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)להל  החוק( ,בהתייעצות ע מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות ,ובאישור ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקי תקנות אלה:
 .1הגדרות
בתקנות אלה 
"בודק מעבדתי מוסמ'"  עובד מעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערו'
בדיקות סביבתיותתעסוקתיות;
"בדיקה סביבתיתתעסוקתית"  ניטור סביבתי בידי בודק מעבדתי מוסמ' ,של גורמי
כימיי ופיסיקליי מזיקי ,המצויי במקו העבודה או בתהלי' עבודה של עובד,
שעל פיה נקבעות רמות החשיפה הסביבתיתתעסוקתית ,לרבות רמת חשיפה משוקללת
ורמת חשיפה לזמ קצר ,במקו עבודה של עובד;
"מחזיק במקו העבודה"  כל אחד מאלה:
) (1המעביד;
) (2במפעל  הבעל או התופש כמפורט בסעיפי  219עד  221לפקודת הבטיחות בעבודה
]נוסח חדש[ ,התש"ל;1970
) (3בעל מקו העבודה;
) (4המנהל בפועל את מקו העבודה;
) (5מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקו העבודה;
) (6המנהל בפועל של תאגיד ,א המפעל מצוי בבעלות תאגיד.
"מעבדה מוסמכת"  מעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה וכל מעבדה
אחרת שמפקח העבודה הראשי הסמיכה לבצע בדיקות סביבתיותתעסוקתיות.
"מפקח עבודה"  כמשמעותו בחוק;
"סיכוני"  סיכוני בטיחות ובריאות הנובעי משימוש בציוד ,בחומר ,בתהלי'
ייצור או בכל גור אחר ,במקו עבודה.
 .2מסירת מידע בדבר סיכוני
מחזיק במקו עבודה ימסור לעובד במקו העבודה מידע עדכני בדבר הסיכוני במקו,
ובפרט בדבר הסיכוני הקיימי בתחנת העבודה שבה מועסק העובד ,וכ ימסור לו
הוראות עדכניות לשימוש ,להפעלה ולתחזוקה בטוחי של ציוד ,של חומר ושל תהליכי
עבודה במקו.
 .3הדרכת עובדי
)א( מחזיק במקו עבודה יקיי הדרכה בדבר מניעת סיכוני והגנה מפניה )להל 
הדרכה( ,באמצעות בעל מקצוע מתאי ויוודא שכל עובד הבי את הסיכוני והוא בקיא
דיו בנושאי ההדרכה ,בהתא לתפקידו ולסיכוני שלה הוא חשו; מחזיק במקו
עבודה יחזור ויקיי הדרכה כאמור בהתא לצורכי העובדי ולפחות אחת לשנה.
)ב( מחזיק במקו עבודה ינקוט אמצעי כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדי הובנה
על יד כראוי וכי ה פועלי על פיה.
)ג( הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינת באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות
או מוסד או אד אחר שאישר לכ' מפקח עבודה ראשי.
 .4הדרכת נאמני בטיחות
מחזיק במקו עבודה יכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות כמשמעות
בפרק השני לחוק ,לביצוע תפקידיה לפי סעי  14לחוק; הכשרה כאמור תינת
באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אד אחר שאישר לכ' מפקח עבודה
ראשי.
 .5שכר ותשלומי אחרי
)א( נערכה הדרכה בהתא לתקנות אלה ייחשב זמ ההדרכה כזמ עבודה) .ב( עובד לא
יהיה חייב בכל תשלו או תמורה אחרת בעד הדרכה.
 .6פנקס הדרכה
מחזיק במקו עבודה ינהל פנקס הדרכה ובו ירשו את אלה:
) (1שמות העובדי שהשתתפו בהדרכה;

) (2מועדי מת ההדרכה;
) (3סוג ההדרכה;
) (4נושא ההדרכה;
) (5ש המדרי';
) (6כשירותו ותפקידו של המדרי'.
 .7תמצית מידע בכתב
)א( מחזיק במקו עבודה ימסור לעובד במקו העבודה ,לכל המאוחר ביו תחילת
עבודתו ,תמצית בכתב של מידע בדבר סיכוני בעבודה שבה הוא מועסק ,או הקיימי
במקו העבודה או בכל מקו אחר שבו עלול הוא להיחש לה עקב ביצוע תפקידו.
)ב( תמצית בכתב ,כאמור בתקנת משנה )א( תהיה בשפה העברית והערבית ובשפה נוספת
המובנת לרוב העובדי במקו העבודה; המעביד ידאג שתוכנו של המסמ' האמור יוסבר
לעובד בשפה המובנת לו ,א אינו שולט בשפות שבה נמסרה התמצית.
)ג( נשתנו התפקיד או תחנת העבודה של העובד ,ימסור לו המחזיק במקו העבודה
תמצית בכתב כאמור בתקנת משנה )א( לגבי התפקיד או תחנת העבודה החדשי.
 .8סימו ושילוט
מחזיק במקו עבודה יוודא שחומרי ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכני במקו העבודה
יהיו מסומני בתווית או בשלט אזהרה מתאימי ומובני ,וכ יתקי שלטי הדרכה
לשימוש בציוד מג אישי .המחזיק ידאג שתוכ התוויות והשלטי האמורי יוסבר
לעובד בשפה המובנת לו ,א אינו שולט בשפה שבה נכתבו.
 .9הודעה
הוכנסו למקו עבודה חומרי ,ציוד או תהליכי עבודה חדשי ,שיש בה סיכוני או
נתגלה סיכו כאמור בחומר ,בציוד או בתהלי' עבודה קיימי במקו עבודה ,יודיע
על כ' מיד המחזיק במקו העבודה למפקח העבודה האזורי ,לכל רופא תעסוקתי המטפל
במקו העבודה ,לממונה על הבטיחות ולוועדת הבטיחות ,א ישנ.
 .10איסורי
)א( לא יועסק עובד במקו עבודה אלא א כ ניתנה לו הדרכה כאמור בתקנות אלה
וסופקו לו אמצעי המיגו הנדרשי.
)ב( במקו עבודה לא ישתמשו בחומר או בציוד ולא יפעילו תהלי' עבודה ,שיש בה
סיכוני ,אלא א כ ניתנו לגביה מידע והדרכה ונעשו סימוני ,הכל בהתא
לתקנות אלה.
 .11תוצאות בדיקה סביבתית
)א( נערכה בדיקה סביבתיתתעסוקתית במקו עבודה ונתגלה בה שקיימת במקו העבודה
רמה חריגה של גורמי מזיקי לבריאות ,ימסור המחזיק במקו העבודה ,בכתב ,את
תוצאות הבדיקה הסביבתית לעובדי המועסקי בו והעלולי להיות חשופי לגורמי
מזיקי כאמור ,וכ הסבר בכתב בדבר הסיכוני שנתגלו בבדיקה ובדבר האמצעי שיש
לנקוט להגנה מפניה.
)ב( המחזיק במקו עבודה רשאי למסור לעובדי את תוצאות הבדיקה והסבר כאמור
בתקנת משנה )א( באמצעות הודעה על לוח המודעות במקו העבודה.
 .12בדיקה רפואית
נערכה לעובד בדיקה רפואית במטרה לגלות או למנוע סיכוני ,יביאו המוסד הרפואי
או הרופא ,שערכו את הבדיקה ,לידיעת העובד הנבדק ,בתו' זמ סביר ,את מצב
בריאותו ,בדר' ובאופ שיראו לנכו .
 .13חובות העובד
)א( עובד חייב 
) (1להודיע למחזיק במקו העבודה על סיכו במקו העבודה שנתגלה לו תו' כדי
עבודתו ושלא היה ידוע מקוד;
) (2להתייצב לכל הדרכה ,שהזמינו אליה המחזיק במקו העבודה או מי מטעמו ,זולת
א היתה סיבה סבירה להעדרו.
)ב( מחזיק במקו עבודה יפרס את חובות העובד המפורטות בתקנת משנה )א( על לוח
המודעות במקו העבודה.

 .14פרסו ש הממונה על הבטיחות ומפקח העבודה
מחזיק במקו עבודה יפרס על לוח המודעות את ש הממונה על הבטיחות ,א מונה,
ואת ש מפקח העבודה המפקח על מקו העבודה ואת מספרי הטלפו שבה אפשר להשיג.
 .15עונשי
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו  מאסר שישה חודשי ,או קנס כאמור
בסעי )61א() (1לחוק העונשי  ,התשל"ז.1977
 .16הגנה
הואש מחזיק במקו עבודה בעבירה על הוראות תקנה  2או  3מחמת שנתגלה פג או
ליקוי בעדכניות המידע או בנכונות ההוראות שמסר לעובדיו על פי הוראות תקנות
אלה ,תהא זו הגנה טובה לנאש א הוכיח אחת מאלה:
) (1כי נקט אמצעי סבירי כדי לוודא את נכונות ואת עדכניות של המידע או של
ההוראות שמסר ,לפי העני ;
) (2כי המידע או ההוראות נתקבלו מאת משרד ממשלתי ,מוסד של המדינה או מוסד
להשכלה גבוהה ,שענינ במידע או בהוראות האמורי.
 .17תחילה
תחילת של תקנות אלה שלושי ימי מיו פרסומ .
______________________________
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