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  כללי:  נושא  20 – 10 – 001: הנחיהמספר   

  
  

  27.06.2010: תאריך עדכון  18.06.1998: תאריך תחולה

   עמודים4 מתוך 1עמוד   חובות העובד –בטיחות ל ל"מנכ הנחיות


  ,ה/ת יקר/עובד

  
, היות ונושא הבטיחות וגיהות הינו חשוב ביותר ונוגע לשלומם ובריאותם של כלל העובדים

, ")אל תעשה"ו" עשה ("חובותיו הכלליותעיקרי לכל עובד את  ,להלן למסור , לנכוןתימצא
  :גיהות בעבודהלבנוגע לבטיחות ו

  
  "עשה"
לגלות ערנות , הוראות הבטיחותנחיות וה, נהלי, תקנות,  כל חוקיי"עובד חייב לעבוד עפ .1

.לשמור על בטיחותו האישית ושל הסובבים אותוולבטיחות סביבת העבודה 
בכנסת וכלה המתקבלת  החל מהחקיקה ,חובת העובד לציית לכל מער דיני הבטיחות

  .מחלקתיי הנהלי הפניבהוראות הבטיחות העירוניות ו
מעגל העובדי , המעגל האישי: גלי נדרש לשמירה על בטיחות בכמה מעעובד עירייה

 .סביבו ומעגל הציבור
 שנתגלה לו תוך , מפגע בטיחותלמוקד העירוני על כלאו /ו חייב להודיע לממונה עליו עובד .2

 .או לרכוש/אשר יש בו סיכון לנפש ו, עבודההכדי 
א  בי א ה נוגעי לעבודתו הישירה ובי , שהעובד צרי לדווח על מפגעי,כא הכוונה

  . אחרי של לצרתיהפכו שלא יתעל מה ו.ה עלולי להזיק לציבור הרחב
  . בהתאם לייעודובציוד מגן אישילהשתמש . א: עובד חייב .3

  .במצב נקי ולשמור על תקינותוציוד מגן אישי להחזיק .  ב                        
  .נתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתומיד לממונה עליו משהציוד להחזיר .                          ג

מחייב את העובד לעשות  ,)ציוד מג אישי( הלקוח מתקנות הבטיחות בעבודה ,סעי זה
לא , לנקות אותו מעת לעת, י הוראות הבטיחות והיצר"שימוש נכו בציוד מג אישי עפ

 )מול קרני השמש למשלישירות בלכלו או (לא להתרשל באחסנה שלו , להשחית אותו
  . כדי שזה ידאג להחליפו,דווח למנהל הישיר שלו על כל פגול

 או ביד שנשלח אליה מטעם המע,עובד חייב להתייצב לכל הדרכה בנושא בטיחות וגיהות .4
  .בא כוחו

י " בא הוזמ אליה ע,רענו שעניינ בטיחות, שיחה, העובד חייב להשתת בכל הדרכה
 .ליוהממונה על הבטיחות או מנה, משאבי אנושמינהל 

 , מכל סוגדיקות רפואיותעריכת בעובד חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך  .5
  .בימים ובמועדים שנקבעו לו,  או בא כוחובידשנשלח אליהם מטעם המע

,  לתפקידתוע כניס, לצור עריכת בדיקות רפואיותבשירות רפואי העובד חייב להתייצב 
 . המעבידתקופתיות וכל בדיקה רפואית שאותה יזרפואיות בדיקות 

ממונה על ללמסור ו, עובד חייב לדווח לממונים עליו על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן .6
.בנוגע להםאת כל המידע הידוע לו וללא דיחוי בטיחות ה

 בעיתוי הנכו עשוי לשרת את המאמצי למניעת הישנות י העובד"עמלא מסירת מידע 
 .עתידתאונות ואירועי מסוכני ב

לחברי ועדת הבטיחות העירונית ולנאמן הבטיחות , ממונה על הבטיחותעובד יאפשר ל .7
דוח או כל מסמך , תעודה, ויעמיד לרשותם כל פנקס, היחידתי גישה לכל מקום ובכל עת

.אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות
י דרישות החוק "עפ הנוגע לבטיחות העוסקי במלאכת הבטיחות אמורי לקבל כל מידע

כדי להקל בעבודת. 
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מעגל העובדי , המעגל האישי: גלי נדרש לשמירה על בטיחות בכמה מעעובד עירייה
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 .ליוהממונה על הבטיחות או מנה, משאבי אנושמינהל 
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י "עפוכן בכל מקרה , שבו נשקפת סכנה לחיי אדם ,עבודה בכל מקרהאת העובד יפסיק  .8
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כ. במתקשל מכונות,מו כ מקוריי אסור לו לחבל בהתקני כמו להסיר מגיני,  וכלי, 

ולהימנע מכל פעולה שתנטרל אות עליה שקבע היצר. 
, נון וכל פעולה שהיא במכונות שבתנועה ללא מיגוןוסיכה או כיו, עובד לא יבצע כל בדיקה .13

לפקודת הבטיחות  38 עיףלפי ס" אדם כשיר"י המעביד כ"עבכתב אלא אם כן נתמנה 
.בעבודה

 תו , וללא המיגו שלה מכונות הדורשות פעולת תחזוקה דווקא תו כדי שה בתנועהישנ
  . 'מעיכה וכד, שה חושפי את העובד לסיכו מוגבר כמו התחשמלות

חיי ח רבעי מכוהנו, תחזוקה תחת סיכו הפקודה המנדטורית נתנה את דעתה ג למצבי
, )"היו זה לא היה עובר בג(שיהא זה גבר , מחמירהדרישה תו הצבת אבל , המציאות
י בעל מקצוע מתאי וקיבל "הודר על הסיכוני הספציפיי של המכונה עש, 18מעל גיל 

  . י המעביד"מינוי בכתב לכ ע
ולכ עבודה מהסוג ,  אי עובד המחזיק בכתב מינוי כזה, נכו להיו,תקוהבעיריית פתח

המתואר אסורה לכול . 
.י חומרים מורשים בלבד" ועאלא אם כן הוסמך לכך, עובד לא יבצע עבודת הדברה כלשהי .14

תברואיי אינו רשאי לבצע עבודות הדברה לצרכי בידו תעודת מדביר מוסמ מי שאי .
כ באתר המשרד להגנת הסביבה נית לוודא את רשימת המדבירי המוסמכי בישראל ו

 .שאת רשימת החומרי המותרי לשימו
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.)רעפים, אסבסט (תלולים או חלקלקים, עובד לא יטפס על גגות שבירים .15
  :נגדיר את סוגי הגגות

   ).גג עשוי לוחות אסבסט: למשל(חומר שביר מ גג שסוכ  הוא"גג שביר"
  ).◦ 33למעלה מ( אנכי  2 אופקי ל3 גג ששיפועו עולה על הוא" גג תלול"
  .רטובי או שנמצא עליה חומר מחליק כלשהו, גג שפניו העליוני חלקיהוא " גג חלקלק"

ישנה רשימת קבלני .  בכל מקרהאבכל סוגי הגגות הללו אסור לעובד עירייה להימצ
. מהסוג האמורי המשרד להגנת הסביבה לעבודה על גגות " המאושרת ע,מצומצמת

ת מניענקיטת אמצעי ללרבות , מפני נפילה מגובהמיוחדת  הכשרה עברו הקבלני הללו
 .גרימת נזק בריאותי לעובדי ולסביבה

.אלא אם כן ברשותו רישיון חשמלאי מתאים, עובד לא יבצע עבודת חשמל כלשהי .16
י חשמלאי בעל רישיו תק "עבודות חשמל יכולות להתבצע א ורק ע ש,נבהיר ראשית

סמכות הבעירייה אי לא אחד  ש,יובהרעוד . )כנקוב ברישיו(יצוע העבודה ומתאי לצור ב
  . חשמל מוסמכיכולל קבלני מתח חילבצע עבודת חשמל ב

 או רכיב חשמליעבודת חשמל לפי ועדת הפירושי לחוק החשמל היא כל עבודה במתק, 
העובד רשאי , א מנהל ביקש מעובד להחלי נורה, לפיכ. המחייב שימוש בכלי לביצועה

לעשות כ , וכמוב ארק לאחר שניתק את הזר.  
אלא , במת הרמה וכל מכונת הרמה אחרת/סל, רמהמתקן ה, עובד לא יפעיל כלי תעבורה .17

.כדיןבתוקף היתר /הסמכה/אם כן ברשותו רישיון
לא יפעיל סל או , לא יפעיל מנוו, תעבורה אלא לפי הרישיו המצוי בידיוכלילא ינהג בעובד 

כ יש בידיו א אלא , כמו כל מכונת הרמה אחרת, במת הרמה וג לא דופ הידראולית
שג א לעובד היתר או , יש לשי לב. י הנדרש בחוק"או היתר בתוק עפתעודת הסמכה 

זה פותר אותו , תעודת הסמכה לעשות כ איכמפורט  מדרישת ההכשרה לעבודה בגובה ג
 .א הוא מבצע את העבודה שלא מ הקרקע, בסעי הבא

אלא אם , )' מ2עבודה שממנה עלול ליפול לעומק העולה על (עובד לא יבצע עבודה בגובה  .18
. כדיןכן הוכשר לכך

 לרבות גישה  ,עבודה בגובה היא כל עבודה, )עבודה בגובה(תקנות הבטיחות בעבודה מתו
 :ולרבות עבודה כאמור  מטר2לעומק העולה על שבשלה עלול ליפול אד , למקו עבודה

  ; ללא גידור או מעקה תקנימשטח עבודה המתבצעת מעל ) 1(
  משטח עבר לגדר או למעקה של מ מעלות 45ביותר מאד הטיית גו ההמצריכה ) 2(

  ;לפי העניי, העבודה או מדרכת המעבר
  .פיגו ממוכ סל להרמת אד או, המתבצעת מתו בימה מתרוממת ניידת) 3(
  

,  כל קבל המוזמ על ידככ או ברשותשברשות , לוודא מראשלש עבודה בגובה חובה
  :כדרישת התקנות,  להלדה בגובה לתחו העבואישור הדרכה ספציפי

  ;סולמותעבודה בגובה על ) 1 (
) 2 ( עבודה בגובה מתולהרמת אד סלי ;  
) 3 ( עבודה בגובה מתוממוכני בימות הרמה מתרוממות ופיגומי;  
) 4 ( עבודה בגובה בתומוק מקו;  
  ;פיגומי נייחיעבודה בגובה מעל ל) 5 (
  ;גגותעבודה בגובה מעל ) 6 (
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  ;סולמותעבודה בגובה על ) 1 (
) 2 ( עבודה בגובה מתולהרמת אד סלי ;  
) 3 ( עבודה בגובה מתוממוכני בימות הרמה מתרוממות ופיגומי;  
) 4 ( עבודה בגובה בתומוק מקו;  
  ;פיגומי נייחיעבודה בגובה מעל ל) 5 (
  ;גגותעבודה בגובה מעל ) 6 (
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  כללי:  נושא  20 – 10 – 001: הנחיהמספר   

  
  

  27.06.2010: תאריך עדכון  18.06.1998: תאריך תחולה

   עמודים4 מתוך 4עמוד   חובות העובד –בטיחות ל ל"מנכ הנחיות


  ;מבנה קונסטרוקציהעבודה בגובה מעל ) 7( 

  ;טיפול בעצי וגיזומעבודה בגובה ב) 8 (
  .הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברהעבודה בגובה ב) 9 (


משא מעבר ליכולותיו הגופניות ובכל מקרה לא ירים בכוחות עצמיים משא עובד לא ירים  .19

 .ג" ק20העולה על 
אול כא נקבעה תקרה מקסימאלית , ד ה אינדיבידואליותהיכולות הגופניות של כל עוב

 שמדובר בהרמת משא ולא , יש לשי לב.להרמת משא באופ חד פעמי לעובד בריא
  .י עובדי נוספי" וללא סיוע עיכניי ללא אמצעי עזר מ,בגרירתו

 שהוקצה סגור ומאוורר, נפרדאלא במקום ,  לרבות מחסניםעובד לא יעשן במקום העבודה .20
.כך שלא יהווה מטרד לעובדים אחרים, י המעביד"לכך ע

 היא להתיר עישו א ורק מתחת ,י המחוקק בעניי העישו"עכיו המגמה המסתמנת 
במקומות ,לכיפת השמיי אי התקהלות ציבוריתאלו בא . 

חיתוך או ריתוך , פעולה הכוללת חימוםלרבות כל , עובד לא יבעיר אש במקום העבודה .21
אלא אם הדבר ,  אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או מקורות של אש גלויההפעולכל ו

.התפרצות דליקהמניעת הכרחי לעבודתו ולאחר שננקטו אמצעי בטיחות ל
 אלא א כ זה ,ניצוצות במקו העבודהל גור שאי מדליקי אש או דבר ש,יש להבהיר

עובד כזה יעשה שימוש ). 'דעובד אחזקה וכ, מסגר(נדרש לצור מטלות העובד השגרתיות 
הוראות הבטיחות "שנקט באמצעי להתפרצות דליקה כמפורט בלאחר  א ורק ,באש גלויה

 חציצהאו /הרחקת חומרי דליקי ו, מט כיבויזמינות , צופה אשהצבת  : כגו" אש גלויה–
  .' וכומה

  
  
  
  
  
  

  27.06.2010 -ע "בתמוז תש'      טו     אבי בן חמו         
____________________________________________________  

  תאריך                ל  העירייה                              "מנכ 
  

  
. להנחיותפרשנות ודוגמאות, חידוד,  הסבריניתנו דבר ת גופן כתוביות האדומוב: הערה

  כללי:  נושא  20 – 10 – 002: הנחיהמספר   

  
  

  27.06.2010: תאריך עדכון  24.02.2004: תאריך תחולה

   עמודים3 מתוך 1עמוד   מנהלחובות ה –בטיחות ל ל"מנכ הנחיות


  

  ,ה/נכבדת /מנהל
  

  .או הציבור/והכפופים לו  םעובדיהכל מנהל באשר הוא נושא באחריות מתוקף תפקידו לשלום 
אשר לא את כולן ניתן , יםהאחריות המוטלת על כל מנהל נושאת בחובה חובות רב, מן הסתם

  .להעלות על גבי הכתב
ומתווה בטיחות וגיהות בנושאי  עירייהמרכז את החובות העיקריים של כל מנהל ב, מסמך זה

  . לעבודה בטוחה יותרדרך
  

  :גיהות בעבודהללבטיחות והנוגעים של מנהל  להלן עיקרי החובות
  
1.כללי

1.1 והנהלים העירוניים ויפקח על הוראות הבטיחות, דרישות החוק ימלא אחרהמנהל 
 .ביצועם

1.2הציבור , מנהל ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שלום העובדיםה
.או עובדי הקבלן המועסקים מטעמו/ו

1.3נאותיםהמנהל יוודא כי ביחידתו קיימים תנאי גיהות .
1.4שלב במסגרת המטלות היחידתיות הנחיות בטיחות לעובדים כדי להבטיח המנהל י

.שהעבודה תבוצע על הצד הבטוח ביותר
1.5ישמש דוגמא אישית וישוחח עם , דאג ליצירת אקלים בטיחותי ביחידתוהמנהל י

 כחלק אינטגרלי -ים לו על בטיחות בכל רמות הניהול באופן רציף ושגרתי הכפופ
.מהעבודה

1.6ופעילותם של אלה , המנהל ידאג להוקיר ביצועים טובים של כפופיו בנושאי בטיחות
.תהווה גורם מרכזי בהערכתם ובקידומם האישי

1.7המנהל יוודא שילוב נושאי הבטיחות בכל מכרזי היחידה.
1.8לחברי ועדת הבטיחות העירונית ולנאמן , ה על הבטיחותהמנהל יאפשר לממונ

דוח , תעודה, ויעמיד לרשותם כל פנקס, הבטיחות היחידתי גישה לכל מקום ובכל עת
.או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות



2.ציוד מגן אישי

2.1בציוד מגן יםשתמששעובדיו מישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא , מנהל 
.נקי וזמין לשימוש,  וכי הציוד תקיןם לעיסוקשנדרכאישי 

2.2 לאספקה מיידית של ציוד  ידאגש ,נהללמ עובדה ימסרנו -נתגלה בציוד פגם או נזק
.חלופי תקין

2.3 יפסיק לאלתר את , שהיא  שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבהמנהלראה
.עבודתו
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  כללי:  נושא  20 – 10 – 002: הנחיהמספר   

  
  

  27.06.2010: תאריך עדכון  24.02.2004: תאריך תחולה

   עמודים3 מתוך 1עמוד   מנהלחובות ה –בטיחות ל ל"מנכ הנחיות


  

  ,ה/נכבדת /מנהל
  

  .או הציבור/והכפופים לו  םעובדיהכל מנהל באשר הוא נושא באחריות מתוקף תפקידו לשלום 
אשר לא את כולן ניתן , יםהאחריות המוטלת על כל מנהל נושאת בחובה חובות רב, מן הסתם

  .להעלות על גבי הכתב
ומתווה בטיחות וגיהות בנושאי  עירייהמרכז את החובות העיקריים של כל מנהל ב, מסמך זה

  . לעבודה בטוחה יותרדרך
  

  :גיהות בעבודהללבטיחות והנוגעים של מנהל  להלן עיקרי החובות
  
1.כללי

1.1 והנהלים העירוניים ויפקח על הוראות הבטיחות, דרישות החוק ימלא אחרהמנהל 
 .ביצועם

1.2הציבור , מנהל ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שלום העובדיםה
.או עובדי הקבלן המועסקים מטעמו/ו

1.3נאותיםהמנהל יוודא כי ביחידתו קיימים תנאי גיהות .
1.4שלב במסגרת המטלות היחידתיות הנחיות בטיחות לעובדים כדי להבטיח המנהל י

.שהעבודה תבוצע על הצד הבטוח ביותר
1.5ישמש דוגמא אישית וישוחח עם , דאג ליצירת אקלים בטיחותי ביחידתוהמנהל י

 כחלק אינטגרלי -ים לו על בטיחות בכל רמות הניהול באופן רציף ושגרתי הכפופ
.מהעבודה

1.6ופעילותם של אלה , המנהל ידאג להוקיר ביצועים טובים של כפופיו בנושאי בטיחות
.תהווה גורם מרכזי בהערכתם ובקידומם האישי

1.7המנהל יוודא שילוב נושאי הבטיחות בכל מכרזי היחידה.
1.8לחברי ועדת הבטיחות העירונית ולנאמן , ה על הבטיחותהמנהל יאפשר לממונ

דוח , תעודה, ויעמיד לרשותם כל פנקס, הבטיחות היחידתי גישה לכל מקום ובכל עת
.או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות



2.ציוד מגן אישי

2.1בציוד מגן יםשתמששעובדיו מישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא , מנהל 
.נקי וזמין לשימוש,  וכי הציוד תקיןם לעיסוקשנדרכאישי 

2.2 לאספקה מיידית של ציוד  ידאגש ,נהללמ עובדה ימסרנו -נתגלה בציוד פגם או נזק
.חלופי תקין

2.3 יפסיק לאלתר את , שהיא  שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבהמנהלראה
.עבודתו
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  כללי:  נושא  20 – 10 – 002: הנחיהמספר   

  
  

  27.06.2010: תאריך עדכון  24.02.2004: תאריך תחולה

   עמודים3 מתוך 2עמוד   מנהלחובות ה –בטיחות ל ל"מנכ הנחיות


  

3.מפגעי בטיחות

3.1ל יפע ו שנתגלה לו תוך כדי עבודה,גע בטיחותמפ עליו על כל יםלממונ דווחי מנהלה
.להסרתו

3.2מפגעי בטיחותוהסרת עדיפות לתיקון המנהל ייתן .
3.3לדווח על הנעשה יוחובה על, שהובאו לידיעת המנהל, נתגלו ליקויי בטיחות ביחידה 

 יום 30 תוך ,או למנהל המינהל בצירוף העתק לממונה על הבטיחות/לממונה הישיר ו
.יודיווח אל הממועד

3.4 הליקויים שנתגלו בכל אחת מיחידותיוהסרת מנהל המינהל יבצע מעקב אחר.
3.5 להתריע על ליקויי בטיחות וליזום שיפוריםעובדיוהמנהל יעודד את .
3.6חברי ועדת הבטיחות העירונית ולנאמן , המנהל יעמיד לרשות הממונה על הבטיחות

.לשם בדיקה וביקורתמכונה או מתקן , כלי רכב, הבטיחות היחידתי כל כלי עבודה
  

4.בדיקות רפואיות

4.1שנשלח  ,בשירות הרפואי המוסמך לצורך בדיקותלעובד להתייצב  יאפשר מנהלה
. או בא כוחו מטעם המעסיקןאליה

4.2 בניגוד להנחיות הרופא התעסוקתים היטיל על עובד מטלות אםלא המנהל .
  

5.הדרכת עובדים

5.1אלא לאחר שקיבל הדרכה והוראות , המנהל לא יעסיק עובד חדש שנקלט ביחידתו
מפקחים ועובדי כפיים חייבים לקבל  (.בטיחות בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודתו

).הדרכה גם מאת הממונה על הבטיחות טרם תחילת עבודתם
5.2 יםנוגעהוהסיכונים  הוראות הבטיחותי "שנוספה לו מטלה עפ ,עובדכל המנהל יתדרך 

.לסוג העבודה החדש
5.3 ים להםהוראות הבטיחות הנוגעכל המנהל אחראי להביא לידיעת עובדי יחידתו את 

 המנהל יוודא כי העובדים אכן מבינים .הוראות בטיחותקבלת ג טופס "מם עיהחתלו
.את ההוראות

5.4 היא  אחת לשנהלפחות הדרכת עובדים בנושאי בטיחות וריענון הוראות הבטיחות
.ו הישירה של המנהלבאחריות

5.5באחריות המנהל לתעד את ההדרכות הללו ולשמור את התיעוד למעקב ולביקורת.
5.6יוודא את התייצבות עובדי יחידתו לכל הדרכה בנושא בטיחות וגיהות מנהלה.
5.7אישורבאך ורק  תותר ,שחרור עובד מהשתתפות בהדרכה בנושא בטיחות וגיהות 

.הממונה על הבטיחות או ל העירייה"מנכ

  כללי:  נושא  20 – 10 – 002: הנחיהמספר   

  
  

  27.06.2010: תאריך עדכון  24.02.2004: תאריך תחולה

   עמודים3 מתוך 3עמוד   מנהלחובות ה –בטיחות ל ל"מנכ הנחיות


  

6.תאונות עבודה

6.1על , בהתאם לנוהל הטיפול בתאונות עבודה ,המנהל חייב לדווח לממונה על הבטיחות
. ביחידתו או שבהם היו מעורבים עובדיוו אשר קר,כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן

6.2ויפעל , שיערך בגין תאונת עבודה או מקרה מסוכן,המנהל ישתף פעולה בכל תחקיר 
. האירוען מיםהעולמת הלקחים ולהפנמסקנות הליישום 

  

7.בדיקות ציוד

7.1ורק ,שהוסמכו לכךי גורמים "עאך ורק כלים ומתקנים יופעלו , המנהל יוודא כי ציוד 
את המאפשר תקף י בודק מוסמך וניתן לגביהם תסקיר בדיקה "לאחר שנבדקו ע

.פעלתםה
7.2אמצעי את כל  יש , היחידהאשר ברשות ,ולציודלכלים , המנהל יוודא כי למכונות

  .שלהם תקינים התקני הבטיחות וכי ,מתאימיםהמיגון ה
  

8.הפסקת עבודה

8.1בכל ,מנהל יפסיק את העבודה של מי מבין עובדיו או הקבלנים המועסקים מטעמוה 
.מקרה שנשקפת סכנת חיים מיידית לשלומם ובריאותם של בני אדם

8.2מפקח, בודהמנהל ע, מפקח עבודה, שוטרי דרישת "מנהל יפסיק עבודה בכל מקרה עפ 
נאמן  או חבר ועדת בטיחות, הממונה על הבטיחות, מנהל פרויקט, על קבלנים

.  בטיחות
  
  
  
  
  
  

  27.06.2010 - ע" תשתמוזב' טו          אבי בן חמו         
____________________________________________________  

  תאריך                ל  העירייה                              "מנכ 
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  כללי:  נושא  20 – 10 – 002: הנחיהמספר   

  
  

  27.06.2010: תאריך עדכון  24.02.2004: תאריך תחולה

   עמודים3 מתוך 3עמוד   מנהלחובות ה –בטיחות ל ל"מנכ הנחיות


  

6.תאונות עבודה

6.1על , בהתאם לנוהל הטיפול בתאונות עבודה ,המנהל חייב לדווח לממונה על הבטיחות
. ביחידתו או שבהם היו מעורבים עובדיוו אשר קר,כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן

6.2ויפעל , שיערך בגין תאונת עבודה או מקרה מסוכן,המנהל ישתף פעולה בכל תחקיר 
. האירוען מיםהעולמת הלקחים ולהפנמסקנות הליישום 

  

7.בדיקות ציוד

7.1ורק ,שהוסמכו לכךי גורמים "עאך ורק כלים ומתקנים יופעלו , המנהל יוודא כי ציוד 
את המאפשר תקף י בודק מוסמך וניתן לגביהם תסקיר בדיקה "לאחר שנבדקו ע

.פעלתםה
7.2אמצעי את כל  יש , היחידהאשר ברשות ,ולציודלכלים , המנהל יוודא כי למכונות

  .שלהם תקינים התקני הבטיחות וכי ,מתאימיםהמיגון ה
  

8.הפסקת עבודה

8.1בכל ,מנהל יפסיק את העבודה של מי מבין עובדיו או הקבלנים המועסקים מטעמוה 
.מקרה שנשקפת סכנת חיים מיידית לשלומם ובריאותם של בני אדם

8.2מפקח, בודהמנהל ע, מפקח עבודה, שוטרי דרישת "מנהל יפסיק עבודה בכל מקרה עפ 
נאמן  או חבר ועדת בטיחות, הממונה על הבטיחות, מנהל פרויקט, על קבלנים

.  בטיחות
  
  
  
  
  
  

  27.06.2010 - ע" תשתמוזב' טו          אבי בן חמו         
____________________________________________________  

  תאריך                ל  העירייה                              "מנכ 
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  כללי:  נושא  10 – 10 – 033: מספר הוראה  

  24.10.2011: תאריך עדכון  14.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים2 מתוך 1עמוד    פיקוח–הוראות בטיחות 


   ,ה/ית נכבד/פקח, ת/מפקח

  
   :הינך נדרש להקפיד על הוראות הבטיחות כמפורט להלן, למען שלומך ובריאותך

  

1.כללי  
  

1.1ביחידה יקבל הדרכה מאת הממונה עליו בכפוף להוראות אלו  כל מפקח חדש
איסור פעולות שונות הוראות בדבר לרבות , וההוראות הנוספות הקימות בעירייה

.הוהיתרים לביצוע העבוד
1.2אל תעסוק במטלות שאינך מוסמך להם או טרם קיבלת הדרכה לביצועם.
1.3הוראות "מחייבת נקיטת אמצעים למניעת נפילה כמפורט ב, עבודה בגובה

". עבודה בגובה–הבטיחות 
1.4עבודה בדרכים–הוראות בטיחות "עבודות תשתית בדרכים יתבצעו בהתאם ל " ,

."עסקת קבלני חוץנוהל בטיחות בה"ול"  חפירה–הוראות בטיחות "
1.5הסרת שלטים תבוצע אך ורק אם . אין לטפס על עמודי חשמל ועל עמודים בכלל

משטח העבודה עליו עומד הפקח יציב ולאחר שננקטו כל האמצעים למניעת 
.נפילתו

1.6הנדסי-י ציוד מכני"ממקומות בהם מבוצעת עבודה עחק התרהיזהר ו.
1.7אשר עלולים לגרור תגובה ,הימנע מלהיכנס לעימותים מילוליים עם תושבים 

.אלימה
1.8יש להיעזר בעובד נוסף או , אם המשא כבד מדי. הימנע מהרמת משאות כבדים

.באמצעי עזר מיכני
1.9חדיםעצמיםהיזהר מ  ברזלים וכד,  מסמרים בולטים'.

1.10 בורות או מכשולים אחרים, ברזלים, עצים: ן איליכהמסלול ההבוודא כי.
1.11אחרים ללא תאורה נאותהאין להיכנס למקלטים או מקומות .
1.12העסק ולשמור על /עסקים חובה להתלוות לנציג המפעל/בעת כניסה למפעלים

.כללי הבטיחות הנהוגים במקום
1.13הודע מיד –אם נתקלת בהם . חולים או פצועים, הימנע ממגע עם בעלי חיים מתים 

.למוקד העירוני
1.14מפגע י על כלולמוקד העירונ חייב להודיע לממונה הישיר עליו הפקח/המפקח 

.או לרכוש/אשר יש בו סיכון לנפש ו, עבודההבטיחות שנתגלה לו תוך כדי 
1.15או הוראות הבטיחות / בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ווראותה

.האחרות המקובלות בעירייה
  
  

2.ציוד מגן  
  

2.1כל שימוש בציוד מגן מחייב תחילה לבדוק את תקינותו.
2.2ודאג להחליפן בעת הצורךהשתמש בכפפות מגן מתאימות לסוג העבודה .

  כללי:  נושא  10 – 10 – 033: מספר הוראה  

  24.10.2011: תאריך עדכון  14.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים2 מתוך 2עמוד    פיקוח–הוראות בטיחות 


2.3לחבוש קסדת מגןשבכל מקום שיש סכנה של גוף נופל י .
2.4אפוד זוהר או מעיל גשם זוהר אי תנועה או בשוליהם לבש , אם הנך עובד בכביש

.ן ביום והן בלילהה
2.5משחת מגן ומרח , הרכב משקפי שמש, חבוש כובע מצחייה,  חשוף לשמשכשהינך

אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש . (על העור
).בציוד מגן אישי אחר

2.6במזג אויר חם שתה מים לעיתים קרובות.
2.7סוודר ומעיל,במזג אויר קריר הצטייד בלבוש חם הכולל כפפות .
2.8םפקחים הניידים על גבי אופנוע יצטיידו בנוסף בכפפות עמידות למי/מפקחים.
2.9וודא שרכב העבודה יצויד תמיד בפריטים הבאים:

  .ציוד המגן הדרוש כאמור לביצוע העבודה.א
  .ערכת עזרה ראשונה.ב
.מטף כיבוי אש.ג
.מיכל ובו מים.ד

2.10 חייבציוד מגן אישיעובד שקיבל :
  .להשתמש בו בהתאם לייעודו.א
  .להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו.ב
  .פגם או נזק לשם החלפתולהחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו .ג

  


3.תנועה  
  

3.1סע בזהירות וציית לכל כללי התעבורה.
3.2הימנע , שמור על מרחק, סע במהירות הנדרשת בחוק וכמתחייב בנסיעה עירונית

.מעקיפות מיותרות ומסיבובים חדים
3.3היזהר בעת חציית כבישים מפגיעת כלי רכב.
3.4הימנע מלהלך על שולי המדרכה למניעת החלקה.
3.5להקפיד על כל , )גם ביום וגם בלילה(ללבוש אפוד זוהר יש , ת התנועהבעת הכוונ

 ולמנוע גישת הולכי רגל או עוברי דרך אל עבר מקום שבו נשקף כללי הבטיחות
.להם או לאחרים סיכון
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  כללי:  נושא  10 – 10 – 033: מספר הוראה  

  24.10.2011: תאריך עדכון  14.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים2 מתוך 2עמוד    פיקוח–הוראות בטיחות 


2.3לחבוש קסדת מגןשבכל מקום שיש סכנה של גוף נופל י .
2.4אפוד זוהר או מעיל גשם זוהר אי תנועה או בשוליהם לבש , אם הנך עובד בכביש

.ן ביום והן בלילהה
2.5משחת מגן ומרח , הרכב משקפי שמש, חבוש כובע מצחייה,  חשוף לשמשכשהינך

אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש . (על העור
).בציוד מגן אישי אחר

2.6במזג אויר חם שתה מים לעיתים קרובות.
2.7סוודר ומעיל,במזג אויר קריר הצטייד בלבוש חם הכולל כפפות .
2.8םפקחים הניידים על גבי אופנוע יצטיידו בנוסף בכפפות עמידות למי/מפקחים.
2.9וודא שרכב העבודה יצויד תמיד בפריטים הבאים:

  .ציוד המגן הדרוש כאמור לביצוע העבודה.א
  .ערכת עזרה ראשונה.ב
.מטף כיבוי אש.ג
.מיכל ובו מים.ד

2.10 חייבציוד מגן אישיעובד שקיבל :
  .להשתמש בו בהתאם לייעודו.א
  .להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו.ב
  .פגם או נזק לשם החלפתולהחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו .ג

  


3.תנועה  
  

3.1סע בזהירות וציית לכל כללי התעבורה.
3.2הימנע , שמור על מרחק, סע במהירות הנדרשת בחוק וכמתחייב בנסיעה עירונית

.מעקיפות מיותרות ומסיבובים חדים
3.3היזהר בעת חציית כבישים מפגיעת כלי רכב.
3.4הימנע מלהלך על שולי המדרכה למניעת החלקה.
3.5להקפיד על כל , )גם ביום וגם בלילה(ללבוש אפוד זוהר יש , ת התנועהבעת הכוונ

 ולמנוע גישת הולכי רגל או עוברי דרך אל עבר מקום שבו נשקף כללי הבטיחות
.להם או לאחרים סיכון
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  ע"שפ:  נושא  10 – 20 – 034: מספר הוראה  

  17.07.2011: תאריך עדכון  25.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים9 מתוך 1עמוד   בעלי חיים –הוראות בטיחות 


  בעלי חיים  הוראות בטיחות                       

  
  
  
  
  
  
  

   הוראות בטיחות וגיהות
  

  בודה עם בעלי חייםלע       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
  
  
  

  מאיר סאיג : ערך  
  בטיחות וגיהותהממונה על                     
    תקוה-  עיריית פתח                
              

  
  

  ע"שפ:  נושא  10 – 20 – 034: מספר הוראה  

  17.07.2011: תאריך עדכון  25.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים9 מתוך 4עמוד   בעלי חיים –הוראות בטיחות 


   

2.כללי  
2.1לא יבוא עובד במגע עם בעלי חיים בטרם קיבל הדרכה מתאימה.
2.2לא יטפל ולא ישגיח עובד על בעלי חיים ללא הכשרה מתאימה.
2.3י רופא תעסוקתי אשר "לא יחל עובד במגע עם בעלי חיים אם טרם נבדק רפואית ע

.אישר העסקתו
2.4הרשויות דרישת פ "ם בטרם קיבל את החיסונים עלא יבוא עובד במגע עם בעלי חיי

.המוסמכות
2.5המתת בעל חיים מותרת אך ורק לוטרינר ובכפוף להוראות כל דין .
2.6רענן את העובדים הבאים במגע עם בעלי חיים בהוראות הוטרינר העירוני ידאג ל

ויעדכנם בהוראות והנחיות הרשויות , בטיחות וגיהות אלו לפחות אחת לשנה
.הרלבנטיות לעבודה כפי שיפורסמו מעת לעתהמוסמכות 

2.7או הוראות הבטיחות /הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ו
.דרישות רשויות מוסמכות אחרותאו /האחרות המקובלות בעירייה ו

2.8י אימוץ כלל "ע) מסוכן או שלא( בעלי חיים םיש להימנע ממגע ישיר ע, בעיקרון
. 'וי צורך וכ"חיצי הרדמה עפשימוש ב, וט לכידהשימוש במ, שמירת המרחק

2.9יעשה דבר ה, המהווה סיכון לעובדבמידה וקיים הכרח ליצור מגע ישיר עם בעל חיים 
.לאחר שנוטרל הסיכון הנשקף ממנווי שימוש בכפפות מגן "ע

2.10 י "מסוכן עפשהוגדר כהוא כל בעל חיים , המהווה סיכון בעל חיים ,סעיף זהלעניין
מנהל השירות אחר כל עוד  וכן כל בעל חיים  או חולהל חיים מנותחכל בע, חוק

 על העובד חלה חובה,  בכל מקרה של ספק.נשקף ממנו סיכוןלא כי לא הורה הוטרינרי 
.להיוועץ עם מנהל השירות הוטרינרי

  

3.ציוד מגן אישי  
3.1כל שימוש בציוד מגן מחייב תחילה לבדוק את תקינותו.
3.2השתמש במגפי בטיחות בעת הצורך .נעל נעלי בטיחות בעבודה.  
3.3ודאג להחליפן בעת הצורךהשתמש בכפפות מגן מתאימות לסוג העבודה .
3.4בעת עבודה עם חומרי חיטוי יש ללבוש כפפות מתאימות ולהרכיב משקפי מגן.
3.5 בעת ריסוס או שימוש בחומרי הדברה יש להצטייד בביגוד מלא ובמסיכת פנים +

.פילטר מתאים
3.6 סנן חלקיקים בעת עבודה עם בעלי חיים נגועים או מתיםמ+ השתמש במסיכה.
3.7טיפות כימיקלים, אסבסט, בעבודות שקיימת בהם סכנת חדירה של חלקיקי אבק ,

.חובה להרכיב משקפי מגן, ערפל  ואירוסולים
3.8 בגדי עבודהלבש.
3.9אי תנועה או בשוליהם לבש ביגוד מחזיר אור הן ביום והן , אם הנך עובד בכביש

  .בלילה
3.10ומרח משחת מגן על , הרכב משקפי שמש, חבוש כובע מצחייה,  הינך חשוף לשמשאם

אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש בציוד מגן . (העור
).אישי אחר
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  ע"שפ:  נושא  10 – 20 – 034: מספר הוראה  

  17.07.2011: תאריך עדכון  25.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים9 מתוך 4עמוד   בעלי חיים –הוראות בטיחות 


   

2.כללי  
2.1לא יבוא עובד במגע עם בעלי חיים בטרם קיבל הדרכה מתאימה.
2.2לא יטפל ולא ישגיח עובד על בעלי חיים ללא הכשרה מתאימה.
2.3י רופא תעסוקתי אשר "לא יחל עובד במגע עם בעלי חיים אם טרם נבדק רפואית ע

.אישר העסקתו
2.4הרשויות דרישת פ "ם בטרם קיבל את החיסונים עלא יבוא עובד במגע עם בעלי חיי

.המוסמכות
2.5המתת בעל חיים מותרת אך ורק לוטרינר ובכפוף להוראות כל דין .
2.6רענן את העובדים הבאים במגע עם בעלי חיים בהוראות הוטרינר העירוני ידאג ל

ויעדכנם בהוראות והנחיות הרשויות , בטיחות וגיהות אלו לפחות אחת לשנה
.הרלבנטיות לעבודה כפי שיפורסמו מעת לעתהמוסמכות 

2.7או הוראות הבטיחות /הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ו
.דרישות רשויות מוסמכות אחרותאו /האחרות המקובלות בעירייה ו

2.8י אימוץ כלל "ע) מסוכן או שלא( בעלי חיים םיש להימנע ממגע ישיר ע, בעיקרון
. 'וי צורך וכ"חיצי הרדמה עפשימוש ב, וט לכידהשימוש במ, שמירת המרחק

2.9יעשה דבר ה, המהווה סיכון לעובדבמידה וקיים הכרח ליצור מגע ישיר עם בעל חיים 
.לאחר שנוטרל הסיכון הנשקף ממנווי שימוש בכפפות מגן "ע

2.10 י "מסוכן עפשהוגדר כהוא כל בעל חיים , המהווה סיכון בעל חיים ,סעיף זהלעניין
מנהל השירות אחר כל עוד  וכן כל בעל חיים  או חולהל חיים מנותחכל בע, חוק

 על העובד חלה חובה,  בכל מקרה של ספק.נשקף ממנו סיכוןלא כי לא הורה הוטרינרי 
.להיוועץ עם מנהל השירות הוטרינרי

  

3.ציוד מגן אישי  
3.1כל שימוש בציוד מגן מחייב תחילה לבדוק את תקינותו.
3.2השתמש במגפי בטיחות בעת הצורך .נעל נעלי בטיחות בעבודה.  
3.3ודאג להחליפן בעת הצורךהשתמש בכפפות מגן מתאימות לסוג העבודה .
3.4בעת עבודה עם חומרי חיטוי יש ללבוש כפפות מתאימות ולהרכיב משקפי מגן.
3.5 בעת ריסוס או שימוש בחומרי הדברה יש להצטייד בביגוד מלא ובמסיכת פנים +

.פילטר מתאים
3.6 סנן חלקיקים בעת עבודה עם בעלי חיים נגועים או מתיםמ+ השתמש במסיכה.
3.7טיפות כימיקלים, אסבסט, בעבודות שקיימת בהם סכנת חדירה של חלקיקי אבק ,

.חובה להרכיב משקפי מגן, ערפל  ואירוסולים
3.8 בגדי עבודהלבש.
3.9אי תנועה או בשוליהם לבש ביגוד מחזיר אור הן ביום והן , אם הנך עובד בכביש

  .בלילה
3.10ומרח משחת מגן על , הרכב משקפי שמש, חבוש כובע מצחייה,  הינך חשוף לשמשאם

אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש בציוד מגן . (העור
).אישי אחר



-20-

  ע"שפ:  נושא  10 – 20 – 034: מספר הוראה  

  17.07.2011: תאריך עדכון  25.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים9 מתוך 5עמוד   בעלי חיים –הוראות בטיחות 


3.11וודא שרכב העבודה יצויד תמיד בפריטים הבאים:

  .ציוד המגן הדרוש כאמור לביצוע העבודה.א
  .ערכת עזרה ראשונה.ב
.יבוי אשמטף כ.ג
.מיכל ובו מים.ד
.מיכלים לאיסוף פסולת.ה
  .וןיילשקיות נ.ו

3.12 חייבציוד מגן אישיעובד שקיבל :
  .להשתמש בו בהתאם לייעודו.א
  .להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו.ב
  .להחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו.ג

3.13ניקיון הציוד ותחזוקתווידאג לשגרה של , מנהל העבודה יספק לעובד ציוד נקי.
3.14לחות, יובש, שלא בתנאי חום, הציוד יוחזק במקום המבטיח את תקינותו וניקיונו ,

.אבק  וגזים
3.15 יתוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם להוראות היצרן, יישמרהציוד.
3.16כפפות קסדה, מסיכה, מגן פנים, משקפי מגן:  אין להעביר ציוד מגן אישי כגון ,

אלא , ת נעלי בטיחות שהיו בשימושו של עובד אחד לעובד אחרמגפי בטיחו, אוזניות
.אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים

3.17לאחר כל שימוש בציוד מגן יש לנקות אותו.
  

4.ציוד ומתקנים, כלי עבודה  
4.1המתקנים ייבדקו . מתקני החשמל יהיו מוארקים ותימנע גישה של בעלי חיים אליהם

.י חשמלאי בודק"ויאושרו ע
4.2ר חוטי חשמל גלויים או כאלה שאינם עמידים בפני כרסוםאין להשאי.
4.3אסור לחמם כלוב בגוף חימום גלוי ובלהבה גלויה.
4.4חשמלי בקרבת מים-הימנע משימוש בציוד מיכני.
4.5דרכי הגישה והשבילים יהיו נקיים ובמצב תקין, הציוד, המתקנים.
4.6אין לאפשר גישה של מבקרים אל הציוד או אל כלי העבודה.


5.אמצעי עבודה אחסון  

5.1בגדי עבודה ואמצעי הגנה , כלים, ציוד, אין לאחסן מחוץ למקום העבודה תרכיבים
.אישיים לאחר שימוש

5.2מקרר ייעודי נעוליאוחסנו ב' חיסונים וכד, חומרי חיטוי, תרופות וטרינריות.
5.3תרכיבי חיסון , מוצרי מזון של עובדי היחידה יאוחסנו במקררים נפרדים מתרופות

  .'וכד
5.4הכספת המיועדת תסומן בשלט .ון סטריכנין יבוצע אך ורק בכספת המיועדת לכךאחס 

כאשר המפתח יימצא בידי מנהל השירות הוטרינרי או , תהיה נעולה, אזהרה מתאים
.ממלא מקומו
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5.5 יש לוודא שהמחט במזרק שלא בהפעלה יהיה סגור במכסה פלסטי למניעת דקירה

.חאין להעביר את המזרק עם מחט פתו. עצמית
5.6אסור להחזיק ביד יותר ממזרק אחד עם מחט פתוחה.
5.7 מומלץ להשתמש במזרקים אוטומטיים כדי להבטיח מרחק בטוח בין העובד לבין בעל

.החיים
5.8יש לחטא באמצעות אוטוקלב או בתוך כלי ניתוח, שימושי כגון מזרקים-ציוד רב 

.תמיסת חיטוי מתאימה
  

6.התנהגות עם בעלי חיים  
6.1התנהג בכבוד אל בעלי החיים וטפל בהם היטב.
6.2להתגרות או להתעלל בהם, הימנע מפעולות שיש בהם כדי להבהיל את בעלי החיים.
6.3 הרחק ילדים ומבקרים מאזור מגורי בעלי החיים ושטח העבודה והשגח על תנועתם

.במהלך הביקור
6.4קשר עין עם בעלי שמור על . אין להישען על הכלובים או להפנות את הגב לבעלי החיים

.החיים
6.5נהג בזהירות יתרה בקרבת בעלי חיים כשהמון מסביבם.
6.6נגיחות וכו, נשיכות, ארס, הפרשות, בעיטות, היה זהיר מתנועות'.
6.7חולים או המתנהגים בצורה לא שגרתית, פצועים, התרחק מבעלי חיים מפוחדים .

תית של בעל  אם נתקלת בהתנהגות לא שגר.הטיפול בהם יעשה באמצעות וטרינר
.חובה עליך לדווח על כך לוטרינר, חיים


7.טיפול בבעלי חיים  

7.1 של וטרינרובהנחיתו הטיפולים בבעלי חיים חייבים להיות בפיקוח.
7.2 לפני הכניסה לכלובים וביתנים יש לוודא כי כל החיות במקומן וכן הרשתות והדלתות

.נעולות
7.3הדלתות נעולות ואף בעל חי , לפני הטיפול ובסופו יש לוודא שכל המנעולים במקומם

.אינו במקום שאינו אמור להיות
7.4לפני פתיחת דלת פנימית יש לוודא שהדלת החיצונית סגורה.
7.5שימוש , ריסון בעלי החיים: טרם ביצוע פעולות וטרינריות יש לנקוט בפעולות כגון

.באמצעים למניעת תזוזה של בהמות והפרדת בעלי חיים כמתחייב
7.6ו בעלי חיים אינו מבטיח תנאי עבודה בטוחים לרופאים עסק וב/אם בעל משק

על מנהל השירות הוטרינרי לנקוט באמצעים החוקיים , הוטרינרים ולפקחים
. כנגד הבעליםהעומדים לרשותו

7.7במקרה של תמותת בעל חיים יש לפנות אל הוטרינר העירוני לשם קבלת הנחיות.


8. יםכלבלכידה והסגרת  
8.1 ובדוק אותו לפני כל שימושעם מוט לכידה תקנילכידת כלבים תתבצע אך ורק .
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8.2 יש לנעול את שער הכלבייה בעת הכנסת הכלבים לתאים כדי למנוע אפשרות בריחה

.של אחד הכלבים
8.3לאחר הכנסת הכלבים לתאים יש לנעול אותם.
8.4ביציאה מהכלבייה יש להקפיד על נעילת השערים.
8.5 השירות הוטרינריללא אישור ופיקוח עובדיאין לשחרר כלב מהכלבייה .
8.6 תקף ושבב אלקטרוני כלבתלא ישוחרר כלב ללא חיסון.
8.7הכנסה והוצאה של כלבים מהכלבייה יתועדו ברישומי השירות המקובלים.
8.8הכנסת מבקרים תיעשה אך ורק אם יש . אין לאפשר לגורמים זרים להיכנס לכלבייה

.טרינרי ותחת השגחתוובליווי של עובד השירות הו) אימוץ או זיהוי כלב שאבד(הכרח 
  

9.בעלי חיים שינוע   
9.1על מנת להרים בעל חיים השתמש בטכניקות כפי שינחה אותך הוטרינר.
9.2בעת שינוע ידני הקפד על כללי הרמה נכונה ואל תהסס לקבל עזרה בעת הצורך.
9.3פ הנחיות מקדימות מאת הוטרינר העירוני"הובלת בעלי חיים תיעשה ע.
9.4ך כדיןההובלה תתבצע ברכב שאושר לכ.
9.5פ דרישות החוק"הובלת בעל חיים על גבי רכב תיעשה בכלובים מתאימים וע.

  

10. רפואיתפסולת  
10.1פינוי פסולת רפואית יבוצע אך ורק באמצעות חברה מוסמכת.
10.2ושאריות יאוחסנו במיכלים פלסטיים , מחטים, מזרקים, כפפות: פסולת רפואית כגון

.המיועדים לכך אשר יסומנו בהתאם
10.3ז בתום יום העבודה במיכל איסוף פסולת ייעודי במשרדי השירות הפסולת תרוכ

.הוטרינרי
10.4מזרקים ללא השגחה, אין להשאיר פסולת רפואית.

  

11. עבודה עם חומרי הדברה  
11.1י רשות מוסמכת ואין לבצע פעולות הדברה "אין לבצע פעולות הדברה שנאסרו ע

.םי השירותים הוטרינריי" עבתכשירים כימיים שלא הותרו לשימוש
11.2אחסן במרוכז את כל חומרי ההדברה והרעלים במקום סגור ומאוורריש ל.  
11.3ק את חומרי ההדברה אך ורק באריזה המקורית כשהיא מסומנתיהחזיש ל .              

.סלק והשמד בהתאם לתקנות כל חומר שאין אפשרות לזהותו
11.4סרבל , משקפי מגן, בכפפות מגן מתאימות: בעת טיפול בחומר הדברה יש להשתמש

.מלא ומסיכות נשימה
11.5 אשר ייבדק , לי מתאיםאאוניברס) פילטר(השימוש במסיכות נשימה ייעשה עם מסנן

טרם השימוש בפילטר יש לתת את הדעת . מעת לעת ויבוצע מעקב אחר השימוש בו
.פ הוראות היצרן"ולפעול ע
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11.6גבי יש לקרוא היטב את הוראות היצרן המופיעות על , טרם השימוש בחומרי ההדברה

של ) (גיליונות הבטיחות הנדרש בולמלא בקפדנות אחר וית היצרן של החומר ות
.היצרן

11.7וודא שכל כלי העבודה לרבות המרססים יהיו מוגנים למניעת פגיעה בעובדים.
11.8הקפד על קיום הוראות היצרן של הכלים והציוד שברשותך.         

.העודף לחץ במרסס ישוחרר על ידי פתיחה מבוקרת של המכס
11.9לי במקוםאבעת ריסוס בטיפות קטנות יש לשהות זמן מינימ.

11.10פעולת הדברה במקום סגור תתחיל במקום הרחוק ומשם אל כיוון הפתח.
11.11והימנע מלרסס או לאבק בשעה שהיא נושבת, שים לב למשב הרוח וכיוונה.
11.12הקפד שלא יותז חומר הדברה על גופך או בגדיך.
11.13 אל שטח הריסוס) זרים(יש למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים.
11.14לאכול או לשפשף עיניים בעת טיפול או לאחר טיפול בחומרי הדברה, אין לעשן.
11.15 מתן עזרה (יש לנהוג על פי דפי המידע של היצרן המתייחסות לחומר   -הורעל עובד  

ית האריזה של תכשיר וולהעביר הנפגע בדחיפות לטיפול רפואי בצירוף תו, )ראשונה
  .ההדברה

  

12. גיהות בעבודה עם בעלי חיים הוראות  
12.1הנחיות משרד , פ דרישות החוק"בעלי החיים והעובדים הבאים עימם במגע יחוסנו ע

.או השירותים הוטרינריים/הבריאות ו
12.2נוזלים או , חומרים, פסולת רפואית , במהלך העבודה הימנע ממגע ישיר עם בעלי חיים

  .אבק
12.3אין להיחשף לבעל חיים חולה או שבודד.
12.4 נשיכה או פציעה יש לדווח לממונה עליך ולקבל טיפול רפואי מוסמך , חתךעל כל

.מיידי
12.5 את בעל החיים הפוגע יש לבודד בכלוב מיוחד ולהתייעץ עם הוטרינר העירוני להמשך

.טיפול
12.6 השתמש בכפפות מגן.  
12.7יש לשמור על ניקיון בעלי החיים.מקום בעלי החיים יהיה נקי .
12.8יש לשטוף ולהחזיר למקומם בתום השימושיםכלים המשמשים להאכלת בעלי חי .
12.9אין לאכול ולשתות באזור העבודה.

12.10 לאחר סיום עבודתך בשטח.   אבמים ובסבון שטוף את ידיך .  
  . לאחר מגע עם כלים. ב
  . לפני אכילה. ג
  .ביציאה משירותים. ד

12.11 יש לנקות כלים וציוד מגן אישי לאחר השימוש בהם ולפני אחסונם.  
12.12 יים היטב במים ובסבוןלשטוף את היד.  

  .פעמיות או זרם אויר חם-  ייבוש הידיים ייעשה באמצעות מגבות חד         
12.13 העובד יתקלח ויחליף את בגדיו, בגמר העבודה .  
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  ע"שפ:  נושא  10 – 20 – 034: מספר הוראה  

  17.07.2011: תאריך עדכון  25.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים9 מתוך 8עמוד   בעלי חיים –הוראות בטיחות 


11.6גבי יש לקרוא היטב את הוראות היצרן המופיעות על , טרם השימוש בחומרי ההדברה

של ) (גיליונות הבטיחות הנדרש בולמלא בקפדנות אחר וית היצרן של החומר ות
.היצרן

11.7וודא שכל כלי העבודה לרבות המרססים יהיו מוגנים למניעת פגיעה בעובדים.
11.8הקפד על קיום הוראות היצרן של הכלים והציוד שברשותך.         

.העודף לחץ במרסס ישוחרר על ידי פתיחה מבוקרת של המכס
11.9לי במקוםאבעת ריסוס בטיפות קטנות יש לשהות זמן מינימ.

11.10פעולת הדברה במקום סגור תתחיל במקום הרחוק ומשם אל כיוון הפתח.
11.11והימנע מלרסס או לאבק בשעה שהיא נושבת, שים לב למשב הרוח וכיוונה.
11.12הקפד שלא יותז חומר הדברה על גופך או בגדיך.
11.13 אל שטח הריסוס) זרים(יש למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים.
11.14לאכול או לשפשף עיניים בעת טיפול או לאחר טיפול בחומרי הדברה, אין לעשן.
11.15 מתן עזרה (יש לנהוג על פי דפי המידע של היצרן המתייחסות לחומר   -הורעל עובד  

ית האריזה של תכשיר וולהעביר הנפגע בדחיפות לטיפול רפואי בצירוף תו, )ראשונה
  .ההדברה

  

12. גיהות בעבודה עם בעלי חיים הוראות  
12.1הנחיות משרד , פ דרישות החוק"בעלי החיים והעובדים הבאים עימם במגע יחוסנו ע

.או השירותים הוטרינריים/הבריאות ו
12.2נוזלים או , חומרים, פסולת רפואית , במהלך העבודה הימנע ממגע ישיר עם בעלי חיים

  .אבק
12.3אין להיחשף לבעל חיים חולה או שבודד.
12.4 נשיכה או פציעה יש לדווח לממונה עליך ולקבל טיפול רפואי מוסמך , חתךעל כל

.מיידי
12.5 את בעל החיים הפוגע יש לבודד בכלוב מיוחד ולהתייעץ עם הוטרינר העירוני להמשך

.טיפול
12.6 השתמש בכפפות מגן.  
12.7יש לשמור על ניקיון בעלי החיים.מקום בעלי החיים יהיה נקי .
12.8יש לשטוף ולהחזיר למקומם בתום השימושיםכלים המשמשים להאכלת בעלי חי .
12.9אין לאכול ולשתות באזור העבודה.

12.10 לאחר סיום עבודתך בשטח.   אבמים ובסבון שטוף את ידיך .  
  . לאחר מגע עם כלים. ב
  . לפני אכילה. ג
  .ביציאה משירותים. ד

12.11 יש לנקות כלים וציוד מגן אישי לאחר השימוש בהם ולפני אחסונם.  
12.12 יים היטב במים ובסבוןלשטוף את היד.  

  .פעמיות או זרם אויר חם-  ייבוש הידיים ייעשה באמצעות מגבות חד         
12.13 העובד יתקלח ויחליף את בגדיו, בגמר העבודה .  
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  ע"שפ:  נושא  10 – 20 – 034: מספר הוראה  

  17.07.2011: תאריך עדכון  25.04.2004: תאריך תחולה  

   עמודים9 מתוך 9עמוד   בעלי חיים –הוראות בטיחות 


12.14י העובד בתום יום העבודה בחומר חיטוי "ניקוי וחיטוי נעלי עבודה או מגפיים יבוצע ע

.מתאים
12.15אין להוציא בגדי . עודי ביחידה טרם כביסהבגדי עבודה מזוהמים יאוחסנו במקום יי

.עבודה או כלים מזוהמים אל מחוץ ליחידה
12.16חובה לנקות ולחטא את רכב העבודה לפחות אחת לחודש.
12.17  כאשר הינך ,קבלת טיפול רפואיל מיידיתהיה ערני למצבך הבריאותי ופנה 

   .'כו עור וגירויי, חום , כאבי בטן, שלשולים: מגלה סימפטומים כגוןנשרט או /ננשך
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  כללי:  נושא 10 – 10 – 045: מספר הוראה  

  14.06.2009: תאריך עדכון  14.06.2009: תאריך תחולה  

  עמודים 1מתוך  1עמוד   מקלטים –הוראות בטיחות 

  מקלטים –בטיחות .ה
  

  :בהוראות אלו
תחת לפני מא צשמחצית גובהו לפחות נמ ,לכל תכליתמרחב תת קרקעי  –" מרתף", "מקלט"

  .מפלס הקרקע הגובל אותו

אלא , 31.12.1962שבנייתו הושלמה אחרי , לא תיעשה עבודה כמקום קבע בחדר מרתף.1
.שהחדר מתאים לייעודו, אם אישר מפקח עבודה אזורי בכתב

.השומרים על קשר רציף ביניהם, עובדים לפחות שניעבודה במקלטים מחייבת צוות בן .2
ובערכת עזרה ראשונה  טלפון נייד למקרה חירום/במכשיר התקשרותהעובדים יצוידו .3

.כחלק מהציוד הנדרש לעבודה
משקפי , כפפות, מגפי בטיחות, נעלי בטיחות: י הצורך"יש להשתמש בציוד מגן אישי עפ.4

.יכת נשימהמסמגן ו
.אין לעשן או להדליק אש במקלט.5
.יש לשמור על כללי הרמה נכונה בעת טלטול משאות.6
.י חשמלאי מוסמך בעל רישיון מתאים"יבוצעו עעבודות חשמל .7
.ם בלבדרשיי גורמים מו"יבוצעו עוריסוס לצרכים תברואיים הדברה עבודות .8
דלת עבר אל  הרחוקהמקלט קצה יש לבצע מ) כמו ריסוס או צביעה(עבודות כוללניות .9

.המקלטשל היציאה 
.עבודה במקלט שהוצף במים מותרת אך ורק לאחר שנשאבו ממנו המים.10
ואין לנעול את המקלט  אין להשאיר את המפתח צמוד למנעול מחוץ למקלט ללא השגחה.11

.מבפנים
.אין לגשש באפילה. תאורת חירום/מחייבת שימוש בפנס ,שאינו מואר ,כניסה למקלט.12
.השתמש במאחז הידולמקלט בזהירות ה ת אלרדיש ל.13
.חרקים ובעלי חיים אחרים, היזהר מזוחליםיש ל.14
.י הנחיות אגף התברואה"ל עפופעיש ל, בפגרי חיות יםבאם נתקל.15
, עובש, רטיבות: בפעולות אחזקה מתקנות בכל מקרה של גילוי נקוטלו יש לגלות ערנות.16

.וכל מכשול אחר רעועיםסולמות או מעקות , שילוט פולט אור חסר
יש לפנות , רטיבות, התרופפות בטון, תקרות או סדקים, בכל מקרה של חשיפת זיון קירות.17

.י הנחיותיו"ללא דיחוי למהנדס בנין ולפעול עפ
.אחת לשנה יש לזמן חשמלאי מורשה לבדיקת בידוד המתקן ותקינות מערכת הארקה.18
י פיקוד "חפצים שאינם מורשים ע אין לאחסן במקלט -  שמור על ניקיון המקלטיש ל.19

.חומרים דליקים או רעיליםבו אין לאחסן ו העורף
.לנעול את דלת הכניסההחירום ו יציאות, חובה לסגור את מכסי הביוב ,בתום העבודה.20
.הקפד על כללי היגיינה אישית בתום העבודה ולפני אכילה.21
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  כללי:  נושא  10 – 10 – 013: מספר הוראה  

 01.07.2005: תאריך עדכון  08.08.2000: תאריך תחולה  

  עמודים 1וך מת 1עמוד   התנהגות בעת שריפה –הוראות בטיחות 

 
  שריפה- בטיחות. ה                    

  
  הוראות התנהגות במקרה של שריפה

  
  :שמור על קור רוח וציית להוראות אלו, איתרת שריפה

  
  ".שריפה"צעק בקול רם  .א

  .הודע לשירותי הכיבוי על השריפה ומיקומה המדויק .ב

  .זהה את מקור השריפה .ג

  .הפעל מטפה כיבוי לכיבויה .ד

  .בנה לנקודת ריכוז חיצוניתופעל לפינוי אנשים מהמ, אתר פתחי מילוט .ה

  .הקרן שליטה במצב ומנע פאניקה, או אחרים/פעל בשיקול דעת והימנע מלסכן עצמך ו .ו

  .פתח דלתות בצורה מבוקרת תוך סגירתן אחריך במידת האפשר .ז

  .זחל שפוף מתחת לשכבת העשן במקרה והספיק להתהוות בחלל .ח

  .אין להשתמש במעליות: זכור .ט

  .קומתיים/אשייםנתק את מפסקי זרם החשמל הר .י

  .אין להתיז מים על לוחות או ארונות החשמל .יא

  .י גורמים מורשים בלבד"יופעלו ע) ציוד כיבוי במים(זרנוקים וגלגילונים  .יב

  יש להפנות את תשומת ליבם של    . הצב אדם שיכוון את הכבאים למקום האירוע .יג

  .הכבאים ללכודים      

  .סייע לכבאים במלאכתם ואל תפריע להם .יד

  
  :טלפונים לשעת חירום  

  
  שם היחידה

  
  טלפון

  102  כיבוי אש
  100  משטרה

  101  מגן דוד אדום
  106  מוקד עירוני
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  כללי:  נושא 10 – 10 – 040: מספר הוראה  

  01.07.2005: תאריך עדכון  07.04.2005: תאריך תחולה  

  עמודים 3מתוך  1עמוד   עבודה מול מחשב –חות הוראות בטי

 
  עבודה מול מחשב –בטיחות .ה

  

  כללי .1
  

יומית יכול להיחשב - כחלק מעבודתו היום, המשתמש במישרין במחשב, כל אחד מאיתנו 1.1
 גם אםשבעבודה מול מחשבים  להיחשף לסיכוניםאנו יכולים , למעשה .כעובד מחשב
 .מהווה רק חלק משני או נוסף לעבודתנו הםהשימוש ב

עבור אחדים . ץ רב של יכולת פיזית ומנטליתעבודה עם מחשבים דורשת מאיתנו מאמ 1.2
 .כאבים ובהידרדרות כושר הראייה, המאמץ הזה יכול  לבוא לידי ביטוי בעייפות

עלולים לגרום  ,האופייניות לפעולות הדפסה או שימוש בעכבר ,תנועות חוזרות ונישנות 1.3
 .לתחושות של כאב ואי נוחות בגפיים העליונות

איננו מבודדים מסיכוני בריאות ובטיחות אחרים , בגם כאשר אנו עובדים מול מחש 1.4
רצפות , רעש מטריד, תנאים אקלימיים בלתי נוחים, התחשמלות: בסביבת העבודה כגון

 .'חלקות וכו
  .ל יש להקפיד על יישום ההוראות שלהלן"על מנת לצמצם את הסיכונים הנ 1.5

  
  

  סביבת העבודה .2
  

 26 - ל 22י טמפרטורה שבין "תושג בדרך כלל עבסביבת העבודה הנוחות התרמית  2.1
 .מעלות

 .דאג לאוורר ככל שניתן את מקום העבודה בו הינך עובד 2.2
 .ציוד רועש ימוקם באזורים מרוחקים יותר מעמדת המחשב ומאוכלסים פחות 2.3
 .הצבה נכונה של הצג היא תנאי חשוב למניעת סינוור 2.4
הקטנת , ת בוילוןכיסוי החלונו, סגירת חלון(במידה ויש עודף של אור דאג לווסת אותו  2.5

 ).'עוצמת התאורה בחדר וכו
  
  

  שולחן העבודה .3
  

 .כדי למקם את האביזרים הנילווים למחשב יםפני השולחן יהיו גדולים די 3.1
 .פני משטח השולחן יהיו חופשיים מהשתקפויות וסינוור 3.2
כך שגובהו יהיה מעט נמוך יותר מגובה המרפק של  ,שולחן העבודה צריך להיות מותאם 3.3

השולחן לנוחיות העובד  ה ביןהתאמה, חר וגובה השולחן סטנדרטימא .המשתמש
 .י שינוי גובה הכסא"צריכה להיעשות ע

כדי לאפשר את תנועת העכבר  ,המשטח של שולחן העבודה צריך להיות גדול מספיק 3.4
הדרושים  בנוסף לנגישות קלה ונוחה לפריטים שולחניים אחרים ,בצורה חופשית

 .לעבודה
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  כללי:  נושא 10 – 10 – 040: מספר הוראה  

  01.07.2005: תאריך עדכון  07.04.2005: תאריך תחולה  

  עמודים 3מתוך  2עמוד   עבודה מול מחשב –חות הוראות בטי

 
  

  פן הישיבהכיסא העבודה ואו .4
  

 .הניתן לכיוונון לפי מידותיו של היושב ,הכיסא צריך להיות מהסוג ארגונומי 4.1
 .סינוור והשתקפותרצוי שכיוון הישיבה יהיה במקביל לחלון למניעת  4.2
 .מעלות לרגליים 90תנוחת הישיבה תהיה עם גב ישר ובזווית של  4.3
להוסיף נוחות מנת  על ,מעלות 10-מושב הכסא יהיה מוטה אחורנית בזווית של כ 4.4

 .של היושב קדימה החלקה תעיולמנ
יהיו בולטים יותר , באם קימתמשענת הצוואר  חלקה התחתון של משענת הגב וכן 4.5

משענת הגב ). Sצורת (לתמוך בצורתו הטבעית של עמוד השדרה  ל מנתממשענת הגב ע
 .וןניתן להוסיף כרית תמיכה לגב התחת .צריכה לתמוך באופן פעיל באזור הגב התחתון

 .יד-בעמדות עבודה בהן ישנן מגירות צדדיות יוצב כסא ללא משענות 4.6
 5 כסא בעל  וכן ,)פניאומטית או הידראולית(רצוי לבחור כסא יציב עם התאמת גובה  4.7

 .גלגלים עם חיכוך טוב לרצפה לשיפור היציבות
מ בין "ס 10 -יש לדאוג למרווח של כ ,י התקנים לייצור כיסאות לעבודה משרדית"עפ 4.8

 .קצה מושב הכסא לחלקה האחורי של הברך
למנוע תחושת נימול  ל מנתמעלות ומעלה בין הירך לשוק ע 90יש לוודא זווית של  4.9

 .ועיקצוצים בשריר השוקה
 .ניתן להיעזר בהדום רגליים לתמיכהלשם הנוחיות   4.10

  
  

  צג המחשב .5
  

צג מרכז עיניים לבין יהיה המרחק בין ה' ץאינ 15-19במחשבים בעלי מסכים בגודל של  5.1
 .מ"ס 50-80 :המחשב

  40 - ל 20בין המסך תהיה מרכז ל כיוון הראייהלבין  קו האופקזווית הראייה בין  5.2
 .מעלות כלפי מטה

הזווית בין כיוון הראייה לקצה העליון של המסך לבין כיוון הראייה למרכז המקלדת  5.3
 .מעלות 30 - תהיה כ

  .לעת מעת ג מאבק ושומןצדאג לנקות את פני ה 5.4
  
  

  המקלדת .6
  

האמה תהיה ישרה ובהמשכה  ,מעלות 90תהיה הזווית בין הזרוע לאמה , בעת הקלדה 6.1
י שימוש "וכן ע ,י כרית להקלדה או משטח מתכוונן"ע ,ניתן להשיג זאת .היד- כף

  .הבנויה כך שהיא חצויה במרכזה ומוטה כלפי חוץ ,במקלדת ארגונומית
 .שולחןמ מקצה ה"ס 5-המקלדת תוצב במרחק של כ 6.2
  .במידה והסימנים על המקלדת אינם ברורים יש לנקותה או להחליפה 6.3
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  כללי:  נושא 10 – 10 – 040: מספר הוראה  

  01.07.2005: תאריך עדכון  07.04.2005: תאריך תחולה  

  עמודים 3מתוך  3עמוד   עבודה מול מחשב –חות הוראות בטי

 
  

  העכבר .7
  

 .בחר את העכבר הנוח ביותר עבורך 7.1
 .מומלץ להשתמש ברפידות תמיכה לשורש כף היד 7.2
כך שמיקומו של העכבר יאפשר הפעלה בזרוע ישרה  ,מומלץ לתכנן את עמדת העבודה 7.3

 .ללא הטיית כף היד ומבלי למתוח את הזרוע
עכבר המחשב יוצב בגובה מעמד הצג ומיקום היד יהיה סמוך לאחת מפינותיו  7.4

 .התחתונות של צג המחשב
  .העכבר יוחזק קרוב למקלדת במצב שניתן להזיזו בקלות ללא מאמץ 7.5
 .יש להתאים את מהירות התגובה של העכבר לנוחיות המשתמש 7.6

  
  

  ה מנוח -עבודה הרגלי  .8
  

בה מסיטים את המבט , זהירה בת עשר שניותיש לעשות הפסקה , בכל עשר דקות לערך 8.1
 ".הנוף"ממצמצים בעפעפיים במכוון ומניעים את העיניים על פני , למרחק

לחלץ , להתמתח, לקום ממקום הישיבה, אחת לשעה יש לעשות הפסקה בת חמש דקות 8.2
 .ולבצע שוב התעמלות מתורגלת לעינייםעצמות 

לחידוש מרץ וארוחה , לשתייה, לההפסקה רגידרושה , לאחר מספר שעות עבודה אחדות 8.3
 .כללי

ולשנות  מומלץ לגוון את המשימות במהלך יום העבודה, כדי להפחית את הנזקים לגוף 8.4
  .לעיתים קרובות את תנוחת העבודה
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טופס דיווח תאונה-טפסים  

                        מחלקת בטיחות וגיהות 
 

 טופס דיווח על תאונת עבודה
 

 לכבוד 
 

 מר מאיר סאיג 
  בטיחות וגיהות ' מנהל מח

 
  : הרינו להודיעך על תאונת עבודה שפרטיה להלן 
  

 1) פרטי הנפגע 
 

  _____________ . : ז.ת___________   : שם פרטי___________ : שם משפחה    
 

    ______________:בבית' טל__________________________ :ריםכתובת מגו 
 

 __________________: תאריך תחילת עבודה  ____________:תאריך לידה 
 

 ___________________: ותק בתפקיד   _____________________:תפקיד 
 

 ____________________________________________: שם הממונה הישיר 
 

  2) פרטי התאונה 
 

 _______________: שעת התאונה___________________ : תאריך התאונה
  

 _______________: ב קיבל טיפול___________________ : שעת תחילת עבודה
 

    ______________________________________________: מקום התאונה
 

    _____________________________________: מהות העיסוק בעת התאונה
  

  ______________________________________________: תיאור התאונה
   

                           ______________________________________________  
  

                          _______________________________________________  
 

  _______________________________________________: עדים לתאונה
 

     ____________________________________________: איברי גוף שנפגעו
 

  ) כולל(______________  :   עד____________   : ימי היעדרות מ
  

  3) פרטי ממלא הטופס 
 

 __________________: תפקיד  _______________:שם ממלא הטופס 
 

 ___________________: טלפון  ___________________:מחלקה/אגף 
 

 __________________: תאריך              ______________________:חתימה 
 

  יחידה  -אוגדן הבטיחות  :העתק
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1עמודמתו2 

 

250)12.2009(/בל

פרטיהתובע

יקפרטיהמעס












 

המעביד/הקיבו/המפעל/שהמעסיק ניכוייתיקמספר 
  

טלפוקווי
         
            

רחוב/דוארתא מס'בית יישוב מיקוד 

    

טלפופקס
         
            





_____________________________ביתחולי/קופתחולילכבוד 

לרפואיתעזרהלהגישנא:


עובדמתנדבזרעובד 

משפחהש
 

שפרטי


 

לבשי:המיועדטופסעאינולמילוי"שוטרי,הביטחומשרדעובדאוסוהר. 
מי



זכרנקבה 

תארילידה
        
        

שנה חודש יו   

זהותמספר/דרכו
ב"ס

         

           
כתובת 

תאדואר/רחוב בית'מס כניסה דירה יישוב מיקוד 
      

טלפוקווי
         
            

טלפונייד
         
            

בתארינפגע________________בשעה_____________בעבדכאשר____________________________________
העבודהסוג 

________אחרתאונהבדרךללארכבמהעבודה/דרכיםבדרךלעבודה.תדרכיםבעבודה.תבמפעל:מקוהתאונה 

כתובתמקוהתאונה 

תאורהתאונה 

האיברשנפגע 

______________________________חתימהוחותמתהמפעל________________תפקידו__________________שםהמאשר 









עהרפואי"למילויהמוסדי

חוליבקופתחברהנפגעכלליתמאוחדתמכבילאומית 
חוליבקופתחבראינוהנפגע
התאונהרפואיות(מהותאבחנות:(
           





           
           
           
 מס'זהות/דרכו  
      
   דפי 

סוג
המסמ    

קבלתתארי
הטופסבקופה 

 
לשימוש

פנימי

בלבד

)סריקה( 
        

המוסדלביטוחלאומי
מינהלהגמלאות


בקשהרפואיבקשהטיפולרפואילמתטיפוללמת

עבודהלנפגעעבודהלנפגע

נכבדמעסיק,ההסברבדבריעיינא

לפנימתהטופסלעובד2בעמודש

2



3

 טופסזהמנוסחבלשוזכראפונהלנשיוגבריכאחד
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   הדרכת עובד חדשטפסים                     

  
  

   הדרכת בטיחות– הצהרת עובד חדש בהתקבלו לעבודה
  
  

  __________________  .ז.ת  _________________________ אני
  )שם פרטי        שם משפחה          (

  
  ,__________החל מ_________________: במחלקה_________________ :  באגףעובד 

  
  .היחידה/ ממנהל המחלקההדרכהקיבלתי מצהיר בזאת ש

  
    :בנושאים הבאים תידרך אותי _ ___________________המנהל 
  )שם פרטי      שם משפחה    (  

  
מושיים במחלקהיסוגי הכלים והחומרים הש.  
הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות במחלקה.
כהגנה במהלך ביצוע העבודות בהם יש לנקוט אמצעי הבטיחות.
 הבטיחות ונהלי הבטיחות המקובלים ביחידה ובעירייה בכללהוראות .  

  
  

  .הנני מתחייב לשמור על כללי הבטיחות המקובלים בעירייה
  

אראה עצמי חייב לבדוק ולהיוועץ עם , אם אהיה בספק לגבי ביצועה של עבודה מסוימת
  . ביצוע העבודהלפניהממונים עלי 

  
  

_____________________        ______________     ______________________    
                 תאריך            חתימת העובד                              שם ומשפחה של העובד       

  
  

__________________________   ____________             __________________  
               תאריך                  חתימת המנהל                     המתדרךמנהל השם ומשפחה של 

  
  

____________       __________________________      ___________________  
               תאריך                              חתימה                                    הממונה על הבטיחות        

  )יחתום לעובדי כפיים ומפקחים על קבלנים(
  
  

  :עותקים
  . משאבי אנושמינהל מקור חתום ל-תיק אישי ל. 1
  .תיק בטיחות יחידתיל. 2
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  קבלת הוראות בטיחות -  טפסים              מחלקת בטיחות וגיהות
  

  

  טופס קבלת הוראות בטיחות
  
  
, ____________________את הוראות הבטיחות תיכי קרא ,בזאת מצהיר, חתום מטהה

ולראיה לכך  ,הללו הוראות הבטיחות י"מתחייב לעבוד עפ יוכי אנ, את תוכנן במלואן תיהבנ
  :על החתום תיבא

  

  
 ד"מס

  

  
  שם ומשפחה

  
  .ז. ת

  
  תאריך

  
  חתימה
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