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עובד/ת יקר/ה,
היות ונושא הבטיחות וגיהות הינו חשוב ביותר ונוגע לשלומם ובריאותם של כלל העובדים,
מצאתי לנכון ,למסור להלן ,לכל עובד את עיקרי חובותיו הכלליות ("עשה" ו"אל תעשה"),
בנוגע לבטיחות ולגיהות בעבודה:

"עשה"
 01עובד חייב לעבוד עפ"י כל חוקי ,תקנות ,נהלי ,הנחיות והוראות הבטיחות ,לגלות ערנות
לבטיחות סביבת העבודה ולשמור על בטיחותו האישית ושל הסובבים אותו0
 02עובד חייב להודיע לממונה עליו ו/או למוקד העירוני על כל מפגע בטיחות ,שנתגלה לו תוך
כדי העבודה ,אשר יש בו סיכון לנפש ו/או לרכוש0
 03עובד חייב :א 0להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לייעודו0
ב 0להחזיק ציוד מגן אישי במצב נקי ולשמור על תקינותו0
ג 0להחזיר הציוד מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו0
 04עובד חייב להתייצב לכל הדרכה בנושא בטיחות וגיהות ,שנשלח אליה מטעם המעביד או
בא כוחו0
 02עובד חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת בדיקות רפואיות מכל סוג,
שנשלח אליהם מטעם המעביד או בא כוחו ,בימים ובמועדים שנקבעו לו0
 06עובד חייב לדווח לממונים עליו על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן ,ולמסור לממונה על
הבטיחות את כל המידע הידוע לו וללא דיחוי בנוגע להם0
 07עובד יאפשר לממונה על הבטיחות ,לחברי ועדת הבטיחות העירונית ולנאמן הבטיחות
היחידתי גישה לכל מקום ובכל עת ,ויעמיד לרשותם כל פנקס ,תעודה ,דוח או כל מסמך
אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות0
 01עובד יפסיק את העבודה בכל מקרה ,שבו נשקפת סכנה לחיי אדם ,וכן בכל מקרה עפ"י
דרישת שוטר ,מפקח עבודה ,הממונה על הבטיחות ,מנהל עבודה ,מפקח על קבלנים ,מנהל
פרויקט ,חבר ועדת בטיחות או נאמן בטיחות וידווח על כך למנהליו0
 09עובד יעשה שימוש אך ורק בכלים תקינים ומתאימים לצורך ביצוע העבודה0
 01.עובד חייב לשמור על מקום עבודה נקי ומסודר ,ויימנע מלהשאיר חפצים ,כלים ,מקורות
אנרגיה ,אשר עלולים להוות מפגע בטיחותי או בריאותי0
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"אל תעשה"
 011עובד לא יעשה במזיד דבר העלול לסכן את עצמו או זולתו0
 012עובד לא יפרק ולא יפגע במזיד בכל אמצעי ,התקן בטיחות או כל דבר שסופק או הותקן
הנועד להבטיח את בריאותם ,בטיחותם או רווחתם של העובדים0
 013עובד לא יבצע כל בדיקה ,סיכה או כיוונון וכל פעולה שהיא במכונות שבתנועה ללא מיגון,
אלא אם כן נתמנה בכתב ע"י המעביד כ"אדם כשיר" לפי סעיף  31לפקודת הבטיחות
בעבודה0
 014עובד לא יבצע עבודת הדברה כלשהי ,אלא אם כן הוסמך לכך וע"י חומרים מורשים בלבד0
 012עובד לא יטפס על גגות שבירים ,תלולים או חלקלקים (אסבסט ,רעפים)0
 016עובד לא יבצע עבודת חשמל כלשהי ,אלא אם כן ברשותו רישיון חשמלאי מתאים0
 017עובד לא יפעיל כלי תעבורה ,מתקן הרמה ,סל/במת הרמה וכל מכונת הרמה אחרת ,אלא
אם כן ברשותו רישיון/הסמכה/היתר בתוקף כדין0
 011עובד לא יבצע עבודה בגובה (עבודה שממנה עלול ליפול לעומק העולה על  2מ') ,אלא אם
כן הוכשר לכך כדין0
 019עובד לא ירים משא מעבר ליכולותיו הגופניות ובכל מקרה לא ירים בכוחות עצמיים משא
העולה על  2.ק"ג0
 02.עובד לא יעשן במקום העבודה לרבות מחסנים ,אלא במקום נפרד ,סגור ומאוורר שהוקצה
לכך ע"י המעביד ,כך שלא יהווה מטרד לעובדים אחרים0
 021עובד לא יבעיר אש במקום העבודה ,לרבות כל פעולה הכוללת חימום ,חיתוך או ריתוך
וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או מקורות של אש גלויה ,אלא אם הדבר
הכרחי לעבודתו ולאחר שננקטו אמצעי בטיחות למניעת התפרצות דליקה0
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