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בתאריך   12/03/2020 נערך ביקור ב בביקור השתתפו   

תפקידשם
מפקחת עבודה

מפקח עבודה
הלוגיסטיקהמנהל חטיבת 

להלן הליקוי/ים שנמצאו, אותם עליכם לתקן במועד שנקבע . בתום ביצוע תיקון הליקויים, עליך להודיענו 
 בכתב על תיקונם ולצרף להודעתך את המסמכים כאשר נדרשת להגישם.

1
כללי

       1.1
אירגון הפיקוח על העבודה: בחירת נאמני בטיחותנושא

  1.1.1
לקוינבדק ונמצא

יש להסמיך את כל חברי הוועדה בקורס נאמני בטיחותתיאור הליקוי
יש לתקן בהתאם לדרישות החוקדרישה

מיידית. לביצוע
       1.2

אירגון הפיקוח על העבודה: אישור תכנית לניהול בטיחותנושא
  1.2.1

לקוינבדק ונמצא
במקום העבודה לא אישר את תכנית ניהול הבטיחותהמחזיק תיאור הליקוי
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש לאשר את תכנית ניהול הבטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       1.3 

לניהול בטיחותאירגון הפיקוח על העבודה: הכנת תכנית  נושא
  1.3.1

לקוינבדק ונמצא
המחזיק במקום העבודה לא וידא הכנת תכנית לניהול בטיחותתיאור הליקוי
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש להכין את תכנית לניהול בטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       1.4 

אירגון הפיקוח על העבודה: התיעצות עם ועדת הבטיחות נושא

http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/default.aspx
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  1.4.1
לקוינבדק ונמצא

המחזיק במקום העבודה לא התיעץ עם ועדת הבטיחות בטרם אישר את תיאור הליקוי
 התכנית לניהול בטיחות

2013-)תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנות ארגון הפיקוח על העבודה תקנה/הנחייה
.)ב(3סעיף חוק/תקנה

יש להתיעץ עם ועדת הבטיחות בטרם תאושר התכנית לניהול בטיחותדרישה
מיידית. לביצוע

       1.5 
אירגון הפיקוח על העבודה: מינוי ממונה על בטיחות בעבודה נושא

  1.5.1
לקוינבדק ונמצא

המעביד לא פנה למפקח העבודה האזורי לשם קבלת אישור מינויו של הממונה הליקויתיאור 
 על הבטיחות

1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונה על בטיחות(, התשנ"ותקנה/הנחייה
.)א(6סעיף חוק/תקנה

לפי דרישת החוק והתקנותדרישה
מיידית. לביצוע

       1.6 
בדיקה: בדיקת קולט אווירמתקנים טעוני  נושא

  1.6.1
לקוינבדק ונמצא

לא התקבל תסקיר הבדיקהתיאור הליקוי
1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל תקנה/הנחייה

א.)א(119סעיף חוק/תקנה
לפי דרישת החוק והתקנותדרישה

מיידית. לביצוע
2

LGמעבדת אלקטרוניקה מחלקה

       2.1 
אירגון הפיקוח על העבודה: אישור תכנית לניהול בטיחות נושא

  2.1.1
לקוינבדק ונמצא

המחזיק במקום העבודה לא אישר את תכנית ניהול הבטיחותתיאור הליקוי
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3חוק/תקנהסעיף 
יש לאשר את תכנית ניהול הבטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       2.2 

אירגון הפיקוח על העבודה: הכנת תכנית לניהול בטיחות נושא
  2.2.1

לקוינבדק ונמצא
המחזיק במקום העבודה לא וידא הכנת תכנית לניהול בטיחותתיאור הליקוי
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש להכין את תכנית לניהול בטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       2.3 

אירגון הפיקוח על העבודה: התיעצות עם ועדת הבטיחות נושא
  2.3.1

לקוינבדק ונמצא
המחזיק במקום העבודה לא התיעץ עם ועדת הבטיחות בטרם אישר את הליקויתיאור 

 התכנית לניהול בטיחות
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש להתיעץ עם ועדת הבטיחות בטרם תאושר התכנית לניהול בטיחותדרישה

מיידייצועת. לב
3

מעבדת נספרסומחלקה
       3.1
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גורמי סיכון: סקר מכין נושא
  3.1.1

לקוינבדק ונמצא
לא בוצע סקר מקדיםתיאור הליקוי
תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים תקנה/הנחייה

 2011-מזיקים(, התשע"א
.)א(4סעיף חוק/תקנה

יש לבצע סקר מקדיםדרישה
מיידית. לביצוע

       3.2 
אירגון הפיקוח על העבודה: אישור תכנית לניהול בטיחות נושא

  3.2.1
לקוינבדק ונמצא

המחזיק במקום העבודה לא אישר את תכנית ניהול הבטיחותתיאור הליקוי
2013-העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנות ארגון הפיקוח על תקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש לאשר את תכנית ניהול הבטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       3.3 

אירגון הפיקוח על העבודה: הכנת תכנית לניהול בטיחות נושא
  3.3.1

לקוינבדק ונמצא
לא וידא הכנת תכנית לניהול בטיחותהמחזיק במקום העבודה תיאור הליקוי
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש להכין את תכנית לניהול בטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       3.4 

אירגון הפיקוח על העבודה: התיעצות עם ועדת הבטיחות נושא
  3.4.1

לקוינבדק ונמצא
המחזיק במקום העבודה לא התיעץ עם ועדת הבטיחות בטרם אישר את תיאור הליקוי

 התכנית לניהול בטיחות
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
הבטיחות בטרם תאושר התכנית לניהול בטיחותיש להתיעץ עם ועדת דרישה

מיידית. לביצוע
4

גלריה מחסןמחלקה
       4.1 

ציוד מגן אישי: הספקת ציוד ושימושו נושא
  4.1.1

לקוינבדק ונמצא
המעביד לא סיפק ציוד מגן אישי מתאיםתיאור הליקוי
1997-אישי(, התשנ"ז תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגןתקנה/הנחייה

.)א(3סעיף חוק/תקנה
יש לספק ללא דיחוי ציוד מגן אישי מתאיםדרישה

מיידית. לביצוע
       4.2 

אירגון הפיקוח על העבודה: אישור תכנית לניהול בטיחות נושא
  4.2.1

לקוינבדק ונמצא
תכנית ניהול הבטיחותהמחזיק במקום העבודה לא אישר את תיאור הליקוי
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש לאשר את תכנית ניהול הבטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       4.3 

אירגון הפיקוח על העבודה: הכנת תכנית לניהול בטיחות נושא
  4.3.1
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לקוינבדק ונמצא
המחזיק במקום העבודה לא וידא הכנת תכנית לניהול בטיחותתיאור הליקוי
2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גתקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש להכין את תכנית לניהול בטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       4.4 

אירגון הפיקוח על העבודה: התיעצות עם ועדת הבטיחות נושא
  4.4.1

לקוינבדק ונמצא
המחזיק במקום העבודה לא התיעץ עם ועדת הבטיחות בטרם אישר את תיאור הליקוי

 התכנית לניהול בטיחות
2013-הבטיחות(, התשע"גתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול תקנה/הנחייה

.)ב(3סעיף חוק/תקנה
יש להתיעץ עם ועדת הבטיחות בטרם תאושר התכנית לניהול בטיחותדרישה

מיידית. לביצוע
       4.5 

שימוש במלגזה: הדרכת מלגזן / מפעיל מלגזה נושא
  4.5.1

לקוינבדק ונמצא
מלגזה לא קיבל הדרכה נאותה על סיכונים בעבודתוהדרכת מלגזן / מפעיל תיאור הליקוי
-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"טתקנה/הנחייה

1999 
.)א(3סעיף חוק/תקנה

יש להקפיד על ביצוע הדרכת עובדים פעם בשנה לפחות דרישה
הקיימים בתחנות  העבודה יש לקיים הדרכת עובדים ככלל ובדבר סיכונים דרישה

 היחודיות בפרט, ולוודא שהעובדים הבינו את החומר הנלמד
מיידית. לביצוע

       4.6 
שימוש במלגזה: תסקיר בדיקה נושא

  4.6.1
לקוינבדק ונמצא

לא התקבל תסקיר הבדיקהתיאור הליקוי
1970 -תש"ל פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תקנה/הנחייה

א.)א(119סעיף חוק/תקנה
לפי דרישת החוק והתקנותדרישה

מיידית. לביצוע

. מספרך ברישומנו הוא  נא לציין מספר זה בכל פנייה אלינו 

בכבוד רב ,

בעל עסק

חל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ה 2018בינואר  1-מה –לידיעתכם 
במשרד העבודה והרווחה בהטלת עיצומים כספיים על מפירי הוראות הבטיחות 

פי הרחבת הצו  לעבירה. זאת על₪  20,000-35,000בעבודה, בסכומים העומדים על 
 2017-להגברת האכיפה של דיני העבודה )שינוי התוספת השנייה לחוק( התשע"ז

-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גאם ביקור זה בוצע בעסק טעון רישוי לפי 
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ת דרישותינו או לשנות ד לחוק רישוי עסקים. לכן, אם ברצונך לבטל א8, דוח פיקוח זה מהווה דוח ליקויים כמשמעותו בסעיף 2013
ימים ממועד  14ד )ח( לחוק האמור, הנך רשאי לפנות למפקח עבודה אזורי בתוך 8את התנאים בשל הסיבות המפורטות בסעיף 

 מסירת דוח פיקוח זה.

בידו  , לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש1968 –לחוק רישוי עסקים , תשכ"ח  4הרינו להביא לידיעתך כי על פי סעיף 
רישיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו. במידה ואין ברשותך רישיון עסק או אם תקפו פג, עליך לפנות מייד לראש רשות 

להבטחת בטיחותם של לידיעתך, אם לא תעמוד בתנאים הקשורים . הרישוי לעסק בהתאם לתחום השיפוט בו ממוקם העסק שלך
אשר נקבעו בעת מתן הרישיון לעסק שלך, יאלץ משרדנו, כנותן אישור, לפעול לביטול  הנמצאים במקום העסק או בסביבתו,

 .ןהרישיו
 על מנת לקדם את מטרות הרישוי. ןכמו כן, בסמכותנו להוסיף תנאים נוספים לרישיו

   מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתניתן לעיין בחוק ותקנותיו באתר של  
הטפסים ,חוקים ותקנות, דף משרד העבודה הרווחה והשרותיים החברתייםשל 

העתקים 
 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/default.aspx
http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/SafetyAndHealthLegislation.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Services/Pages/FormsAggregator.aspx?LPF=Search&WebId=f811b60f-eb64-47c6-a092-c9b14b3fc30c&ListID=66d4f5a1-0dd0-43d9-9f6c-c5ab407d47a8&ItemID=666&FieldID=MMDSubjects_GxS_Invalid&MMDPos=0
http://employment.molsa.gov.il/Services/Pages/FormsAggregator.aspx?LPF=Search&WebId=f811b60f-eb64-47c6-a092-c9b14b3fc30c&ListID=66d4f5a1-0dd0-43d9-9f6c-c5ab407d47a8&ItemID=666&FieldID=MMDSubjects_GxS_Invalid&MMDPos=0
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