09/10/2018
ל תשרי תשע"ט
סימוכין:
לכבוד

שלום רב ,

הנדון  :דו"ח ביקור
בתאריך  08/10/2018נערך ביקור ב בביקור השתתפו
:
תפקיד
שם
מפקח עבודה
מנהל תפעול
ממונה בטיחות

.

ממצאים כלליים

הביקור נערך בעקבות תאונת עבודה של אדנה אוריאל מתאריך 22/3/2018
העובד נפגע באצבעו ממכונת שרינק .בעת הביקור המכונה לא הייתה פעילה.
יש לערוך סקר סיכונים על מכונה זו ולפעול בהתאם לסקר ולדרישות החקיקה הרלוונטיות.
יש לשלוח לח"מ את טופס רישום ההדרכה שבו חתום העובד אוריאל אדנה.
יש להכשיר את כל חברי ועדת הבטיחות כנאמני בטיחות ,ולשלוח אותם לקורס נאמני בטיחות

מספרך ברישומנו הוא .נא לציין מספר זה בכל פנייה אלינו

.

בכבוד רב ,
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בעל עסק
לידיעתכם – מה 1-בינואר  2018החל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
במשרד העבודה והרווחה בהטלת עיצומים כספיים על מפירי הוראות הבטיחות
בעבודה ,בסכומים העומדים על  ₪ 20,000-35,000לעבירה .זאת על פי הרחבת הצו
להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ז2017-
הרינו להביא לידיעתך כי על פי סעיף  4לחוק רישוי עסקים  ,תשכ"ח –  ,1968לא
יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון או היתר זמני לפי חוק זה
ובהתאם לתנאיו .במידה ואין ברשותך רישיון עסק או אם תקפו פג ,עליך לפנות מייד
לראש רשות הרישוי לעסק בהתאם לתחום השיפוט בו ממוקם העסק שלך .לידיעתך,
אם לא תעמוד בתנאים הקשורים להבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו ,אשר נקבעו בעת מתן
הרישיון לעסק שלך ,יאלץ משרדנו ,כנותן אישור ,לפעול לביטול הרישיון.
כמו כן ,בסמכותנו להוסיף תנאים נוספים לרישיון על מנת לקדם את מטרות הרישוי.

ניתן לעיין בחוק ותקנותיו באתר של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
של משרד העבודה הרווחה והשרותיים החברתיים ,דף חוקים ותקנות ,הטפסים
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