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  מסמכי� ורשומות 

, למוביל �  עותקי� לפחות4, באחריות מזמי� ההובלה,  מלווה את החומר� שטר מטע�  לחומס •
  .עותק אחד ישמר בידי מזמי� ההובלה למש� שנה לפחות �  למקבל המשלוח2, למשלח

 .יומ� מעקב לתוצאות בדיקות רעש מזיק •

  .האחרו� בה� ישו�הר מיו� , מש� שנתיי� לפחות ל�" ורשומות שמירת פנקסי�" •

 או לפי –פע�  בשנה  נגזרת מתו� חוק ותקנה של ארגו� פיקוח על העבודה – "תוכנית בטיחות" •
  .ע"דרישת מפ

, השר ושר איכות הסביבה,  נגזר מחוק רישוי עסקי� נחת� על ידי שר הפני�– "תיק מפעל" •
פעל והעלולות לסכ� מיועד לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעולו של המ

 . נמסר לרשות הרישוי ומעודכ� כנדרש–בני אד� וסביבה 

 . בכניסה למפעל" מפעלשילוט" •

נרשמת בו כל הפעילות ,  על ידי בעל המפעלוהמוחזק המנוהל �ת " פב – "פנקס הדרכה" •
 .ההדרכתית של הארגו� במסגרת תקנת מסירת מידע

 הוא שבה בעבודה סיכוני�על  מידעע�  ודתועב תחילתעד  ,לעובד מסר –" תמצית מידע בכתב" •

, תפקידו ביצוע עקב לה� להיחש! הוא עלול שבו אחר מקו� בכל או העבודה במקו� או ,מועסק

 של שתוכנו ידאג המעביד ;העבודה במקו� העובדי� לרוב המובנת נוספת ובשפה והערבית עבריתב

, התמצית נמסרה שבה� בשפות שולט אינו א� ,לו המובנת בשפה לעובד יוסבר האמור המסמ�
 .העובד של העבודה תחנת או התפקיד נשתנוהיא תעודכ� ותמסר מחדש בכל פע� 

 כדיה הרלוונטי עבודבמקו� ה המעבידי "התוצאות תפורסמנה ע – סביבתית בדיקה תוצאות •

  .העובדי� לידיעת שיובאו

• MSDS – רעל/גיליו� מידע לחומר מסוכ�. 

 למעט רוקח ותוקפו – חובה לעוסק ע� רעלי� , הסביבהמשרד לאיכות – "היתר רעלי�" •
 .שלוש בהתא� לסוג ולכמות הרעל/שנתיי�/שנה

לשנות כיתוב בו ויש לשמור , אסור למחקו בו, תנועה של רעל/ מתעד כל פעולה– "פנקס רעלי�" •
 . שני� 3אותו 

 או שחרגו כאשר לעסק אי� היתר רעלי�) ממשלתי( ינת� על ידי ממונה – ."צו פינוי רעלי�" •
 . מחייב פינוי מידי–מהיתר קיי� 

וטפסי� עליה� תעודות   והיכ� שיחליט המפקח תוצגנה בכניסות הראשיות � ותעודות תקצירי� •
כל הודעה או תעודה , של המפקח האזורי הודעה על מע� לשכתו, עתקציר פקודה זו שנקב �הוחלט 

. ל כל התקנות החלות אותה שעה במפעלשעותק /תקציר כ� יוצג .במפעל שפקודה זו מחייבת להציג
 ).עברית או ערבית( יהיו בולטי� ומובני� לכלל העובדי� קומ�ימהמסמכי� ו

, פעולות באות� שבה� מבקרי� העובדי� אצלו, משרד המבצע/סדנא/חצריש להציג� בבניה באתרי  •
  .ובמצב שיוכלו לקרוא אות� בקלות

יש כבר עובד א� ל, הנחוצי�הפרטי� בו כל מו ירש ובריאות פנקס יקבל כל עובד�פנקס בריאות  •
, הרפואיות השונות שנבדק וכ� תוצאות הבדיקותזה   יירשמו הפרטי� האמורי� בפנקס , פנקס

מזיק  הפסיק העובד ברעש; כל עוד הנבדק עובד ברעש מזיק אצלוימסר וישמר אצל המעביד 
,  ער� את הבדיקה האחרונהיחזיר המעביד את הפנקס לשירות הרפואי המוסמ� ש, לעבוד אצלו

 בריאותו תו� זמ� סביר את מצב, שירות רפואי מוסמ� יביא לידיעתו של העובד הנבדק

משרד השאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של  מעבדה מוסמכתי "תוצאות בדיקה שנערכה ע •
המעביד י "תשמרנה עהבדיקות  וצאותת. משרדהתעסוקתית של  למעבדה לגיהותישלחו 

 .ת שני� לפחו20ש� במוהמעבדה 
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 בדיקות ציוד

לפי האמור באותו � י שהמפקח הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות וניסויי מ� "�בודק מוסמ" •
  .סימ� ואשר הוכשר בקורס או הכשרה מתאימה אחרת

 �תלוי  להחזיקו/הורידול/להרי� עומסזר הרמה מכונה היכולה באמצעות אבי � "מכונות הרמה" •
עגורני , מסועי�, לגלת ג– חודשי� 14בדיקה טר� הפעלה ולפחות אחת ל , על כל חלקיה תיבדק

 .מלגזות, ניידי�, שער, גשר

רק לאחר ניסוי ובדיקה של  �סיבי�  חבל מענבי חבלי סיבי� אוחו* מ – יוכנס לשימוש ציוד הרמה •
  .עומס העבודה הבטוח ע� ונתקבל תסקיר, בודק מוסמ�

 .שנקבע או לתקופות ארוכות יותר כפי, י�חדש 6ל לפחות אחת  יבדק ציוד הרמה •

חבלי� , שרשראות, ומסאביזר הנמצא בתוו� בי� מכונת ההרמה לבי� הע � "אביזר הרמה" •
 . חודשי�6שימוש ראשו� וכל בדיקה טד�  �  רי הרמהזואבי

אלה הוראות רשאי לפטור ר "ע א� מממענבי חבל חו* –  חדשי� 14ל  אחת  – אבזרי הרמהריפוי  •
 דקי� מקוטר  שרשרת או מענב שרשרת  ב�  חודשי�6אחת ל . שוי להפגע מהטיפול לציוד שע

שרשרת או .  חדשי�6  אחת ל�מותכי�  סיגי� מתכת אולסנטימטר בשרשרת המשמשת 1.25
  .בשימוש רגיל ירופו רק כאשר הדבר נחו* שאינ� אבזר הרמה

  . חודשי�6 בדיקה טר� שימוש ראשו� וכל  � קורת הרמה •

נהו לאחר כל שינוי במב, בדיקה מיד לאחר הקמתו וטר� שימוש ראשו� – ח והמסילהעגור� צרי •
  . חודשי� כל עוד העגור� מוק�6 �אחת ל .או תיקו� יסודי וטר� הפעלתו

מיד ,  לאחר התקנת קטע נוס! במסילה ולפני שהעגור� יוסע על אותו הקטע– מסילה לעגור� צריח •
  .יקו� יסודי ולפני שהעגור� יוסע עליהלאחר שינוי בתוואי של המסילה או כל ת

אחרי כל תיקו� במערכת ההרמה או התליה , בדיקה בהתקנה וטר� שימוש  – גו� תלוי ממוכ�פי •
העברה והתקנה באתר תתבצע בהתא� לתוכנית ובאחריות .  חודשי�6וכל , ולפני הפעלתו מחדש

  .יקת בודק מוסמ�מבצע הבניה ואי� צור� בבד

  . חודשי�6בדיקה טר� הפעלה וכל  � משא/מעלית נוסעי� •

 – ה קרהבדיק –  שלבי� 2ואחרי כל תיקו� מקי! ב ,  חדשי� 14ל אחת , אבזריו ו–קיטור דוד  •
לאחר , רגיל לח* קיטורב – בדיקה חמה, עבאופ� שנקב הוכנו חלקיו הפנימיי� והחיצוניי�, הדוד

 .פריקהשסתו� לכיוו� , הבדיקה הקרה

 . חודשי�26 �בדיקה טר� הפעלתו ולפחות אחת ל,  חדש קולט קיטור� קולט קיטור •

  .לפני התקנתו דשי� חו26 יבדק  משומש בבניה או בבניה הנדסית ולט קיטורק •

 . חודשי�26ל ביסודיות לפחות אחת  וייבדקינוקה , תוטר� הפעל, ולט אויר חדשק �  קולט אויר •

 4א� לא מעל חודשי� 26תער� מעל בדיקה שה לקבוע בודק רשאי אויר העשוי במשיכה קולט •
 .שלא נית� לבדוק את פני� הקולט מבצעי� בדיקה הידרוסטטית, שני�

הבדיקה נעשית ,  שני�9 אחרי –  בדיקה ראשונה לאחר ייצורו � לקולט אויר תבדיקה הידרוסטטי •
  . שני�3 כל 21 �ומהשנה ה,  שני�6 –פע� ב 

חדשי� שקדמו לשימוש או  26נבדק תו� רק א� אויר  בקולט  ישתמשו בבניה ובבניה הנדסית •

 .הבדיקה שני� שנקבעה לפי סעי! 4על תעלה  שלא תו� תקופה

 חודש בדיקת בודק מוסמ� 14וכל ) י רשות רישוי"טסט ע(ובדיקה שנתית   בדיקה יומית– מלגזה •
 ).המזלג(למתק� ההרמה שלה 

 ופרוט המותר העבודה לח*תסקיר  ע� נתקבל מאת בודק יוכנס לשימוש רק א�  דוד קיטור חדש •
 דוד יש�. שאפשר לזהותו כדוד הנדו� בתסקיר סומ� באופ� והוא ובאבזריו הניסויי� שנעשו בדוד

 אלא א� נבדק הנדסית בבניה או בבניה .לח* קיטור רגיליוכנס לאחר בדיקה קרה ובדיקת 
  . חדשי� שקדמו לכ� 14 ונערכו תסקירי� כאמור תו�

 רק א� נתקבל מבודק דוודי� מוסמ� תסקיר המפרש את לח*  יוכנס לשימושקולט קיטור חדש •
העבודה המותר של קולט הקיטור והמציי� את טיב הניסויי� שנעשו בקולט הקיטור ובאבזריו 

  .סומ� באופ� שנית� לזהותו כקולט הקיטור הנדו� בתסקירוהוא 
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את לח*  יוכנס לשימוש רק א� תקבל מבודק דוודי� מוסמ� תסקיר המפרש קולט אויר חדש •
  .קולט סומ� באופ� שאפשר לזהותו והר הנדו� בתסקירויהאהעבודה המותר של קולט 

  . ימי� אחרי עשיית הבדיקה20ר יצור! לפנקס המפעל תו� יהתסק •

  בדיקות תקופתיות 

 כימיי�ה גורמי� בודקת את רמת ה"סביבתי ניטור  ""תעסוקתית - סביבתית בדיקה" •

 .לקביעות רמות חשיפה מירבית ומשוקללת העבודה תהלי�/מקו� שבמזיקי� הפיסיקליי�הו

  . נעשות לעובד�" ניטור ביולוגי"  "ביולוגיות טוקסיקולוגיות בדיקות" •

  בדיקות רפואיות ובדיקות מעבדה לעגורנאי� ולאתתי�

  .בדיקה קלינית כללית •

  ).פרימטריה(בדיקת כושר ראיה לרבות חדות הראיה ושדה ראיה היקפי  •

  .בדיקת כושר השמיעה •

 .לפי ראות עיניו של הרופא המורשה, קלינית ובדיקת מעבדה נוספת, כל בדיקה רפואית •

   סביבתי) בדיקה (ניטור

 .אלא ע� הורה מפקח אחרת כמפורט המזיקי� בגורמי� עובדי� בו  מקו�יבוצע אחת לשנה ב •

 . אחת לשנתיי� –מזיק רעש  •

 . אחת לשישה חודשי� –אבק מזיק  •

  . אחת לשנה� ) ימה בסו! מסמ� זהרש(גורמי� מזיקי� מסוימי�  •

  משרד השל תעסוקתית לגהות למעבדהו העבודה למפקח ,יימסרו תוצאות •

  ביולוגיות טוקסיקולוגיות בדיקות � ניטור ביולוגי 

 העולה בריכוז י�/מזיק מי�/מלגור החשו!זמני / קבוע עובד�  "מסוימי� מזיקי� בגורמי� עובד" •

  .או בחומר המוגדר כמסוכ�, בשנה ימי� 30 במש�, תעסוקתית – הסביבתית הפעולה רמת על

וכ� בדיקות רדיוטוקסיקולוגיות , בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי� החשופי� לקרינה •
 .לעובדי� העלולי� לסבול מזיהו� רדיואקטיבי פנימי

   .ופיסיקליי� כימיי� לגורמי� חשופי� להיות עומדי� או החשופי� עובדי�יבוצעו ל •

 לפחות שני� 20 במש� תישמרנה ביולוגיות הטוקסיקולוגיות ותהבדיק תוצאות •

חייב בבדיקות רפואיות ,  שעות בשבוע ע� תכשיר הדברה30 עובד לפחות  � "עובד בתכשיר" •
 . מתאימות

 מחוייבי� בבדיקות רפואיות תקופתיות בהתא� לגיל� ולסוג נהג מלגזת דיזל עגרונאי ואתת •
  .ההסמכה שלה�

 די� ברעש ואבק מזיקבדיקות רפואיות לעוב

 :בדיקותל, ובד חייב להתייצב והע ייערכו לפי פניית המעביד לגבי עובד הבדיקות הרפואיות

  – בדיקה ראשונית •

o אבק מזיק  �חודשי� לפני תחילת העבודה3 עד  . 

o מקו� רועש �מזיק להתחיל לעבוד ברעש לבדיקת התאמתו לפני תחילת העבודהחודש  . 

  – בדיקות נוספות •

o ועשמקו� ר –  

 .ת התאמתו להמשי� לעבוד ברעש מזיק כדי לקבוע אאחת לשנה •

רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאי� להקדי� את מועד הבדיקה  •
 .החוזרת
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o אבק מזיק  �  

 .כ כל שנתיי�"  שני� אחרי ראשונה ואח3 – 40אד� עד גיל  •

 .שנתיי�  כל–)  שנות עבודה באבק10או  (40אד� מעל  •

 . שני�3 שני� ואחר כל כל 5ראשונה אחרי  –בדיקת רנטג�  •

 .מחוייב בבדיקה רפואית,  למש� חודשיי�� עקב מחלת ריאה �כל מי שנעדר מהעבודה  •

  .אודיומטריתוכ� בדיקה , כולל בדיקת היסטוריה רפואית, תהיה מקיפהבדיקה ראשונית ה •

 .בדיקה אודיומטריתרק וזרת תכלול החבדיקה ה •

תיי� יש לבצע ניטור סביבתי סמו� לאוזני העובדי� שקיי� חשש אחת לשנלפני תחילת עבודה ו •
 .רעש מזיקלחשיפת� ל

  
תקופת עבודה מינימלית    גור� מזיק–תקנה 

 ....להגדרה כעובד ב

תדירות 
ניטור 
 סביבתי

 )חודשי�(

תדירות בדיקות רפואיות וניטור 
 )חודשי�(ביולוגי 

דיקת  לבלפני תחילת העבודהחודש        בדיקה ראשונית–רעש 
  מזיק להתחיל לעבוד ברעשהתאמתו 

 12 24  שעות בשנה200 רעש

 12 12  שעות בשנה200 קרינה

 6 6  חודשי�2 עופרת

  6  3   חודש1  כספית
  12  6  חודשי�2  ארס�
  6  3   יו� בשבוע1  בנז�

  )  שנות עבודה10עד  (12  3   יו� בחודש14  ויניל כלוריד
  ) שנות עבודה10מעל  (6

מימני� א ממיסי� פח"מפ
  �ארומאטיי

  12  6   ימי� בחודשיי�10

ה ממיסי� פחמימני� "מפ
  הלוגני�

  12  6   ימי� בחודשיי�10

  ) יו� בעונת ישו�15כל  (12  6   שעות בחודש30  חומרי הדברה
  :מתכות מסוימות

, ניקל, כרו�, קדמיו�
  ש"מתק, קובלט, בריליו�

  12  6   חודש1

  12  6   ימי� בחודשיי�10  איזוציאנטי�
, אסבסט: מזיקאבק 
  גבישית, סיליקה, טלק

  בדיקה ראשונית 

   חודשי� לפני תחילת העבודה 3עד     

  :אבק מזיק
, סיליקה, טלק, אסבסט
  גבישית

  40מתחת  גיל   6   שעות בשנה200
   חודש אחרי ראשונה36
  ל" חודש מהנ24

  בדיקות רנטג�
   שני�5ראשונה אחרי 
    שני�3אחר כ� כל 
  )ותק שנות ו10או  (40מעל גיל 

  רנטג� +  חודש 24
 עקב מחלת �כל מי שנעדר מהעבודה 

מחוייב ,  למש� חודשיי��ריאה 
  בבדיקה רפואית

   גורמי� מזיקי�30
  )מצורפת רשימה(

  אי�  12  אי�

  



 בדיקות וניטורים שעל מפעל לבצע בהתאם לחוק, מסמכים

  . ארגון הפיקוח על העבודה ותקנות הבטיחות בעבודהחוק,  יש להתייחס למופיע בפקודה הבטיחות–להדרכה בלבד 
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