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  מטרת הנוהל .1

הפצת ושמירה על עדכניות של דרישות על פי דין הקשורות לניהול , איסוף, הנוהל מתמקד בניהול

  :הנוהל נועד. במועצה המקומית )ת"בג(מערכת בטיחות וגהות בתעסוקה 

מערכת בטיחות וגהות לתאר את אופן איתור וזיהוי דרישות על פי דין הרלוונטיות לניהול  1.1

  .ומיתמועצה המקבבתעסוקה 

  .לתאר את אופן שמירת עדכניות הדרישות הרלוונטיות על פי דין 1.2

לתאר את אופן הדיווח וההפצה של מידע לגבי דרישות על פי דין לפעילות המועצה בתחום  1.3

  הבטיחות והגהות בתעסוקהניהול 

  .לתאר הפעילות המבוצעת מול קבלנים בביצוע הבדיקה מול דרישות כל דין 1.4

  

  הגדרות .2

אמנות , תקנות,  המעוגנת בחוקיםבטיחות וגהות בתעסוקה דרישה בתחום ניהול -דין דרישות על פי 

  .  וצווים רלוונטיים

  

  :תוכן הנוהל .3

 במסגרת מועצה המקומיתהתקנות וחוקי העזר יהוו את הבסיס לפעילות ה, החוקים, הפקודות 3.1

ת התשתית מהווה א) נוסח חדש ( המועצות המקומיותפקודת). 1נספח (מועצה מקומית האגפי 

  .התחיקתית לפעילות המועצה מקומית כתאגיד שלטוני

 אחראית להתאמת פעילות המועצה ואו מי מטעמ/ המשפטי של המועצה מקומית וץהיוע 3.2

ניהול ומקומית בהתאם לשינויים בדרישות על פי כל דין הרלוונטיות לפעולתה ובייחוד בתחום 

  .מערכת בטיחות וגהות בתעסוקה

 עדכון בקובץ החוקים והתקנות  או שנדרש, או חוק עזר חדשים /תקנה ואו /עם פרסום חוק ו 3.3

 המשפטי את הרלבנטיות לגבי פעילות המועצה ץשקול היועי, בטיחות וגהותעל פי דין בנושא 

  .וממונה בטיחות, את מנהלת אגף איכות הסביבהעדכן ימקומית ו

  : הםגהותבטיחות והמקורות הפרסום של דרישות על פי דין בתחום ניהול ה 3.3.1

  .חוקי ופקודות המדינה 3.3.1.1

  .תקנים רלוונטיים 3.3.1.2

  .ל ואזוריות רלוונטיות"אמנות בינ 3.3.1.3

  .אמנות מקומיות 3.3.1.4

  .הנחיות משרד איכות הסביבה 3.3.1.5

  .תקנות וצווים 3.3.1.6

  .חוקי עזר של המועצה מקומית 3.3.1.7

 ממונה הבטיחות  פעליאו עדכון בקובץ החוקים והתקנות /עם קבלת ההודעה על הוספה ו 3.3.2

  :כדלקמן 

  .שלכות הנדרשותיבחן את הה 3.3.2.1

  .יביא לידיעת המנהלים הרלוונטים את ההשלכות והמשמעויות 3.3.2.2

  .סכם עם מנהלי היחידות את תוכנית הפעולה הנדרשתי 3.3.2.3



  OHSAS 18001:2007 – )ת"בב(נהלי בטיחות ובריאות תעסוקתית 

  דרישות על פי דין ודרישות אחרות  :שם הנוהל

            בניהול מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה

  1:  'עדכון מס  4.3.2:   הנוהל' מס

  20: מתוך  2:  דף  1/12/10 :תאריך עדכון  6/4/10 :תאריך הנוהל הקודם  

 

  DOC. דרישות על פי דין4.3.2

 

המעקב אחר הפעילות המונעת בעקבות דיון השלכות שינוי הדרישות יתבצע בהתאם  3.3.3

  ".סקר ההנהלה"ונוהל " פעולה מתקנת ומונעת"לנוהל 

 ם בחוזישל בטיחות וגהותולשלב דרישות בעלות היבטים פעל להציג י המשפטי היועץ 3.4

של בעת ההתקשרות עם קבלנים יודגשו בפני הקבלנים ההיבטים . והתקשרות עם ספקים

 . בהתאם לאופי הפעילות של הקבלןבטיחות וגהות 
 :י דין ודרישות אחרות"השיטה לבחינת הערכה תקופתית למידת העמידה בדרישות עפ 3.5

ט והדרג הניהולי ידגישו את רלבנטיות הדריכות "וף עם הקבממונה הבטיחות בשית 3.5.1

 .בהתאמה לתחומי הפעילות השונים
חוקים ותקנים והערכה תקופתית , בכל רבעון או על פי הנדרש תתקיים סקירת הדרישות 3.5.2

 2 -ההערכה ב/בכל רבעון תתמקד הבחינה. למידה העמידה בדרישות על פי דין

  .יחידות/אגפים

  

   ישימיםמסמכים .4

  תקנות וחוקי עזר , קיםחו 4.1

   סקר הנהלה- 4.6.1נוהל  4.2

  

  אחריות וסמכות .5

  . המשפטיץהיוע 5.1

 . איכות הסביבהמנהלת אגף 5.2
  ממונה בטיחות 5.3

 .יחידות ארגוניות, האגפיםמנהלי  5.4
  

  נספחים .6

  .תקנות ותקנים ישראלים בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית, טבלת חוקים – 1נספח  6.1

  

  תפוצה .7

 המועצה המקומיתראש  7.1
  המועצהאש סגני ר 7.2

  ל המועצה מקומית"מנכ 7.3

 מנהלי אגפים 7.4
  ממונה בטיחות 7.5

  קובץ נהלי איכות 7.6

  

   משפטיץיוע: תפקיד  : כותב הנוהל

  ל המועצה"מנכ: תפקיד   שי אברהמי :מאשר הנוהל
  : תאריך
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  .תקנות ותקנים ישראלים בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית,  טבלת חוקים– 1נספח 

  
  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

) מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה(תקנות הבטיחות בעבודה 
  2000 -ס "התש

    מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה

) חץהתקני בטיחות במיתקן ל(תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1995ו"התשנ
    התקני בטיחות במיתקן לחץ

, )התקני בטיחות בדוד קיטור(תקנות הבטיחות בעבודה 

 1986 -ז"התשמ
    התקני בטיחות בדוד קיטור

מועדי בדיקות לדודי קיטור (תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1964ד"התשכ, )מיוחדים
    מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים

, )בדיקת מיתקני לחץ (תקנות הבטיחות בעבודה

ז"התשכ 1967- 
    בדיקת מיתקני לחץ

איסור עבודה בחמרים מסרטנים (תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1984ה"התשמ, )מסוימים
איסור עבודה בחמרים מסרטנים 

  מסוימים
  

גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור (תקנות הבטיחות בעבודה 

 .-1984ד"התשמ, )והעובדים באבק מזיק
סוקתית ובריאות הציבור גיהות תע

  והעובדים באבק מזיק
  

גיהות תעסוקתית ובריאות (תקנות הבטיחות בעבודה 

  -1983ד"התשמ) העובדים בבנזן

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
  בבנזן

  

גיהות תעסוקתית ובריאות (תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1983ד"התשמ, )העובדים בויניל כלוריד
אות העובדים גיהות תעסוקתית וברי

  בויניל כלוריד
  

  חוקי יסוד
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תעסוקתית ובריאות  גיהות(תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1985ה"התשמ, )העובדים בכספית
 תעסוקתית ובריאות העובדים  גיהות

  בכספית
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  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

גיהות תעסוקתית ובריאות (תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1983ד"התשמ, )העובדים בעופרת
גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 

  תבעופר
  

גיהות תעסוקתית ובטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה 
 2005ה "התשס, )העוסקים בקרינת לייזר

גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים 
  בקרינת לייזר

  

ד "התשכ) עובדים בחומרי הדברה(תקנות הבטיחות בעבודה 

1964 
    עובדים בחומרי הדברה

גיהות תעסוקתית ובריאות (תקנות הבטיחות בעבודה 
, )עובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטיםה

 -1992ג"התשנ

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים 

  וקרבמטים

  

גיהות תעסוקתית ובריאות (תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1992ג"התשנ, )ננתיהעוסקים בקרינה מי
גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים 

  ננתיה מיבקרינ
  

תיווי , אריזה, סיווג, גליון בטיחות(תקנות הבטיחות בעבודה 

 1998 -ח "התשנ, )וסימון של אריזות
תיווי , אריזה, סיווג, גליון בטיחות

  וסימון של אריזות
  

גיהות תעסוקתית ובריאות (תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1984ד"התשמ, )העובדים ברעש
ם גיהות תעסוקתית ובריאות העובדי

  ברעש
  

    נוחיות -1965ה"התשכ, )נוחיות(תקנות הבטיחות בעבודה 

) עזרה ראשונה במקומות עבודה(תקנות הבטיחות בעבודה 

 1988 -ח"התשמ
    עזרה ראשונה במקומות עבודה

    ציוד מגן אישי -1997ז"התשנ, )ציוד מגן אישי(תקנות הבטיחות בעבודה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    עבודה בגובה -2007ז" התשמ,)עבודה בגובה(תקנות הבטיחות בעבודה   
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  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

    עבודות בניה -1988ח"התשמ, )עבודות בניה(תקנות הבטיחות בעבודה 

עבודה על גגות שבירים או (תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1986ו"התשמ, )תלולים
    עבודה על גגות שבירים או תלולים

    עגורני צריח -1966ז"התשכ, )עגורני צריח(תקנות הבטיחות בעבודה 

עגורנאים מפעילי מכונות הרמה (קנות הבטיחות בעבודה ת

 -1992ג"התשנ, )אחרות ואתתים
עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות 

  ואתתים
  

    רצועת עליה -1954ד"התשי, )רצועת עליה(תקנות הבטיחות בעבודה 

ג "התשנ) התקנת דלת תא מעלית(תקנות הבטיחות בעבודה 

1993 
    התקנת דלת תא מעלית

, )הרמת בני אדם במלגזות(תקנות הבטיחות בעבודה 

 -1983ג"התשמ
    הרמת בני אדם במלגזות

    נמלים ואניות בנמלים 1947, )נמלים ואניות בנמלים(כללי הבטיחות בעבודה 

    חשמל 1990ן "התש) חשמל(תקנות הבטיחות בעבודה 

, מכירה והשכרה של מכונות(תקנות הבטיחות בעבודה 
  2001-א "התשס) יודמיתקנים וצ

מיתקנים , מכירה והשכרה של מכונות
  וציוד

  

    פנקס כללי  1959 –ך "תש) פנקס כללי(צו הבטיחות בעבודה 

ועדות בטיחות ונאמני (תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

   -1960א"התשכ, )בטיחות

    ועדות בטיחות ונאמני בטיחות

סד לבטיחות מועצת המו(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

  -1963ג" התשכ ,)ולגיהות

    מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, )ממונים על הבטיחות(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
    ממונים על הבטיחות
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  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

  1996  -ו"התשנ
מסירת מידע והדרכת (תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

  -1999ט"התשנ, )עובדים

    מסירת מידע והדרכת עובדים

, )תכנית בטיחות(ון הפיקוח על העבודה תקנות ארג

   -1984ד"התשמ

    תכנית בטיחות

ניטור סביבתי וניטור (תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

  1990א "התשנ) ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים 
  בגורמים מזיקים

  

  
  
  
  
  
  

  

א "התשס, )עתפעולה מונ(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

2001   

    פעולה מונעת

    שעות עבודה ברפתנות   -1951א"התשי, תקנות שעות עבודה ברפתנות

    שעות עבודה בלולנות  -1951א"התשי, תקנות שעות עבודה בלולנות

ת מברקים מסיר(אר ותקנות שעות המנוחה השבועית בבתי ד

 -1952ב"התשי, )ומכתבים דחופים
אר ושעות המנוחה השבועית בבתי ד

  )מסירת מברקים ומכתבים דחופים(
  

    שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע -1952ב"התשי, תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע

) 2' עבודה במשמרות מס(תקנות שעות המנוחה השבועית 

 1952 -ב"התשי
עבודה  - וחה השבועיתשעות המנ

   במשמרות
  

    שעות המנוחה השבועית בתחבורה  -1951א"התשי, תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה

1955 - ו"התשט, תקנות שעות עבודה ומנוחה     שעות עבודה ומנוחה 

חוקים 
  סוציאליים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, )מנוחה שבועית בבתי חולים(תקנות שעות עבודה ומנוחה 

   1960 -ך"התש

    יםמנוחה שבועית בבתי חול
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, )דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה(תקנות חופשה שנתית 

 - 1971א"התשל
    דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה

     הצגת תמצית החוק  -1958ט"התשי, )הצגת תמצית החוק(תקנות חופשה שנתית 

    חופשה מוארכת   -1963ד"התשכ, )חופשה מוארכת(תקנות חופשה שנתית 

    פנקס חופשה  -1957ן"התשי, )ופשהפנקס ח(תקנות חופשה שנתית 

    קרנות חופשה  -1951א"התשי, )קרנות חופשה(תקנות חופשה שנתית 

, )שימוש בכספי קרן חופשה(תקנות חופשה שנתית 

  -1964ד"התשכ
    שימוש בכספי קרן חופשה

    בדיקות רפואיות -2000ס "התש, )בדיקות רפואיות(תקנות עבודת הנוער 

    הצגת תמצית החוק -1958ח"התשי, )הצגת תמצית החוק(ר תקנות עבודת הנוע

משך הלימודים לשם הכשרה (תקנות עבודת הנוער 

 1973 -ג"התשל, )מקצועית
    משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית

, )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות(תקנות עבודת הנוער 

  1995 -ו"התשנ
    עבודות אסורות ועבודות מוגבלות

עבודות מסוכנות לצורך בדיקות (בודת הנוער תקנות ע

 1996 –ו "התשנ, )רפואיות
עבודות מסוכנות לצורך בדיקות 

  רפואיות
  

    פנקס לרישום נערים -1958ח"התשי, )פנקס לרישום נערים(תקנות עבודת נוער 

    פנקס עבודה 1995 –ו "התשנ, )פנקס עבודה(תקנות עבודת הנוער 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ובת לימודים לשם הכשרה הטלת ח(צו עבודת הנוער 

  -1973ג"התשל, )מקצועית
הטלת חובת לימודים לשם הכשרה 

  מקצועית
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הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה (צו עבודת הנוער 

 -1979ט"התשל, )מקצועית
הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה 

  מקצועית
  

, )העבדת ילד בהופעה או בפרסומת(תקנות עבודות הנוער 
  1999 –ט "התשנ

    העבדת ילד בהופעה או בפרסומת

תיווך להעבדת ילד בהופעה או (תקנות עבודת הנוער 
  1999 -ט "התשנ, )בפרסומות

תיווך להעבדת ילד בהופעה או 
  בפרסומות

  

    יידוע נער ושמיעתו 1999 -ט "התשנ) יידוע נער ושמיעתו(תקנות עבודת הנוער 

דה או הודעה על הארכת חופשת לי(תקנות עבודת נשים 
  -1999ט "התשנ) פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה

הודעה על הארכת חופשת לידה או 
  פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה

  

חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו (תקנות עבודת נשים 
 1999 -ט "התשנ, )ילדה

    חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה

    הצגת תמצית החוק  -1958ח"התשי, )הצגת תמצית החוק(תקנות עבודת נשים 

עבודות מוגבלות , עבודות אסורות(תקנות עבודת נשים 
  2001 –א "התשס, )ועבודות מסוכנות

עבודות מוגבלות , עבודות אסורות
  ועבודות מסוכנות

  

ט"התשל) עבודות בקרינה מייננת(תקנות עבודת נשים      עבודות בקרינה מייננת -1979

, )עבודת לילה בשרותי המדינה (תקנות עבודת נשים

   -1955ו"התשט
    עבודת לילה בשרותי המדינה

ו"התשמ, )תנאים לעבודת לילה(תקנות עבודת נשים      תנאים לעבודת לילה -1986

ט "התשמ) חובת מסירת הודעות למעביד(תקנות עבודת נשים 

1988-   
    חובת מסירת הודעות למעביד

  
  
  
  
  
  
  
  

  

) של טיפול הפריה ופריוןעדרות ביה(תקנות עבודת נשים 
    עדרות בשל טיפול הפריה ופריוןיה
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   1990 -א "התשנ
, )הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות(תקנות עבודת נשים 

2000 -א "התשס  
    הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות

, )מועדים וכללים ותשלומים לקופת גמל(תקנות עבודת נשים 

   2008 -ח "התשס
    ים ותשלומים לקופת גמלמועדים וכלל

הודעה על מקרים (תקנות התאונות ומחלות משלוח היד 

 -1951א "התשי, )במקומות עבודה מסוכנים
במקומות  הודעה על מקרים מסוכנים

  עבודה
  

, ) רשימה נוספת-חובת הודעה (תקנות מחלות מקצוע 

 -1980ם"התש
    חובת הודעה

    הארקות יסוד 1981 -א "התשמ) הארקות יסוד(תקנות החשמל 

    התקנת מובילים 1965 -ו "השכ) התקנת מובילים(תקנות החשמל 

 1000מעגלים סופיים הניזונים במתח עד (תקנות החשמל 

 1984 -ה "התשמ) וולט

מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 

   וולט1000

  

    התקנת מוליכים 1970 -ל "התש) התקנת מוליכים(תקנות החשמל 

התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק (ות הבזק והחשמל תקנ

  1986 -ו "התשמ) קווי חשמל לבין 
התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק 

  קווי חשמל לבין 

  

    רשיונות 1985 -ה "התשמ) רשיונות(תקנות החשמל 

התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח (תקנות החשמל 

 2000 -ס "התש, )נמוך
כבלים במתח שאינו עולה על התקנת 

  מתח נמוך
  

  החשמל

ז "התשמ) התקנת גנרטורים למתח נמוך(תקנות החשמל 

1987-  
    התקנת גנרטורים למתח נמוך
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הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח (תקנות החשמל  

 1991 -א "התשנ) וולט 1000עד 

הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול 

  וולט 1000במתח עד 

  

 –ט "התשס) עבודה במתקן חי או בקרבתו(שמל תקנות הח
2008  

    עבודה במתקן חי או בקרבתו

)  וולט1000התקנת לוחות במתח עד (תקנות החשמל 

  -1991א "מתשנ
     וולט1000התקנת לוחות במתח עד 

העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים (תקנות החשמל 

 1992 -ג "התשנ, ) וולט1000  במתח עד 
ה והגנה של מוליכים מבודדים העמס

   וולט1000  וכבלים במתח עד 

  

פסק סטטיות במתח -התקנת מערכות אל(תקנות החשמל 

 1993  -ג "התשנ) נמוך
פסק סטטיות במתח -התקנת מערכות אל

  נמוך
  

התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד (תקנות החשמל 

 1995 -ה "התשנ, ) וולט1000
ת במתח עד התקנת רשתות חשמל עיליו

   וולט1000

  

) רמזורים(מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (תקנות החשמל 
 2001 -א "התשס, )במתח שאינו עולה על מתח נמוך

מיתקני חשמל לתמרורי הוריה 
במתח שאינו עולה על מתח ) רמזורים(

  נמוך

  

חלוקה והספקה של , הסדרת הולכה(תקנות התכנון והבניה 

 1998ח "התשנ  )חשמל
חלוקה והספקה של , ת הולכההסדר
  חשמל

  

 –ב "התשס, )התקנת כבלי חשמל במתח גבוה(תקנות החשמל 
2001  

    התקנת כבלי חשמל במתח גבוה

מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח (תקנות החשמל 
  2002 –ג "התשס, )שאינו עולה על מתח נמוך

מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח 
  ךשאינו עולה על מתח נמו
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התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו (תקנות החשמל 
  2002 –ג "התשס, )עולה על מתח נמוך

התקנת מובלים והתיול שבהם במתח 
  שאינו עולה על מתח נמוך

  

מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על (תקנות החשמל 
  2003 –ג "התשס, )מתח נמוך

מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו 
  על מתח נמוךעולה 

  

, )מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות(תקנות החשמל 
  2003 –ג "התשס

    מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות

    סיווג ופטור  1996 -ו "התשנ) סיווג ופטור(תקנות החומרים המסוכנים 

מות מידה לקביעת תוקף א(תקנות החומרים המסוכנים 

  2003 -ג "התשס) היתרים

    אמות מידה לקביעת תוקף היתרים

) שימוש בתכשירים ליד מבנים(תקנות החומרים המסוכנים 

  2005 -ה "התשס

    שימוש בתכשירים ליד מבנים

, )שינוי התוספת השלישית לחוק(צו החומרים המסוכנים 

  1994   -ה"התשנ

    שינוי התוספת השלישית לחוק

) החלפת התוספות הראשונה והשניה(צו החומרים המסוכנים 

  1996  -ו"התשנ

    החלפת התוספות הראשונה והשניה

    מפעלים מסוכנים  1993 -ג "התשנ) מפעלים מסוכנים(תקנות רישוי עסקים 

רישום תכשירים להדברת מזיקים (תקנות חומרים מסוכנים 

  1994 -ד "התשנ) לאדם

    רת מזיקים לאדםרישום תכשירים להדב

יישום פרוטוקול מונטריאול (תקנות החומרים המסוכנים 
, )ין החומרים המסוכנים הפוגעים בשכבת האוזוןיבענ

   2004 –ד "התשס

יישום פרוטוקול מונטריאול בענין 
החומרים המסוכנים הפוגעים בשכבת 

  האוזון

  

חומרים 
  מסוכנים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    מרים מסוכניםוח   1991ב "תשנ) מרים מסוכניםוח(תקנות ההתגוננות האזרחית   
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    הובלת חומרים מסוכנים   1983ד "התשמ) הובלת חומרים מסוכנים(תקנות הטיס 

, )סילוק פסולת רדיואקטיבית(תקנות החומרים המסוכנים 
   2002 –ב "התשס

    סילוק פסולת רדיואקטיבית

 -ט "התשנ) שינוע חומרים מסוכנים(תקנות מסילת הברזל 
1999  

    שינוע חומרים מסוכנים

) סילוק פסולת חומרים מסוכנים(תקנות רישוי עסקים 

  1990 -א "התשנ

    סילוק פסולת חומרים מסוכנים

, )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים(תקנות בריאות העם 

  1997    -ז "התשנ

    טיפול בפסולת במוסדות רפואיים

הודעה בדבר קביעת אתר ארצי לסילוק פסולת 
  .רדיואקטיבית

  .ב"התשס, 5098 ילקוט פרסומים

    אתר ארצי לסילוק פסולת רדיואקטיבית

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

) אכרזה על חומרים מסוכנים(צו ההתגוננות האזרחית 
   1995 -ה "התשנ

    אכרזה על חומרים מסוכנים

ל "תש) תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(תקנות התכנון והבניה 
1970   

    תנאיו ואגרות, בקשה להיתר

הוראת ) (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(ניה תקנות התכנון והב
   2002ב "התשס) שעה

    תנאיו ואגרות, בקשה להיתר

ג "התשס) רישוי מיתקני גז טבעי(תקנות התכנון והבניה 
2003   

    רישוי מיתקני גז טבעי

התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה (תקנות התכנון והבניה 
  1967ז "התשכ) ורדיו

    ויזיה ורדיוהתקנת תרנים לאנטנות טלו

התכנון 
  והבניה

    בטיחות במקומות ציבוריים    1962ג "חוק הבטיחות במקומות ציבוריים התשכ
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  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

ט "התשמ) אסיפות(תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים 
1989    

    אסיפות

א "תשל) אספקת מים וברזי כיבוי(תקנות שירותי הכבאות 
1971  

    אספקת מים וברזי כיבוי

ב "תשל) ציוד כיבוי בבתי מגורים (תקנות שירותי הכבאות
1972  

    ציוד כיבוי בבתי מגורים

ב "תשל) ציוד כיבוי בבנין מסחרי(תקנות שירותי הכבאות 
1971  

    ציוד כיבוי בבנין מסחרי

    ציוד כיבוי בבתי ספר  1972ב "תשל) ציוד כיבוי בבתי ספר(תקנות שירותי הכבאות 

ב "התשל) י תפילהציוד כיבוי בבת(תקנות שירותי הכבאות 
1972   

    ציוד כיבוי בבתי תפילה

ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או (תקנות שירותי הכבאות 
   1972ב "תשל) מלאכה

    ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה

    ציוד כיבוי במחסנים  1972ב "תשל) ציוד כיבוי במחסנים(תקנות שירותי הכבאות 

    ציוד כיבוי   1964ה " התשכ)ציוד כיבוי(תקנות שירותי הכבאות 

  כיבוי אש

    מבנה ופעולת שירותי הכיבוי   1959ט "חוק שירותי הכבאות התשי

    עסקים טעוני רישוי  1995 -ה "התשנ, )עסקים טעוני רישוי(צו רישוי עסקים 

    בטיחות ורישוי  1989 -ט "התשמ, )בטיחות ורישוי(חוק הגז 

) תבנית עבודה לרשת חלוקה(תקנות משק הגז הטבעי 
    2006ז "התשס

    תבנית עבודה לרשת חלוקה

  שונות
  
  
  
  
) דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה(תקנות משק הגז הטבעי   

   2008ח "התשס
    מתן רישיון חלוקהדרכים ותנאים ל
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  DOC. דרישות על פי דין4.3.2

 

  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

ז "התשנ) מיתקנים להולכת גז טבעי)  (בטיחות ורישוי( צו הגז

- 1997   

    מיתקנים להולכת גז טבעי

 -ג "התשס) רישוי מיתקני גז טבעי(תקנות התכנון והבניה 
2003   

    רישוי מיתקני גז טבעי

) מ"רישוי העוסקים בעבודות גפ) (בטיחות ורישוי(תקנות הגז 
    2006 -ו "התשס

    מ"רישוי העוסקים בעבודות גפ

 –א "התשס, )1134החלת תקן ) (בטיחות ורישוי(תקנות הגז 
2001   

    1134החלת תקן 

בטיחות האחסנה של מיכלים ומיכלי ) (בטיחות ורישוי(צו הגז 

  .1992  -ג"התשנ) מ ובמחסן עזר"מחנאות במחסן גפ 

בטיחות האחסנה של מיכלים ומיכלי 

  מ ובמחסן עזר"ן גפמחנאות במחס 

  

    )מכלי גז  - 1990ן "התש) מכלי גז(צו הפיקוח על מצרכים ושרותים 

) סימון ומילוי מכלי גז(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

  1991    -א "התשנ

    סימון ומילוי מכלי גז

) סימון מכלי גז תעשייתיים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

  1993 -ד "התשנ

     גז תעשייתייםסימון מכלי

 -א "התשל, )הובלת דלק(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

1971   

    הובלת דלק

מילוי ושיווק מכלי גז (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

  1993 -ד "התשנ ) תעשייתיים

    מילוי ושיווק מכלי גז תעשייתיים

    חיוב רישיון מוביל   1997 -ז "התשנ, חוק שירותי הובלה

    חיוב רישיון מוביל  2001 -א "התשס, ת שירותי הובלהתקנו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    אכיפת תקנות המיחזור  1993 -ג "התשנ, חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור  
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            בניהול מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה
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  DOC. דרישות על פי דין4.3.2

 

  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

חובת פינוי פסולת (תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור 

  1998 -ח "התשנ ) למיחזור

    חובת פינוי פסולת למיחזור

      

      

)  פסולת במוסדות רפואייםטיפול(תקנות בריאות העם 

  1997 -ז "התשנ 

    טיפול פסולת במוסדות רפואיים

    הדברת מזיקים  1975 -ה "תשל, )הדברת מזיקים(תקנות רישוי עסקים 

    שימוש בפרתיון  1971 -ב "תשל) שימוש בפרתיון(תקנות הגנת הצומח 

)  טמיק-שימוש והחזקה של אלדיקרב (תקנות הגנת הצומח 

   1978   -ח "תשל

     טמיק-שימוש והחזקה של אלדיקרב 

הסדר יבוא ומכירה של תכשירים (תקנות הגנת הצומח 

  1994 -ה "התשנ) כימיים

הסדר יבוא ומכירה של תכשירים 
  כימיים

  

 -ז "תשל, )קיום הוראות תווית אריזה(תקנות הגנת הצומח 

1977  

    קיום הוראות תווית אריזה

) שאריות חומרי הדברה ()מזון(תקנות בריאות הציבור 

  1991    -א "התשנ

    שאריות חומרי הדברה

    שמן משומש  1993 -ג "התשנ) שמן משומש(תקנות מניעת מפגעים 

  1961 -א "תשכ, חוק למניעת מפגעים
ריח וזיהום , אמצעי אכיפה בנושא רעש

  אוויר
  

    ררעש בלתי סבי  - 1990ן "התש, )רעש בלתי סביר(תקנות למניעת מפגעים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    מניעת רעש  1992 - ג"התשנ) מניעת רעש(תקנות למניעת מפגעים 
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  דרישות על פי דין ודרישות אחרות  :שם הנוהל
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  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

) רעש בלתי סביר מציוד בניה(תקנות למניעת מפגעים 

  - 1979ט "התשל

    רעש בלתי סביר מציוד בניה

    רעש כלי טיס  1977 -ז "תשל) רעש כלי טיס(תקנות הטיס 

    כות אוויראי  1992 -ב "התשנ) איכות אוויר(תקנות למניעת מפגעים 

) מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה(תקנות למניעת מפגעים 
    1998 -ח "התשנ

    מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה

) פינוי יריעות פלסטיק) (מניעת מפגעים(תקנות בריאות העם 

  1993 -ג "התשנ 

    פינוי יריעות פלסטיק

    ופיקוחרישוי   1994 -ד "התשנ) רישוי ופיקוח(תקנות הקייטנות 

) תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(תקנות רישוי עסקים 

  1994 -ד "התשנ 

    תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

) בטיחות בבריכות שחיה(תקנות הסדרת מקומות רחצה 

  2004 -ד "התשס 

    בטיחות בבריכות שחיה

    עי אכיפהשימוש באמצ   1983 -ג "התשמ, חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים

, )קביעת שלטים(תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים 

  1984   -ד"התשמ

    קביעת שלטים

כללים בדבר (תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים 
   2007 –ז "התשס, )הכשרת סדרנים ממונים

    כללים בדבר הכשרת סדרנים ממונים

במקומות הגבלת העישון -עבירות קנס(צו סדר הדין הפלילי 

   1986 -ו "התשמ, )ציבוריים 

הגבלת העישון במקומות -עבירות קנס

  ציבוריים 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) שינוי התוספת לחוק(צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים 

  1994 -ד "התשנ) שעה הוראת ( 

    שינוי התוספת לחוק
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  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

) שינוי התוספת לחוק(צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים 

   2001 –א "התשס 

     התוספת לחוקשינוי

מחיר מרבי וריווח מרבי בהתקנת (צו הפיקוח על מצרכים 

  1993 -  ג"התשנ) במעלית דלת תא

מחיר מרבי וריווח מרבי בהתקנת דלת 
  במעלית תא

  

התקנת מעליות ומתן שרות (צו הפיקוח על מצרכים ושרותים 
   1984 -ד "התשמ) למעליות

    התקנת מעליות ומתן שרות למעליות

    רישום ציוד הנדסי  1957 -ז "רישום ציוד הנדסי תשיחוק 

    רישום ציוד הנדסי  1959 -ט "תקנות רישום ציוד הנדסי תשי

  1995 -ה "התשנ) נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי 
מסדיר את פעילות המוסד לביטוח 

  לאומי האחראי למימוש הזכויות
  

ו " התשמ)ביטוח מפני פגיעה בעבודה(תקנות הביטוח הלאומי 

- 1985  

    ביטוח מפני פגיעה בעבודה

השתתפות במימון פעולות בטיחות (תקנות הביטוח הלאומי 

  1988 -ח "התשמ) בעבודה

השתתפות במימון פעולות בטיחות 
  בעבודה

  

) התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(תקנות בריאות העם 

  1992   -ב "התשנ

    התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת

, ) בטיחות בעבודה-קנס מינהלי (תקנות העבירות המינהליות 

  1995 -ו "התשנ

     בטיחות בעבודה-קנס מינהלי 

    הסמכת מעבדות  1997 -ז "חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ

    ניהול מוזיאון, הגדרת מוזיאון  1983 -ג "התשמ, חוק המוזיאונים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ימאים   2002 –ב "התשס) ימאים(תקנות הספנות   
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  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  קנהת/ חוק עזר/ שם החוק  נושא

מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון (תקנות הגנת הצרכן 
   2002 -ב "התשס, )נייד

מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון 
  נייד

  

    אכיפת מוקדי שידור  2006 –ו "חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס

  2009 –ט "תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס

בלתי רישוי העיסוק במקורות קרינה 
מייננת העיסוק במקורות קרינה בלתי 

  מייננת

  

רעש באולם שמחות ובגן -התקן מד(תקנות רישוי עסקים 
   2006 -ו "התשס) אירועים

רעש באולם שמחות ובגן -התקן מד
  אירועים

  

    עבודה בישיבה   2007ז "התשס, חוק הזכות לעבודה בישיבה

  קמיםחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשת
  2007 –ז "התשס) הוראת שעה(

זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים 
  כמשתקמים

  

 –ח "התשס, חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים
2008  

הצבת מכשירי החייאה במקומות 
  ציבוריים

  

  2008 –ח "חוק אוויר נקי התשס
יישום תוכנית אב להסדרי תנועה 

  להקטנת זיהום אוויר
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי (וויר נקי חוק א
  2009 –ט "התשס) בפרסומת

גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי 
  בפרסומת
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  תקנים ישראלים בתחום הבטיחות

  

  עדכון, יישום, מודעות  משמעות  התקן' מס  נושא

659י "ת     גזים או כבלי חשמל, ל נוזליםסימני היכר ואזהרה לציוד המכי 

18001י "ת      דרישות-מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה  

בטיחות 
/ תעסוקתית

גיהות 
1839י "ת  תעסוקתית      מנדפים-בטיחות במעבדות  

    בטיחות מכונות  1845י "ת

24י "ת     מעליות נוסעים ומעליות משא 

  1184י "ת
 

ה בעת הערכות מעבדה של מבנים להגנ: מכונות לעבודות עפר
 דרישות לנפח –התהפכות ושל מבנים להגנה בעת נפילת עצמים 

  המגביל כפף

  

 1185י "ת
  

 בדיקות –מבנה להגנה בעת נפילת עצמים : מכונות לעבודות עפר
  מעבדה ודרישות ביצוע

  

 1186י "ת
  

 בדיקות מעבדה –מבנה להגנה בעת התהפכות : מכונות לעבודות עפר
  ודרישות ביצוע

  

1844י "ת  
 דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים

 
  

בטיחות 
  מכונות

4484י "ת  
  עקרונות הערכת סיכונים–בטיחות מכונות 

  
  

רעש בקשר 
4547י "ת  לבני אדם  

והערכה ) רעש תעסוקתי( קביעת החשיפה לרעש בעבודה -אקוסטיקה 
 של היחלשות השמיעה בגלל רעש
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8995י "ת  ארגונומיקה   
 

 םתאורה למקומות עבודה שבתוך מבני
  

  

66י "ת     המטפה: מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה 

129י "ת  התקנה וסימון, התאמה, תחזוקה; מטפים מיטלטלים 
  

  

283י "ת  
 מילויים ותמיסות מילוי: מטפי קצף מיטלטלים

  
  

365י "ת  
זרנוקים ומכללי זרנוקים אטומים וניתנים להשטחה למטרות כיבוי 

 אש
  

  

3 חלק 1001י "ת  מדפי אש :בטיחות אש בבניינים 
  

  

1022י "ת  
 )למעט אבקות כיבוי אש מדרגה ד(אבקות כיבוי אש : כיבוי אש

  
  

1596י "ת  
 התקנה: מערכות מתזים

  
  

  כיבוי אש

1928י "ת  בדיקה ותחזוקה,בקרה :מערכות לכיבוי אש במים 
  

  

1530י "ת  
 הגנה מפני אש במעבדות

  
  הגנה מאש  

1205י "ת     מקלטים:  מערכות שרברבות-התקנת מתקני תברואה ובדיקתם  

1979י "ת  
 שיטות כלליות לבדיקה-דוסימטרים

  
הגנה   

  מקרינה

1980י "ת  
 שיטות לבדיקת -מקורות רדיואקטיביים אטומים: הגנה מפני קרינה

  דליפה
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1981י "ת  
בדיקות של דליפת תכולה ודליפת -אריזות: חומרים רדיואקטיביים

  הקרינ
  

1982י "ת     הערכת זיהום משטחים 

2281י "ת     בדיקת חומרי ניקוי לאריגים-ניקוי משטחים מזיהום רדיואקטיבי 

2292י "ת   
 

שיטה לבדיקה ולהערכה של -ניקוי משטחים מזיהום רדיואקטיבי
 .קלות ניקוי הזיהום

  

  

2293י "ת   
 

 . אזעקהדרישות ביצועים ובדיקה לגלאים ולמערכות-אנרגיה גרעינית
  

  

2297י "ת   
 

 -8 להגנה מפני קרינה בטווח האנרגיה מY- ןXמדידת קרינות ייחוס 
 ולט- מגאאלקטרון1.3וולט עד -קילואלקטרון

  

  

1 חלק 4175י "ת  
 

 מבנים:  שיטות פסיביות למדידת ריכוז גז ראדון
  

  

819י "ת     מכליות להובלת חומרים מסוכנים 

1060י "ת   
 

 כללי בטיחות: כלור
  

  

הגנה 
מסחורות 
  מסוכנות

2302י "ת   
 

    תיווי וסימן של חומרים מסוכנים, אריזה, סיווג

1258י "ת  –ציוד מגן     ביגוד מגן 
  ביגוד 

1995י "ת   
 

הערכה של חומרים -שיטת בדיקה: הגנה מפני חום ואש-ביגוד מגן
  .ומכללי חומרים החשופים למקור של חום קורן

  

5299י "ת     
 

  הערכה ומיון- מהשמשלבוש להגנה
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484י "ת  
 קסדות בטיחות תעשייתיות

  
  

1046י "ת  
 משענות ראש למושבים של כלי רכב ממונעים

  
  

1190י "ת     ציוד מגן אישי 

1283י "ת   
 

הנוצרת בעת ריתוך , הפנים והצוואר מפני קרינה,ציוד להגנת העיניים
 ופעולות דומות

  

  

 –ציוד מגן 
  ראש

4141י "ת     גן אישי לעינייםציוד מ 

1880י "ת  
מסנן : ערכת מגן אישית להגנה מפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים

 אישי להגנה על דרכי הנשימה המיועד למערכות פסיביות
  

התקני מיגון   
  לנשימה

4013י "ת     התקני מגן נשימתיים 

 –ציוד מיגון 
  כפפות מיגון

1284י "ת  
    כפפות מגן

 –ציוד מיגון 
  מיגון מנעלי 

1112י "ת  
    מנעלים לשימוש מקצועי

1335י "ת   
 

 מערכת חגורות בטיחות: מכונות לעבודות עפר 
  

  

    ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה  1-10 חלקים 1849 י "ת

 –ציוד מגן 
  אחר 

  1847י "ת
 מידות פונקציונליות, טיפוסים , מונחים : סולמות

  
  

  

 


