצב הלב, עלייה בלחץ הדם, תשובה

ישונים מורחבים, חושים מחודדים, הפרשת אדרנלין, עליית מתח נשימה מואצת, א

השרירים, התכוננות הגוף להינצלות מסכנה. יכולים להיות עוד סימנים. צריך ללכת 

 ולהיבדק אצל רופא, במקרה הזה שלך ובכל מקרה שמופיעים בו תסמינים לא רגילים.

 

 : האם סטרס היא תופעה חולפת ?שאלה .456

לסטרס באופן אחר. יש כאלה שיודעים להתמודד במצבים : כל אדם מגיב תשובה

חזקים כאלה ואחרים ואין להם סטרס כלל ויש אנשים שתופעת הסטרס כמעט לא 

מרפה מהם. הסכנה בסטרס שהוא משפיע באופן שלילי על בריאותו הפיזית של אדם 

 ועל מצבו הנפשי, ועלול להשפיע עד מוות. 

 

 לחוץ. האם אני בסטרס ?: התחלתי בדיאטה ואני מרגיש שאלה .457

: יכול להיות. מחקרים מדדו עוצמות סטרס אצל אנשים בהתאם לאירועים תשובה

אכילה יכולים להיות סיבה לסרס, אבל, לא לכל אדם. -בחייהם. שינויים בהרגלי

תופעות הסטרס יכולות להיות: עליית קצב הלב, עלייה בלחץ הדם, נשימה מואצת, 

מחודדים, הפרשת אדרנלין, עליית מתח השרירים, אישונים מורחבים, חושים 

התכוננות הגוף להינצלות מסכנה. יכולים להיות עוד סימנים. צריך ללכת ולהיבדק 

 אצל רופא, במקרה הזה שלך ובכל מקרה שמופיעים בו תסמינים לא רגילים.

 

: יש לי חברה כבר שלוש שנים. היא מדברת על חתונה וילדים ואני לא מרגיש שאלה .458

 כן וזה מלחיץ אותי. האם אני עלול להיות בסטרס ?מו

: המצב שבו אתה נמצא יכול להלחיץ וזה טבעי. שינוי גדול בחיים כמו נישואין תשובה

והקמת משפחה הוא אירוע לא קל ועלול לגרום לסטרס. חובה עליך להתייעץ עם 

ברתך, ההורים וגורמים מקצועיים כדי ללמוד מהם את הדרך הנכונה עבורך ועבור ח

 לעשות זאת בצורה הנכונה. כדי לקים משפחה לא צריך להיות בסטרס.

 

צאה לי עבודה בשכר גבוה מאוד ובתנאים ּו: יש לי דילמה. מצד אחד השאלה .459

חו"ל עם מעט חופשות והעבודה עצמה לא מעניינת -מדהימים. רק שמקום העבודה ב

בל עם משכורת נמוכה אותי. לעומת זאת, יש לי הצעת עבודה שאני כן אוהב לעשות א

יותר, ליד הבית ועם תנאים מעטים. אני מתלבט ולא ישן טוב בלילה ונהייתי עצבני. 

 האם זה סטרס ?



 

: אכן, דילמה, כפי שאתה מתאר יכולה לגרום לסטרס, במיוחד שאתה מספר תשובה

שההתלבטות מדירה שינה מעינייך. כדאי להתייעץ עם גורמים מקצועיים וגם עם 

ה, לקבל סיוע מהם להחלטה ובמיוחד כדי להוריד את המתח שבו אה משפח-קרובי

 הסטרס ולגרום לתופעה זו.-נמצא ולא להחמיר את תסמיני

 

-חו"ל, בעלי מתכנן אותו. הוא יושב שעות מול אתרי-: כשאנחנו מתכננים טיול לשאלה .460

א אינטרנט ומתכנן אותו ואת כל הטיולים שעשינו. עד שאנחנו לא יוצאים לנסיעה הו

 מתוח, לא ישן טוב בלילה וכל מיני הפרעות אחרות. למה זה קורה לו ?

: נראה שהוא "סובל" מחוסר שליטה והתופעות שתיארת מזכירות את תשובה

היכולת לשלוט -התופעות של סטרס. אחד הגירויים לסטרס הוא חוסר שליטה ואי

ע הוא חסר גורם לתסכול ומכאן הדרך לסטרס לא רחוקה. הדבר נובע כי עד לביצו

 יכולת לשלוט על התוצאות ולכן זו התנהגותו.

 

טק. המשכורת נהדרת, אני אוהב את מה שאני עושה, -: אני עובד בחברת היישאלה .461

אבל, אני עובד שעות מטורפות. לא רואה כמעט את משפחתי, אין לי זמן פנוי ואני כל 

ארוחת שישי כולי בעבודה. גם בבית אני לא מרפה מהמחשב. כבר הקפיצו אותי ב

ובשבתות לעבודה לתיקון באגים שנמשכו לפעמים עד הבוקר ובזמן שהייתי אמור 

להיות בבית, עם המשפחה. אני מתוח כל הזמן ולא ישן טוב בכלל, מתוסכל, עצבני, 

כועס, רב עם אשתי ולא טוב לי. אני מרגיש שאני חייב להיות זמין כל הזמן והאמת, 

 ?אני חושש מפיטורין. מה לעשות 

: אחת הסיבות שמקובל ליחס לסטרס, היא הצורך לרצות. החשש מפיטורין. תשובה

אתה זקוק לעצה של מומחה )רופא, אולי( כיצד לטפל בהתפתחות של לחץ וסטרס. 

עלייך לשקול גם לשוחח עם מעסיקים, לדעת אולי לדחות משימות וכמובן, בהתאם 

 לאפשרויות שלך.

 

 הם הסימנים ?: איך אזהה שיש לי סטרס ? משאלה .462

: הסימנים לסטרס הם: עליית קצב הלב, עלייה בלחץ הדם, נשימה מואצת, תשובה

אישונים מורחבים, חושים מחודדים, הפרשת אדרנלין, עליית מתח השרירים, 

התכוננות הגוף להינצלות מסכנה. הרגשה שיש סכנה וצריך לעשות משהו ועכשיו ולא 

 ברור מה. 

  



 

 

נימיים. איך אזהה אדם שנמצא בסטרס, כלומר, האם יש הסטרס הם פ-: סימנישאלה .464

 סימנים חיוניים לזה ?

כלל פנימיים ורק האדם מרגיש אותם אבל יש גם -: סימנים לסטרס הם בדרךתשובה

 סימנים חיצוניים:

 התפרצויות זעם והתנהגות תוקפנית, שאינה מאפיינת את האדם המסויים הזה.

 .שונות מפעילויות התלהבות איבוד, ריקנות תחושת, הכללי הרוח במצב ירידה

 הפחתה ניכרת של רמת הפעילות והרצון לעשות מעשים אפילו מהנים.

 .החברתיים והקשרים הלימודים בתחום אצל ילדים: ירידה

 ובילויים המשפחתיות המחויבויות, העבודה אצל מבוגרים: ירידה בכל שקשור בתחום

 הפנאי. שעות של

 

 סטרס, מה לעשות כדי להוריד אותו ?-ני: כשמתחילים סימשאלה .465

 : מומלצות מספר פעולות:תשובה

הלחץ עם אנשים שאפשר -לא לשמור בבטן ולנסות לדבר על גורמי –תמיכה ושיתוף 

 לסמוך עליהם.

למשימות, לחיים. לנסות לחשוב "מחוץ לקופסה" ולנסות  –שינוי גישה והתייחסות 

 לראות את הבעיות מזווית אחרת.

להציב מטרות להתקדמות שניתן ליישם אותן. למשל: לא לרדת  –להיות מציאותי 

ק"ג וכשזה  1ק"ג בשבוע אחד, זו משימה בלתי אפשרית. להציב מטרה של  10במשקל 

 יצליח ההצלחה תעודד להמשיך.

-לא להתבייש לבקש עזרה ולהכין לוח זמנים לפי סדרי –ניהול זמן והתארגנות נכונה 

 עדיפויות.

הפסקה לעצמך: כוס קפה, מתיחות, סיגריה ומבלי לעסוק בדבר ולא  –להפסקה צא 

 לחשוב על עבודה בזמן ההפסקה.

הקפדה על אכילה נכונה ובזמנים קבועים ולהרבות בירקות  -אכילה, ספורט ושינה 

 ובפירות. 

פעמים בשבוע למשך כחצי שעה, של הליכה, ריצה, אופניים,  4 – 3-עילות גופנית כפ

 וכו'.  שחייה

 שעות בלילה ושתהיה רגועה. 8 – 6שינה של 

 אל תיקח על עצמך משימות שיצטברו ויגזלו מזמנך ויתרבו. –למד להגיד לא 

 אמץ לעצמך תחביב.

 את הקצב. תפסיק להתרוצץ, לרדוף ולהספיק. –תרגיע 



 

אפ. מצא -צחוקים, בדיחות, עם חברים והמשפחה, סרט מצחיק, מופע סטנד –הומור 

 לזה.לך זמן 

יוגה ומדיטציה גם עוזרות לבעיות רפואיות. בצע תרגילים להרפייה  –למד להירגע 

ומתיחות. נשום עמוק בעיניים עצומות ונסה לדמיין לעצמך מקומות שהיית רוצה להיות 

 בהם.

 חשוב מה הדברים שגורמים לך לחץ ונסה לתכנן ולפתור אותם לפני שייקרו.

 

 עגורן צריח

 צריכה להיות לאדם שהולך לאורך זרוע עגורן צריח ?: איזו הסמכה שאלה .466

 : התשובה מתחלקת לשתיים:תשובה

לא צריך שום הסמכה. לסולם שבתוך  –. טיפוס בצריח העגורן ועד תא ההפעלה 1

מטר.  10מבנה הצריח יש כלוב בטיחות, סגור מצדדיו וקיים משטח מנוחה )פודסט( כל 

 מגן )קסדה(.-בטיחות וקובע-חובה נעלי

מחייב הסמכה על תרנים )שכוללת את נושא  –. טיפוס והליכה לאורך הזרוע 2

 ההסמכה לקונסטרוקציות(. גם כאן יש שתי תשובות:

 א. ברוב העגורנים עד היום אין קו עיגון לאורך הזרוע ולכן חייבים להשתמש:    

(. ב"דאבל ליניאר" )בלימת נפילה גמישה עם שני אמצעי קשירה תקניים, 1      

 שיחוברו לריתמה באמצעות סופג אנרגיה אחד( או         

רכיב )תיקני( המצוייד בהתקן הננעל  –(. ב"דאבל יויו" )בולם נפילה נסוג )"יויו"( 2      

 מאליו, בעל יכולת מתיחה וכיווץ אוטומטיים של אמצעי הקשירה(.

היצרן של  עיגון, יש לפעול עפ"י הוראות-ב. בעגורנים החדשים בהם מותקן קו   

 העיגון.-העגורן ו/או יצרן קו

 

 : מתי בודקים קו עיגון ומי בודק ?שאלה .467

 כלל, אחת לשנה.-: קו עיגון ייבדק עפ"י הוראות יצרן הקו. בדרךתשובה

 הבדיקה בידי מהנדס קונסטרוקציות ורישוי.

 : האם ניתן בתנאים מסוימים לגרור מטען באמצעות עגורן צריח?שאלה .468

. אסור גם עם כל עגורן אמצעות עגורן צריחב: אסור בכל אופן לגרור מטען תשובה

 מסוגים אחרים.

: האם בעל תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן צריח רשאי להפעיל עגורן שאלה .469

 גשר?

:  כן, בעל תעודת הסמכה להפעלת עגורן צריח יכול להפעיל עגורן תשובה

 .מוסמך לאיתותגם הוא שער, עגורן להעמסה עצמית ו/גשר



 

 בדיקות רפואיות

 : על חשבון מי מתבצעות בדיקות רפואיות לעובדים שעובדים בגורמי סיכון?שאלה .470

עובד עם גורם מזיק, זכאי להיבדק שבדיקה נחשב זמן עבודה. כל עובד, ה: זמן תשובה

בדיקה רפואית ראשונית בקופת החולים בה הוא מבוטח. לאחר מכן, עליו לעבור 

והתדירות  ות תקופתיות בתדירות הנקבעת על פי סוג הגורם המזיקרפואי בדיקות

 נקבעה בתקנות המתאימות.

 

 חומרי הדברה

 חומרי הדברה?ב עובדמי הוא  : שאלה .471

ציוד שמערבב מרכיבים נוזלים העל  משגיחההמפעיל ו הדברה הוא : עובדתשובה

 ויבשים, בהתאם לנוסחה, כדי לייצר חומרי הדברה.

 הקטנת סיכוני פיצוץ אבקות?: מה דרכי שאלה .472

 סכנת פיצוץ אבקות הן:הקטנת הדרכים ל: תשובה

  מטען סטטי על ידי יוניזציהביטול 

 שימוש בשואבי אבק ייעודיים 

 חיפוי מגן לרצפה / שולחן 

 ציפוי רצפה בצבע אפוקסי מפזר מטענים 

 מחברים גמישים מחומר בלתי מתכתי 

  לבוש תקני 

 קההאר 

 האפקט הסטרובוסקופי

בהדרכה אחרונה המדריך דיבר על סיכונים של האפקט הסטרובוסקופי. מה  :אלהש .473

 זה?

: הוא מדבר על גוף כלשהו  שבזמן עבודה נראה לך בעין כאילו הוא לא תשובה

במהירות רבה. כדי למנוע את האפקט צריך להשתמש  מסתובב מסתובב ובפועל הוא

שהבהוב מכל פאזה יבטל חשמל כדי הפאזות  3-בנורות ליבון, או לחבר את הנורות ל

 את ההבהובים האחרים ותתקבל תאורה אחידה.

 חפירות והריסות

 ?מתעלה חפורה ארוכה : מה המרחק בין היציאות שאלה .474

לא שמרחק יהיה תמיד במטר. הכוונה שעובד  40 המרחק בין היציאות הוא: תשובה

בתוך התעלה, לכל יציאה קורבה  ממקום עבודתו/עומדו מטר 20 -יותר מיהיה גדול 

 אליו.



 

מטר. כל מקום שבו יהיה  40שהמרחק בין יציאה ליציאה בתוך התעלה הוא  יוצא

 מטר ליציאה הקרובה. 20-העובד הוא יהיה במרחק של לא יותר מ

 

 במהלך הריסת מבנה חלה הפסקת עבודה למשך שבוע. מה עלי לעשות ?: שאלה .475

 .ומר: לגדר את המקום ולהעמיד שתשובה

 גגות שבירים

 עבודה על גג שביר, מי יבצע בדיקת יסודות הגג? ביצוע : לפנישאלה .476

 .: מהנדס או הנדסאי בנייןתשובה

 שריפת דלק

 מונע באמצעות שריפת דלק בתוך מבנה? מ: האם מותר להשתמש בכלי שאלה .477

לא. אסור להשתמש בכלי מנועי שכזה בתוך מבנה, מחשש הצטברות גזים : תשובה

 רעילים ומחנק העובדים במבנה. 

מנוע שריפה פנימית לשימוש בתוך מבנים. -קיימים אמצעים שמכשירים כלים בעלי

 מומלץ לברר אצל היצרנים/היבואנים.

 

 עבודת לילה

 : האם עבודה בלילה היא יותר מסוכנת מעבודה ביום?שאלה .478

: עובדי לילה "זוכים" לרוב, לכמות השינה הקטנה ביותר. הדבר גורם לעייפות, תשובה

רדמות בזמן נהיגה, אי זיהוי סימני תאונה בטרם התרחשותה, דילוג על שלבי עבודה יה

 עקב חוסר ריכוז, ביצוע עבודה לקויה, תגובה איטית לאירוע חירום. 

 ? להקטין את הסיכונים מעבודה במשמרות לילה : איך אפשר שאלה .479

 :להקטנת הסיכונים, מומלץ: תשובה

 הפסקת קפה

 יש חצי שעה? תן לעובד לישון

 תאורה טובה

 סידור עבודה נכון

 ציוד מכני הנדסי

 ? : איזה טיפים יש לעבודה בטוחה בציוד מכני כבדשאלה .480

 צמ"ה )ציוד מכני הנדסי(:-עבודה בטוחה עם כלי: תשובה

  הסכנה העיקרית בכלים אלה היא התהפכות. יש לוודא כי הכלי מצויד בקבינה

 למפעיל. בטיחות חגורתבטיחותית, הכוללת מושב עבודה עם 

 אין לבצע שום פעולת חפירה אם קיים חשש להתפוררות הקרקע. 

 קרקעיות-יש לסמן את נתיבי הנסיעה, כדי למנוע פגיעה בתשתיות תת. 



 

 לייםיות מכבלים חשמליים עיש לשמור על מרחקי בטיח.  

 בעת כניסה לחפירה, יש לוודא כי שיפועה אינו יוצר סכנת התהפכות. 

  אם הטרקטור או המחפר אינו מתאים לנסיעה על כביש, יש להעבירו

 .באמצעות מוביל מתאים, בעל כושר נסיעה גדול

 יש להקפיד על שמירת מרחק בטוח משולי חפירות. 

  העבודה של הכלי. המפעיל לא יכול לראות אותם.לא יימצאו אנשים בסביבת 

 .שיהיה מכוון סביבת הכלי ובקשר עין עם המפעיל 

  )רישיון הנהיגה של המפעיל יתאים לכלי )מבחינת משקל ודרגת הרישיון

 ושיהיה בתוקף.

 .שצופר הנסיעה לאחור, המראות והפנסים, יהיו תקינים ויפעלו כמו שצריך 

 

 מוסך

 לשולחן עבודה במוסך?: מה דרישות שאלה .481

 ס"מ גובה מהרצפה, 90-עד ל 80-בין ל: שולחן עבודה למכונאי צריך להיות תשובה

 ות.ומכוסה פח  מעוגל בקצ

 

 : האם קיימת דרישה מסוימת לבור בדיקת רכבים במוסך?שאלה .482

 כן, קיימות דרישות עפ"י התקנים: :תשובה

 .מ' 4.5X0.90X1.5לרכב פרטי הבור 

 מ'. 6.0X0.90X1.4למשאית 

 15עם מעקה בגובה פסים של שחור/צהוב שפת הבור חייבת להיות מסומנת בצבע 

 .מ"ס

המדרגות חייבות להיות ברוחב )שלח( ובשיפוע מתאימים למנוע סכנת החלקה. רצוי 

 יד, נקיות מלכלוך.-עם מסעד

 רצפת הבור חייבת להיות נקייה מלכלוך ומנוזלים.

 וולט. 50בטיחות של עד התאורה בתוך הבור תהיה במתח 

 בלילה התאורה תושאר דולקת.

 אוורור מתאים למניעת הצטברות גזים ואדים ברצפת הבור )חלקם דליקים(.

 רכב עליו.-כיסוי הבור ע"י לוחות עץ, כשאין כלי

 גידור הבור ע"י מחסומים מתאימים.

 

 

 



 

 ? האם ישנן המלצות למיקום ציוד –: בתכנון שטח עבודה במוסך שאלה .483

המכבש כן. צריך שיהיה שטח תנועה ונגישות ליד המכונות וביניהן, למשל:  :תשובה

 . צריך להיות בפינה כך שתקלה כלשהי לא תסכן את העובדים

 קיים תקן שמפרט את שטח העבודה/מיקום למכונות.

? הם לא חשים  : אני בעל מוסך. על איזה סיכונים אני חייב לדבר עם המכונאיםשאלה .484

 .וסך שלישום סכנה במ

 :תשובה

 סכנת שריפה 

 סכנת התפוצצות 

 סכנת פציעה מכלי רכב מוגבה 

 סכנת כוויות מחלקים חמים 

 סכנת פגיעה מכלי רכב נוסע 

 רעש 

 החלקה 

 : יש לי ליפט במוסך שלי. מה הדרישות לגביו ?שאלה .485

 :  הדרישות לגבי הליפט, שנקרא בשפה המקצועית: "מגבה רכב", הן:תשובה

 חודשים. 14הרמה כל  בודק מוסמך למכונות

 הדרכה לכל מפעילי המגבה.

 הרכב, למניעת החלקתו ונפילתו מהמגבה.-הקפדה על הכנסת התומכים מתחת לכלי

 נוהל כתוב וברור כיצד להשתמש במגבה.

התאמת המגבה לסוג הרכב שאמור להיות עליו וכמובן, לא יוגבה רכב שלא מתאים 

 למגבה.

 .עלייה וירידה מהמגבה רק עם מכוון

 מכוון".לרדת ממנו ללא  ו/אולעלות למגבה  ן"אי שילוט:

 מעצורים בקצות המסילות למניעת התדרדרות רכב בקצה.

 כריות גומי תקינות, בקצה הזרועות שמוכנסות מתחת לרכב.

 לא יהיה אדם ברכב בזמן הגבהת רכב או בהורדתו.

 דלתות הרכב יהיו סגורות בתהליך ההרמה/הורדה.

 לוודא סגירת מפסק ראשי של המגבה, למניעת הפעלה מקרית. בסיום הרמת הרכב,

בטיחות -עבודה מתחת לרכב מורם, רק עם ציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה: נעלי

 חבטות, כפפות וכו'.-מגן, אטמים, כובע-נגד החלקה וכיפות הגנה לאצבעות, משקפי

להשתמש  קיבול לאיסוף השמן. נהוג-החלפת שמנים רק עם משפך מתאים וכלי

 במגבה מיוחד למיכל שכזה.



 

 ?מכנית )לא חשמלית(  : מה ההמלצות לשימוש בעגלת ידשאלה .486

: אם לא מדובר במקומות עם שיפוע, עדיף להוביל את העגלה בדחיפה ולא תשובה

 במשיכה. 

דריסה של -בטיחות עם כיפה להגנת האצבעות, בשל מקרי-חובה שימוש בנעלי

 העגלה.

 לגלגלים. קרוב ככל האפשר החפצים הכבדים העמסת 

 במקרה שכזה, להיעזר במכוון. יה.יראהגובה המטען לא יפריע לשדה 

 צריך להיות בלם למניעת תזוזה בהעמסה.  

 למניעת פגיעה בידיים. ותחשוב שהידיות יהיו מוגנ

 

 האם לכל מי שמתניע רכב במוסך צריך שיהיה לו רישיון נהיגה ? :שאלה .487

דגש למי מותר להתניע  קיים של משרד התחבורה -הוראות עבודה למוסכים : תשובה

על מקצוע אחר ברשאי להתניע את המנוע בכלי הרכב רק מכונאי או ."רכב במוסך

תוקף לרכב מן הסוג הנדון. "מכונאי" לצורך זה ייחשב גם נער -נהיגה בר שבידיו רשיון

 ."עובד או שוליה בעל ותק של שנתיים, לפחות, בהשגחת מורה/המדריך

" Pכמובן, שהתנעת הרכב כפופה לכל כללי הזהירות: הילוך סרק )ניוטרל( או הילוך "

להתניע כולל מבט אל ובלם יד כשכל העובדים מוזהרים בקריאה רמה על הכוונה 

 המנוע וסביבתו לוודא שהקריאה נשמעה והובנה.

 

 ?ניפוח צמיגים הוא עלול להיות מסוכן ? ואם כן כיצד לנפח צמיג בתוך המוסך: שאלה .488

כן. צמיג עלול להתפוצץ תוך כדי ניפוחו, מכמה סיבות: ניפוח יתר, צמיג לא : תשובה

 וף הצמיג ועוד.משופשף ובעל דפנות פגומות, סדקים בג –תקין 

 

שמיעה בסביבה רועשת. איך אפשר לשמוע את -קיימת חובה לשימוש במגיני: שאלה .489

ה כשהמכונאי מרכיב אטמים הקולות שמנוע מכונית מוציא ובכך לקבוע דיאגנוז

 ?באוזניו

אכן יש בעייה. מצד אחד עלולות להיגרם בעיות שמיעה למכונאי ומצד שני : תשובה

השמיעה בצורה מיטבית כדי לשמוע את קולות המנוע ולאתר צריך להפעיל את חוש 

 את התקלה שבו או לוודא שהתיקון הצליח.

-אמנם החשיפה לרעש המנוע ללא אטמים עלולה לגרום לנזק אך החשיפה קצרת

השמיעה וההגנה –זמן. יש למצוא את האיזון בכמות המנועים הרועשים ביום ללא הגנת 

 קנים במוסך פועלים.על השמיעה כשהמנועים ושאר המת

 



 

 חוק התכנון והבנייה

 מה יש בחוק התכנון והבנייה ? :שאלה .490

של מוסדות התכנון בישראל,  חוק התכנון והבנייה מסדיר את כל פעולותיהם :תשובה

הערר, תוכניות המתאר: הארצית, -מהרמה הארצית ועד לרמה המקומית, את ועדות

רישוי -המחוזית, והמקומית )כגון: שימור אתרים, סלילת דרכים, נגישות לנכים, סידורי

  וכו'(.

 

בתפקידי כממונה על  איך אפשר להשתמש בחוק הזה בצורה יומיומית :שאלה .491

 ? הבטיחות

 –ן והבנייה ובחוק תכנון הבנייה ניתן להיעזר באופנים שונים. ב"תקנות התכנ: תשובה

, ניתן להכין בטיחות אש בבניינים –, בחלק ג' "1970 –בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו 

ך מה לחפש, למצוא ומידות נדרשות, מהסעיפים בו, רשימת תיוג שיכולה לעזור ל

בהלה ועוד פרטים רבים שרשימה -מנעולי למשל: רוחב מסדרונות, רוחב דלתות,

 מסודרת שתכין, תוכל לעזור לך לזכור ותעזור לך לדעת את כל שתידרש.

 יומית של תפקידך.-בכלל כדאי להכיר את החוק והתקנות למציאות היום

 כבל מאריך

 האם אני חייב לקנות כבל מאריך ע"ג תוף שיש עליו מפסק פחת ?: שאלה .492

לא. אין חובה שיהיה על התוף מפסק פחת. כשהמפסק מורכב ליד השקע  :תשובה

 שיוצא מהתוף, רק המכשיר שתחבר אל התוף יהיה מוגן.

צריך לחבר את הכבל מתחילתו )מהתקע( למפסק פחת, שיימצא בלוח החשמל, כך 

 שכל הכבל וגם המכשיר שיחובר אליו, מוגנים.

עליו וזו הפכה להיות דרישה אבל, מקובל לרכוש כבל מאריך עם מפסק פחת 

במקומות עבודה. ההיגיון שעומד מאחורי הדרישה, בשל ההנחה שיש מפסק פחת 

בלוח שאליו מחוברים השקעים אליהם יחובר הכבל. כך שהכבל יוגן במפסק שמותקן 

בלוח וליתר ביטחון גם המפסק שעל התוף יוסיף את הגנתו, כפי שנאמר: "טובים 

 השניים מן האחד".

 

 האם עליי לפתוח את הכבל כולו מתוך התוף לפני שימוש בו ?: שאלה .493

לפתוח את הכבל ולפרוש אותו החוצה מן התוף רק אם הזרם שעתיד לזרום : תשובה

 וואט. פתיחת הכבל תמנע התחממות הכבל ושריפתו. 1,500-בכבל יהיה גבוה מ

 וואט לא מחייבת פרישת הכבל. 1,500פחות מצריכת זרם זו, של 

 



 

משפחתי. את -אני צריך חשמל לעבודה באתר הבנייה שלי שהוא בית פרטי דו :שאלה .494

החשמל אני מעביר בכבל מאריך מהבניין הסמוך שמעבר לכביש. אני מבין שאסור 

 רכב ידרסו את הכבל. מה עליי לעשות להגנת הכבל ?-שכלי

נכון, אסור שהכבל יידרס כדי לא "לשבור" את הגידים בחוטים של הכבל, : תשובה

במיוחד את הגידים של חוט ההארקה. כדי שתהיה הגנה של מפסק פחת על העובדים 

 במכשירים שיחוברו לכבל.

ההגנה למניעת דריסה יכולה להיות ע"י מתקנים מיוחדים שניתן לרכוש אותם בחנויות 

 חשמל מתאימות.

דרך פשוטה וזולה יותר היא לפרוש לאורך הכבל ומשני צדדיו, לוחות עץ )לייסטים( 

שיהיו עבים מעט יותר מקוטר הכבל. להצמיד את הקרשים ואת הכבל ביניהם, כך 

רכב שיעלו על שני הקרשים המקבילים לא -שלא יזוזו והכבל לא "יברח" מביניהם. כלי

 יפגעו בכבל.

 

 האם ישנם סוגים שונים של כבלים מאריכים ? :שאלה .495

 בנייה.-ריכן. ישנם מספר סוגים: לשימוש ביתי, תעשייתי ולאת: תשובה

השימוש: עוצמת הזרם, המתח, חום הסביבה, כיפוף הכבל -תנאיההבדל ביניהם הוא 

ועוד.לפיכך, גם התקן. כדי לרכוש כבל, יש להגיע עם הנתונים שלעיל לחנות והמוכר 

יתאים לך את הכבל. להקל על הזיהוי, צבע הכבל יסייע בכך: כתום הוא כבל לשימוש 

 יכול להיות בשימוש ביתי. בנייה ובתעשייה ושחור-באתרי

 

 

 

 


