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  כללי .1
חוק ארגו� בהתא� לדרישות  ממוני� על הבטיחות מועסקי� על ידי מקומות עבודה

תקנות ארגו� הפיקוח על ול") החוק "–להל� ( #1954ד"התשי, הפיקוח על העבודה
  .")התקנות "–להל�  (#1996ז" התשנ)ממוני� על הבטיחות(העבודה 

 

הוא תפקיד משמעותי ביותר ")  מונההמ "–להל� (על הבטיחות תפקיד הממונה 
הממונה הוא אד� מקצועי המכיר את נושאי . במער	 הבטיחות במקו� העבודה

  . והבריאות התעסוקתית ופועל לקידומ�הגיהות  , הבטיחות
אול� לא נקבע , הממונה יהיה אד� שעיקר תפקידו הוא בעיסוק זהבחוק נקבע כי 

  . מפתח להיק� עבודתו
  
יחד . מפורטי� המקומות בה� חלה חובה למנות ממוני�תקנות  ל4בתקנה יצוי� כי 
משאירה לשיקול דעתו של המפקח האזורי לחייב במינוי ) 5(תקנת משנה ע� זאת 

  .ממונה ג� במקומות נוספי� שרמת הסיכוני� דורשת זאת
 לדרוש במקו� עבודה מינוי של יותר  א� נותנת סמכות למפקח האזורי) ד(5תקנה 

  . זואת א� רמת הסיכוני� במקו� העבודה מצדיקה דרישה ממונה אחד וז
  

  מטרת הנוהל .2
 של שעות עבודה הנדרשהמינימאלי לקביעת ההיק� נוהל זה בא לקבוע קריטריוני� 

 של ממונה במקו� עבודה החייב במינוי ממונה על הבטיחות
נוהל זה אינו בא לקבוע הסיכוני� על פיה� יקבע  מפקח עבודה אזורי כי נדרש 

וכ� אינו בא לקבוע הסיכוני� על פיה� רשאי )  5(4נוי ממונה בטיחות לפי תקנה מי
  ). ד(5מפקח עבודה אזורי לדרוש יותר מממונה בטיחות אחד לפי תקנה 

  

  
 ק� זמ� עבודתו של ממונה על הבטיחות במקו� העבודהיאופ� קביעת ה .3

,  העבודהיערי	 את הסיכוני� במקו� מפקח עבודה המכיר את מקו� העבודה 3.1
 " ניקוד על פי גורמי סיכו�" טבלתית� ניקוד על פי הפרמטרי� המופיעי� ביו

  .1 המופיעה בנספח , במקו� העבודההקיימי� 
 

טבלת  ית� ניקוד על פיבח� המפקח את מאפייני מקו� העבודה ו המפקח י,בנוס� 3.2
  . 2 המופיעה בנספח , "ניקוד על פי מאפייני מקו� העבודה"
 

המינימאלי בכל השעות החודשיות המינימאליות ומספר ימי העבודה מספר  3.3
,  3בנספח ממונה במקו� העבודה ייקבע בהתא� לטבלה שחודש הנדרש לעבודת ה

   . 2 הטבלה שבנספח  ועל פי1 שבנספח על פי הטבלה נקודות ה חישוב ס	 כל לאחר 
  

 יותר מ� –ימי עבודה ' המפקח רשאי לקבוע מספר שעות עבודה חודשיות ומס .4
א� מצא כי במקו� העבודה קיימי� , 3המינימו� המחושב בהתא� לטבלה שבנספח 

 .גורמי סיכו� שהשילוב ביניה� יוצר סיכו� מוגבר יותר מאשר כל סיכו� בפני עצמו
 . במקרה כאמור יפרט וינמק השיקולי� המיוחדי� המצדיקי� החלטתו



  2

  1נספח 
  ניקוד על פי גורמי סיכו� במקו� העבודה

  
נקודות   פירוט הגורמי�    הסיכו�גורמי

  סיכו�
  בחר

  ',נייר וכד, פלסטיק, ע-, מתכת, מכונות עיבוד אב�
  מכונות חקלאות ניידות לסוגיה�

  פגיעות מכניות    3

    2  דודי קיטור, כלי לח-, מכונות שינוע, מכונות הרמה
נפילות מגובה    

  או לעומק
,  שבירי�עבודות על משטחי�, עבודות בגובה לסוגיה� 

   'עבודות גיזו� וכד, תחזוקת ציוד
  

7    

תחזוקת , יציקת חומרי� פלסטיי�, יציקת מתכות/התכת  כוויות טרמיות
, חיתו	 טרמי, ריתו	 טרמי, כבאות, דודי קיטור, תנורי�

  שימוש באש גלויה

1    

פגיעות טרמיות 
  מחומר קריוגני

שינוע או ייצור גזי� , אחסנה, תחזוקת מערכות קירור
  וזלי� או שימוש בגזי� מנוזלי�מנ

1    

אחסנה של חומרי� קורוזיביי� , שינוע, אריזה, ייצור  כוויות כימיות
  .או שימוש בחומרי� אלה, )חומצות ובסיסיי�(

3    

כרונית חשיפה 
  מזיקגור� כימיל

בנשימה או 
  בחשיפה עורית

ייצור או שימוש באחד או יותר מהחומרי� אשר מוגדרי� 
 ,ניטור או תקנות ייחודיותי תקנות "כמזיקי� לבריאות עפ

או לניטור /לגביה� קיימת חובה לניטור סביבתי וואשר 
  בריאותי

7    

חשיפה אקוטית 
לגור� כימי 

  מסוכ�  

ייצור או שימוש בחומרי� רעילי� העלולי� לגרו� לפגיעה 
  די�אקוטית בעוב

3    

חשיפה לרעש 
  מזיק

, "עובד ברעש מזיק"עבודה בתהליכי� שהעובד נחשב בה� כ
גיהות תעסוקתית ובריאות (הבטיחות בעבודה על פי תקנות 

   )העובדי� ברעש

3    

חשיפה לתנאי 
  אקלי� חריגי�

עבודות הכרוכות , בקור ובלחות גבוהי�, עבודות בחו�
ה עבוד,  כולל חשיפה לקרני שמש UV בחשיפה לקרינת 
   עבודה בתנאי תאורה לא מספקי�, במקומות מוקפי�

2    

, נמו	/בדיקות סופיות של ציוד או מכשירי� במתח גבוה  מער" החשמל 
  עבודות חשמל במתח חי, תחזוקת ציוד במתח חי

4    

חשיפה לקרינה 
  מייננת

  הבטיחות בעבודה בתקנותשבתוספת השלישיתכל  העבודות 
   ) העוסקי� בקרינה מיננתגיהות תעסוקתית ובריאות(

3    

  לקרינתחשיפה
  לייזרי�

 כמוגדר בתקנות הבטיחות  מסוכני� לייזר שימוש במכשירי
  )גיהות תעסוקתית ובטיחות העובדי� בקרינת לייזר(בעבודה 

2    

    3  עיבוד דגי�, עיבוד עו�, עיבוד בשרב, מטבחיי� בית עבודה ב
במעבדות , בדות בקטריולוגיות בבתי חולי�מעעבודה ב
ייצור ועיבוד תרביות , במפעלי� פרמצבטיי�, מחקר

  חשיפה לזואנוזות בעבודות חקלאיות, חיידקי� חיי�

4    
חשיפה לגורמי� 
  ביולוגי� מזיקי�

    4  מעבדות איידס, מכוני� לעיבוד מוצרי ד�עבודה ב
עבודה ע� 

טכנולוגיות 
חדשניות בה� 

סיכוני� שאינ� 
   ידועי� עדיי�

    4  וטכנולוגיה וכדננתהליכי� בה� 

    ו זטבלה כ נקודות סיכו� ל"סה
  



  3

  2נספח 
 ניקוד על פי מאפייני מקו� העבודה

  בחר  נקודות סיכו�  פירוט הגורמי�  פרמטר
  )ניקוד על פי גורמי סיכו� במקו� העבודה (העברה מעמוד קוד�

  
  

    0         עובדי�49עד   מספר העובדי�
    4       עובדי�50 – 99  
    7    עובדי�100 – 499  
    10    עובדי�500מעל    

תאונות עבודה 
  ומחלות מקצוע

שיעור ממספר של תאונות עבודה ומחלות מקצוע החורג 
 על פי נתוני המוסד לביטוח במשקהממוצע  התאונות 

  .לאומי

7    

מילוי אי 
מינוי הדרישות ל

והכשרת בעלי 
  תפקידי�

מפעיל , ייזרל/ממונה בטיחות קרינה מייננת, נאמני בטיחות
עגורנאי , מפעיל מלגזה, מפעיל מכונת הרמה, דוד קיטור

  'וכו

4    

מצב הבטיחות 
  כללי

נקודות סיכו� על סמ	 שקול דעתו הוספה או הפחתה של 
 כולל התרשמות אישית של מפקח עבודה, ז"של מפעא

  :בהתייחס ל

תעסוקתית המצב הבטיחות והבריאות  ••••
  ; הכללית במקו� העבודה

בות הנהלת מקו� העבודה רומעו, מודעות ••••
  ;נושאי� הללוב

••••  

קנסות כלפי /סטוריה של הליכי� משפטיי�יה ••••
צווי , צווי בטיחותי� במקו� העבודה אהאחר
  שיפור

קיו� גורמי סיכו� שהשילוב ביניה� מגביר את  ••••
  הסיכו� לעובד

  

10  % 10%    

תק� ניהול 
  בטיחות

    5%  18001התעדה לתק� 

  0  �בעל רישיו� עסק תק
  

  

  בהלי	 לקבלת רישיו�
  

2  
  

  

  רישיו� עסק 

ולא הוגשה על , על פי חוק רישוי עסקי� ברישיו� עסק, חייב
  ידו  בקשה בכלל

4    

    כ נקודות סיכו�"סה

    מספר מינימאלי שעות עבודה חודשיות של ממונה על בטיחות

        
  3נספח 

על     חותחותחותחות על הבטי על הבטי על הבטי על הבטי ממונה ממונה ממונה ממונהחודשיות שלחודשיות שלחודשיות שלחודשיות של עבודה  עבודה  עבודה  עבודה  של שעות  של שעות  של שעות  של שעות מינימאלימינימאלימינימאלימינימאלימספר מספר מספר מספר     טבלה לחישוב
  פי נקודות הסיכו�

  
 כ נקודות סיכו�"סה

  3 ונספח 1בנספח 
  

 שעות מינימאלי של מספר 
 ושל ימי עבודה חודשיותעבודה 
   על הבטיחות ממונה שלבחודש 

  ) ימי�4 ( שעות32    15עד 
  ) ימי�6 ( שעות48  30"16

  ) ימי�8 ( שעות64 31-45

  ) ימי�12( שעות 96  46-60

  ) ימי�22 (  שעות180  ומעלה 60 
  


