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סימן ב': תקצירים ותעודות
1.1.107 .............. הצגת תקצירים ותעודות   .196
1.1.108 .................. מסירת עותק התקנות   .197

סימן ג׳: פנקס המפעל 
1.1.108 ............................. פנקס המפעל   .198

פנקס מפעל למקומות הנחשבים    .199
1.1.109 ..................................... כמפעל  
1.1.109 ............. שמירת פנקסים ורשומות   .200

סימן ג'1: אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה
1.1.109 ............. שמירת פנקסים ורשומות 200א. 

סימן ד': חובותיהם של עובדים 
תחולה...................................... 1.1.110   .201
1.1.110 ............ איסור מעשה העלול לסכן   .202
איסור לפגוע בהתקנים................. 1.1.111   .203
חובה להשתמש בהתקנים............. 1.1.111   .204
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סימן ה׳: איסור ניכויים משכר 
1.1.111 ................... איסור ניכויים משכר   .205

סימן ו': מצרכים שייבואם אסור
1.1.112 ........................... גפרורים בזרחן   .206

מצרכים מחמרים האסורים    .207
בשימוש.................................... 1.1.112  
1.1.112 ......... מסחר במצרך שייבואו אסור   .208

פרק ח׳: ביצוע 

סמכויות מפקח........................... 1.1.113   .209
1.1.113 .............. סמכות לענינים רפואיים   .210
1.1.114 ............. נטילת דוגמאות לאנליזה   .211
החובה להמציא אמצעים לבקורת... 1.1.114   .212

החובה להמציא נסח מפנקס    .213
1.1.115 ..................................... המפעל  
תעודת מינוי של מפקח................ 1.1.115   .214
1.1.115 .............................. מתן תעודות   .215
התקנת תקנות............................ 1.1.115   .216
1.1.115 ............. המצאת תעודות ומשלוחן   .217

המצאת הודעות לאדם שבמקום    .218
1.1.116 ..................................... התופש  

פרק ט׳: עבירות, עונשין והליכים משפטיים

סימן א׳: האחראים 
עבירות התופש או הבעל.............. 1.1.117   .219
1.1.118 ........... בעל מכונה במקום התופש   .220
העבריין למעשה......................... 1.1.119   .221
אחריות מנהל תאגיד או שותף....... 1.1.119   .222
1.1.120 ............... עבירות עובדים ואחרים   .223
הפרה נפרדת לגבי כל עובד.......... 1.1.121   .224

סימן ב': עבירות ועונשין
עונש כשלא נקבע במפורש........... 1.1.121   .225
1.1.127 .............................. צו לתיקונים   .226
1.1.127 ............................... מסחר אסור   .227
אי משלוח תסקיר למפקח אזורי..... 1.1.128   .228

עריכת בדיקה או תסקיר שלא    .229
1.1.128 ....................................... כראוי  

שימוש במפעל ללא מימלטים מדליקה   .230
או בניגוד לצו מימלטים............... 1.1.128  
תפישת מפעל בלא הודעה............ 1.1.129   .231
1.1.129 ................. פגיעה בתעודה מוצגת   .232
1.1.129 ......... מסחר במצרך שייבואו אסור   .233
גילוי תוצאות אנליזה................... 1.1.129   .234
הפרעה למפקח........................... 1.1.130   .235

זיוף ומרמה................................ 1.1.130   .236
הוראות בדבר עבירות נמשכות...... 1.1.131   .237

סימן ג׳: הליכים משפטיים 
1.1.131 ............................ צורת האישום   .238

המצאה ומשלוח של הזמנה לדין    .239
1.1.131 ......................... וצו בית המשפט  

הליכים כלפי אדם שבמקום    .240
1.1.131 ..................................... התופש  
1.1.131 ................... רישום בפנקס כראיה   .241
1.1.132 ........ אדם במפעל ייראה כעובד בו   .242
1.1.132 ....... אישום העבריין למעשה ודינו   .243
בוטל........................................ 1.1.133   .244

תביעה לשינוי הסכם או לחלוקת    .245
1.1.133 .............. הוצאות בין בעל לתופש  

פרק י׳: כללי 

1.1.135 ............................. שמירת דינים   .246
ביצוע....................................... 1.1.135   .247
1.1.135 ...................................... אגרות 247א. 
תחילה...................................... 1.1.135   .248

התוספת לסעיף 164: הוראות בדבר לחות 
בתהליכי טקסטיל................................... 1.1.136

סימן א׳: ציוד
1.1.136 ........................... שני מדי–לחות   .1
1.1.136 ........................................ פטור   .2
1.1.136 ............. לוח לחות וטופס לרישום   .3
קריאת מדי–לחות........................ 1.1.136   .4
הרישומים ראיה.......................... 1.1.137   .5

סימן ב׳: הגבלת לחות
1.1.137 .............. הגבלת לחות מלאכותית   .6
1.1.137 .......... אין להשתמש במים מזיקים   .7
הגבלת לחות לפי שיטה מיוחדת.... 1.1.137   .8

1.1.138 ...................................... לוח השוואה
מונחים המשמשים בנוסח זה................. 1.1.140

1.2  תקנות הבטיחות בעבודה

1.2.1 ..... איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים
בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ....... 1.2.2
1.2.4 ................................... בדיקת מיתקני לחץ
1.2.15 ....................... בטיחות במכונות חקלאיות
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בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם 
גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, 

כימיות וביולוגיות................................... 1.2.17
גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור 

1.2.24 .............................. והעובדים באבק מזיק
גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 

באיזוציאנאטים....................................... 1.2.36
1.2.43 ... גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
1.2.50 ........................................ בויניל–כלוריד

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
בזרניך )ארסן(......................................... 1.2.57

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי 
הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים..... 1.2.64
גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית.. 1.2.71

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים 
פחמיימניים ארומטיים מסויימים................ 1.2.78

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים 
פחמיימניים הלוגניים מסויימים................. 1.2.86

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
במתכות מסוימות.................................... 1.2.94

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
1.2.103 ............................................... בעופרת 

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
בקרינה מיננת........................................ 1.2.110

גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים 
1.2.126 ........................................ בקרינת לייזר

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש.. 1.2.134  
גיליון בטיחות סיווג, אריזה, תיווי וסימון 

של אריזות............................................ 1.2.143
הרמת בני אדם במלגזות.......................... 1.2.152
1.2.155 ...................... התקני בטיחות בדוד קיטור
התקני בטיחות במיתקן לחץ..................... 1.2.155
1.2.158 ......................... התקנת דלת בתא מעלית
חשמל.................................................. 1.2.159
טרקטורים בחקלאות............................... 1.2.163
כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה........... 1.2.185
1.2.185 ......... מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים
מחצבות–אבן......................................... 1.2.186
מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד 1.2.193
מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות........... 1.2.196
1.2.199 ................... מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
1.2.202 ................................................ נוחויות

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים 
בגורמים מזיקים..................................... 1.2.210
1.2.226 ............................. נמלים ואניות בנמלים
1.2.241 ........................................ עבודה בגובה
1.2.266 ........... עבודה על גגות שבירים או תלולים

1.2.270 ......................................... עבודות בניה
עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

1.2.310 ............................................... ואתתים 
1.2.319 .......................................... עגורני צריח
עובדים בחמרי הדברה............................. 1.2.343
עזרה ראשונה במקומות עבודה................. 1.2.350
1.2.353 ....................................... ציוד מגן אישי
רצועת עליה.......................................... 1.2.361
תמיסות צלולוזה.................................... 1.2.361

צווים
1.2.366 ........................................ אגרות בדיקה
מרלים ומעליות - דין וחשבון................... 1.2.368
עבודות בניה הנדסית.............................. 1.2.370
פנקס כללי............................................ 1.2.370

הארכת התקופה שבס' 8)ב( לתיקון 
1.2.371 ....................................... מס' 9 לפקודה

נהלים
נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל 

עבודה בבניה השעייתו וביטול מינויו......... 1.2.372
נוהל הכשרת מנהלי עבודה לעבודות בנייה, 

בנייה הנדסית, עבודות תשתית ופיתוח....... 1.2.376
נוהל הסמכה ונוהל עבודה של בודקים 

מוסמכים לכלי הרמה ומתקני לחץ לפי פקודת 
הבטיחות בעבודה................................... 1.2.382

חוקים נוספים  1.3
חוק הגז )בטיחות ורישוי(, 

תשמ"ט-1989

פרק א': פרשנות

הגדרות........................................ 1.3.1  .1

פרק ב': בטיחות הטיפול בגז ובמיתקני גז

1.3.2 ................................... צו בטיחות  .2
מינוי מנהל................................... 1.3.2  .3
התקנת מיתקן גז............................ 1.3.2  .4
1.3.3 ............ הפסקת פעולה של מיתקן גז  .5
תוקף הוראת בטיחות...................... 1.3.3  .6
1.3.3 ............. אחזקה תקינה של מיתקן גז  .7
1.3.3 .............................. תכנית בטיחות  .8
בדיקת תקינות מערכת גז ואחריות.... 1.3.3 8א. 
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פרק ב'1: מיתקני גז טבעי לצריכה

1.3.4 ........... הגדרות ופרשנות — פרק ב'1 8ב. 
התקנה ושימוש במיתקן גז טבעי  8ג. 

לצריכה........................................ 1.3.5  
אישור תקינות למיתקן גז טבעי  8ד. 

לצריכה........................................ 1.3.5  
התליית אישור תקינות, ביטולו  8ה. 

או סירוב לחדשו............................ 1.3.6  
1.3.6 ........................ אישור תקינות זמני 8ו. 

אחזקה תקינה ובטוחה של מיתקן  8ז. 
1.3.7 ............................ גז טבעי לצריכה  

איסור אספקת גז טבעי למיתקן  8ח. 
שאין לגביו אישור תקינות............... 1.3.7  
הסמכת גופים בודקים..................... 1.3.7 8ט. 

סמכות המנהל לעניין מיתקן גז טבעי  8י. 
לצריכה........................................ 1.3.8  

קביעת הוראות בנושאים שלא  8יא. 
נקבעו בתקן................................ 1.3.10  

שינוי התוספת הראשונה א'  8יב. 
והתוספת השלישית...................... 1.3.10  

אי–תחולה של הוראות על מיתקני  8יג. 
1.3.10 .......................... גז טבעי לצריכה  
סייג לתחולה — פרק ב'1............... 1.3.10 8יד. 
הוראות מעבר — פרק ב'1.............. 1.3.11 8טו. 

פרק ג': רישוי

איסור עיסוק ללא רשיון................ 1.3.14  .9
1.3.14 ................... בקשה לרשיון ספק גז  .10
1.3.14 ... בקשה לרשיון לעיסוק בעבודת גז  .11
1.3.15 ............ תנאים למתן רשיון ספק גז  .12
1.3.15 ........................... החלטה בבקשה  .13

קיום תנאים בידי בעל רשיון   .14
ספק גז....................................... 1.3.15  

תנאים למתן רשיון לעיסוק   .15
בעבודת גז.................................. 1.3.16  
1.3.16 ........................... תקפו של רשיון  .16
1.3.16 ............................... ביטול רשיון  .17
1.3.17 ............................ תעודת הסמכה  .18
1.3.17 ........................................ 21-19. בוטלו

פרק ד': חקירות ועונשין

סמכויות חקירה........................... 1.3.17  .22
ביקורת ותפיסה........................... 1.3.17  .23

ביצוע צווים................................ 1.3.18  .24
1.3.18 ....................................... עונשין  .25
1.3.18 ....................... אחריות של תאגיד  .26
1.3.18 ........... אחריותו של מעביד ומרשה  .27

פרק ה': הוראות שונות

תחולה על המדינה....................... 1.3.18  .28
1.3.19 ............................. ביצוע ותקנות  .29

תקנות וצווים — התייעצות,   .30
הסכמה ואישור............................ 1.3.19  
הוראות המנהל — התייעצות.......... 1.3.19  .31
1.3.19 ............................. הוראות מעבר  .32
שמירת דינים וחובות.................... 1.3.20  .33
1.3.20 ..................................... הושמטו  .35-34

תוספת ראשונה )סעיף 1(.......................... 1.3.21
תוספת ראשונה א 

1.3.21 ..................... )סעיף 8ב — להגדרה "תקן"(
תוספת שנייה )סעיף 14(........................... 1.3.21

חוק הסדרת העיסוק בהדברה 
תברואית, התשע"ו-2016

פרק א': מטרה והגדרות

1.3.25 ........................................ מטרה  .1
הגדרות...................................... 1.3.25  .2

פרק ב': רישוי מדבירים

1.3.27 ................................ חובת רישוי  .3
סוגי רישיונות מדביר.................... 1.3.27  .4
1.3.28 ......... ייחוד התואר ואיסור התחזות  .5
סיוע בביצוע הדברה..................... 1.3.28  .6
1.3.29 ..................... תנאים למתן רישיון  .7
1.3.30 ...................... סירוב למתן רישיון  .8
1.3.30 ............... תקופת הרישיון וחידושו  .9

סירוב לחדש רישיון, ביטול רישיון,   .10
1.3.31 ..................... הגבלתו או התלייתו  
איסור העברת רישיון.................... 1.3.32  .11
1.3.32 ...................... חובת עדכון פרטים  .12
1.3.32 ........................... מרשם מדבירים  .13
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כימיות וביולוגיות................................... 1.2.17
גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור 

1.2.24 .............................. והעובדים באבק מזיק
גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 

באיזוציאנאטים....................................... 1.2.36
1.2.43 ... גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
1.2.50 ........................................ בויניל–כלוריד

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
בזרניך )ארסן(......................................... 1.2.57

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי 
הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים..... 1.2.64
גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית.. 1.2.71

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים 
פחמיימניים ארומטיים מסויימים................ 1.2.78

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים 
פחמיימניים הלוגניים מסויימים................. 1.2.86

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
במתכות מסוימות.................................... 1.2.94

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
1.2.103 ............................................... בעופרת 

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים 
בקרינה מיננת........................................ 1.2.110

גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים 
1.2.126 ........................................ בקרינת לייזר

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש.. 1.2.134  
גיליון בטיחות סיווג, אריזה, תיווי וסימון 

של אריזות............................................ 1.2.143
הרמת בני אדם במלגזות.......................... 1.2.152
1.2.155 ...................... התקני בטיחות בדוד קיטור
התקני בטיחות במיתקן לחץ..................... 1.2.155
1.2.158 ......................... התקנת דלת בתא מעלית
חשמל.................................................. 1.2.159
טרקטורים בחקלאות............................... 1.2.163
כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה........... 1.2.185
1.2.185 ......... מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים
מחצבות–אבן......................................... 1.2.186
מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד 1.2.193
מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות........... 1.2.196
1.2.199 ................... מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
1.2.202 ................................................ נוחויות

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים 
בגורמים מזיקים..................................... 1.2.210
1.2.226 ............................. נמלים ואניות בנמלים
1.2.241 ........................................ עבודה בגובה
1.2.266 ........... עבודה על גגות שבירים או תלולים

1.2.270 ......................................... עבודות בניה
עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

1.2.310 ............................................... ואתתים 
1.2.319 .......................................... עגורני צריח
עובדים בחמרי הדברה............................. 1.2.343
עזרה ראשונה במקומות עבודה................. 1.2.350
1.2.353 ....................................... ציוד מגן אישי
רצועת עליה.......................................... 1.2.361
תמיסות צלולוזה.................................... 1.2.361

צווים
1.2.366 ........................................ אגרות בדיקה
מרלים ומעליות - דין וחשבון................... 1.2.368
עבודות בניה הנדסית.............................. 1.2.370
פנקס כללי............................................ 1.2.370

הארכת התקופה שבס' 8)ב( לתיקון 
1.2.371 ....................................... מס' 9 לפקודה

נהלים
נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל 

עבודה בבניה השעייתו וביטול מינויו......... 1.2.372
נוהל הכשרת מנהלי עבודה לעבודות בנייה, 

בנייה הנדסית, עבודות תשתית ופיתוח....... 1.2.376
נוהל הסמכה ונוהל עבודה של בודקים 

מוסמכים לכלי הרמה ומתקני לחץ לפי פקודת 
הבטיחות בעבודה................................... 1.2.382

חוקים נוספים  1.3
חוק הגז )בטיחות ורישוי(, 

תשמ"ט-1989

פרק א': פרשנות

הגדרות........................................ 1.3.1  .1

פרק ב': בטיחות הטיפול בגז ובמיתקני גז

1.3.2 ................................... צו בטיחות  .2
מינוי מנהל................................... 1.3.2  .3
התקנת מיתקן גז............................ 1.3.2  .4
1.3.3 ............ הפסקת פעולה של מיתקן גז  .5
תוקף הוראת בטיחות...................... 1.3.3  .6
1.3.3 ............. אחזקה תקינה של מיתקן גז  .7
1.3.3 .............................. תכנית בטיחות  .8
בדיקת תקינות מערכת גז ואחריות.... 1.3.3 8א. 
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פרק ב'1: מיתקני גז טבעי לצריכה

1.3.4 ........... הגדרות ופרשנות — פרק ב'1 8ב. 
התקנה ושימוש במיתקן גז טבעי  8ג. 

לצריכה........................................ 1.3.5  
אישור תקינות למיתקן גז טבעי  8ד. 

לצריכה........................................ 1.3.5  
התליית אישור תקינות, ביטולו  8ה. 

או סירוב לחדשו............................ 1.3.6  
1.3.6 ........................ אישור תקינות זמני 8ו. 

אחזקה תקינה ובטוחה של מיתקן  8ז. 
1.3.7 ............................ גז טבעי לצריכה  

איסור אספקת גז טבעי למיתקן  8ח. 
שאין לגביו אישור תקינות............... 1.3.7  
הסמכת גופים בודקים..................... 1.3.7 8ט. 

סמכות המנהל לעניין מיתקן גז טבעי  8י. 
לצריכה........................................ 1.3.8  

קביעת הוראות בנושאים שלא  8יא. 
נקבעו בתקן................................ 1.3.10  

שינוי התוספת הראשונה א'  8יב. 
והתוספת השלישית...................... 1.3.10  

אי–תחולה של הוראות על מיתקני  8יג. 
1.3.10 .......................... גז טבעי לצריכה  
סייג לתחולה — פרק ב'1............... 1.3.10 8יד. 
הוראות מעבר — פרק ב'1.............. 1.3.11 8טו. 

פרק ג': רישוי

איסור עיסוק ללא רשיון................ 1.3.14  .9
1.3.14 ................... בקשה לרשיון ספק גז  .10
1.3.14 ... בקשה לרשיון לעיסוק בעבודת גז  .11
1.3.15 ............ תנאים למתן רשיון ספק גז  .12
1.3.15 ........................... החלטה בבקשה  .13

קיום תנאים בידי בעל רשיון   .14
ספק גז....................................... 1.3.15  

תנאים למתן רשיון לעיסוק   .15
בעבודת גז.................................. 1.3.16  
1.3.16 ........................... תקפו של רשיון  .16
1.3.16 ............................... ביטול רשיון  .17
1.3.17 ............................ תעודת הסמכה  .18
1.3.17 ........................................ 21-19. בוטלו

פרק ד': חקירות ועונשין

סמכויות חקירה........................... 1.3.17  .22
ביקורת ותפיסה........................... 1.3.17  .23

ביצוע צווים................................ 1.3.18  .24
1.3.18 ....................................... עונשין  .25
1.3.18 ....................... אחריות של תאגיד  .26
1.3.18 ........... אחריותו של מעביד ומרשה  .27

פרק ה': הוראות שונות

תחולה על המדינה....................... 1.3.18  .28
1.3.19 ............................. ביצוע ותקנות  .29

תקנות וצווים — התייעצות,   .30
הסכמה ואישור............................ 1.3.19  
הוראות המנהל — התייעצות.......... 1.3.19  .31
1.3.19 ............................. הוראות מעבר  .32
שמירת דינים וחובות.................... 1.3.20  .33
1.3.20 ..................................... הושמטו  .35-34

תוספת ראשונה )סעיף 1(.......................... 1.3.21
תוספת ראשונה א 

1.3.21 ..................... )סעיף 8ב — להגדרה "תקן"(
תוספת שנייה )סעיף 14(........................... 1.3.21

חוק הסדרת העיסוק בהדברה 
תברואית, התשע"ו-2016

פרק א': מטרה והגדרות

1.3.25 ........................................ מטרה  .1
הגדרות...................................... 1.3.25  .2

פרק ב': רישוי מדבירים

1.3.27 ................................ חובת רישוי  .3
סוגי רישיונות מדביר.................... 1.3.27  .4
1.3.28 ......... ייחוד התואר ואיסור התחזות  .5
סיוע בביצוע הדברה..................... 1.3.28  .6
1.3.29 ..................... תנאים למתן רישיון  .7
1.3.30 ...................... סירוב למתן רישיון  .8
1.3.30 ............... תקופת הרישיון וחידושו  .9

סירוב לחדש רישיון, ביטול רישיון,   .10
1.3.31 ..................... הגבלתו או התלייתו  
איסור העברת רישיון.................... 1.3.32  .11
1.3.32 ...................... חובת עדכון פרטים  .12
1.3.32 ........................... מרשם מדבירים  .13
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פרק ג': חובות מדביר, מפעיל ומזמין הדברה

1.3.32 .............................. חובות מדביר  .14
חובות מפעיל.............................. 1.3.33  .15

חובות, הגבלות ותנאים נוספים   .16
החלים על מדביר או על מפעיל...... 1.3.34  
1.3.34 ....... חובת השתתפות בהשתלמויות  .17
חובת דיווח של מדביר ומפעיל....... 1.3.35  .18
סמכות הרשם לתת הוראות............ 1.3.35  .19

איסור הטעיה וחובות לעניין  .20
פרסומת..................................... 1.3.36  
חובות של מזמין הדברה................ 1.3.36  .21
1.3.36 .................... אישור חריג להדברה  .22

פרק ד': הרשם, הוועדה המייעצת לענייני 
מדבירים ומפקחים

הרשם לענייני מדבירים................. 1.3.37  .23
הוועדה המייעצת לענייני מדבירים... 1.3.37  .24

סייגים למינוי נציג ציבור ומשקיף   .25
1.3.37 .......................... ותקופת כהונתם  
1.3.38 .............................. ניגוד עניינים  .26
סדרי עבודה................................ 1.3.38  .27
תוקף החלטות............................. 1.3.38  .28

הסמכת מפקחים שלא מקרב   .29
1.3.39 ............................. עובדי המשרד  

פרק ה': עונשין

1.3.39 ....................................... עונשין  .30
1.3.41 ......... אחריות נושא משרה בתאגיד  .31
שיעורי קנסות............................. 1.3.41  .32
סמכויות בית משפט..................... 1.3.42  .33

פרק ו': עיצום כספי

1.3.42 ................................ עיצום כספי  .34
הודעה על כוונת חיוב................... 1.3.44  .35
1.3.45 ................................. זכות טיעון  .36
1.3.45 ...... החלטת המנהל ודרישת תשלום  .37
הפרה נמשכת והפרה חוזרת........... 1.3.45  .38
סכומים מופחתים......................... 1.3.45  .39
1.3.46 .... סכום מעודכן של העיצום הכספי  .40
המועד לתשלום העיצום הכספי...... 1.3.46  .41
1.3.46 ........ פריסת תשלום העיצום הכספי  .42
1.3.46 .................. הפרשי הצמדה וריבית  .43
1.3.47 ....................................... ערעור  .44

1.3.47 ....................................... פרסום  .45
עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה   .46

1.3.48 ............................. ולפי חוק אחר  
1.3.48 ................ שמירת אחריות פלילית  .47

פרק ז': הוראות שונות

1.3.48 ............................. ביצוע ותקנות  .48
1.3.48 ........................... שינוי התוספות  .49
1.3.48 ....................................... אגרות  .50

גביית קנסות ועיצומים כספיים   .51
והעברתם לקרן לשמירת הניקיון..... 1.3.49  
אי תחולה ושמירת דינים............... 1.3.49  .52
תחולה על המדינה....................... 1.3.50  .53
1.3.50 ..................................... הושמטו  .55-54

פרק ח': תחילה והוראות מעבר

תחילה....................................... 1.3.50  .56
1.3.50 ... הוראות מעבר לעניין חובת רישוי  .57
הוראות מעבר לעניין עובדי הדברה.. 1.3.51  .58
1.3.52 ......... הוראות מעבר לעניין בחינות  .59

הוראות מעבר לעניין הגשת בקשה   .60
1.3.53 ...................................... ואגרות  

שמירת תוקף תקנות הדברת   .61
1.3.53 ...................................... מזיקים  
1.3.53 .......................... תקנות ראשונות  .62

תוספת ראשונה....................................... 1.3.54
חלק א' — חסרי חוליות............................ 1.3.54

חלק ב' — חולייתנים הגורמים למפגע 
או למטרד.............................................. 1.3.55
1.3.56 ............ חלק ג' — מזיקים בתנאים מיוחדים
1.3.56 ............................ תוספת שנייה )סעיף 4(

חוק הקרינה הבלתי מייננת, 
תשס"ו-2006

פרק א': מטרות החוק

מטרות....................................... 1.3.57  .1

פרק ב': הגדרות

הגדרות...................................... 1.3.57  .2

דיני בטיחות בעבודה  |  גולדברג-דור ינואר 2019

תוכן העניינים

כא

פרק ג': היתרים

1.3.58 ......................................... היתר  .3
1.3.58 ......................................... פטור  .4
תוקף היתרים.............................. 1.3.58  .5
1.3.58 .............. תנאים למתן היתר הקמה  .6
תנאים למתן היתר הפעלה............. 1.3.59  .7
תנאים למתן היתר שירות.............. 1.3.60  .8

התניית רישיונות או היתרים   .9
1.3.60 ........................... לפי חיקוק אחר  
תנאים בהיתר.............................. 1.3.60  .10
ביטול היתר או התלייתו................ 1.3.61  .11
1.3.61 .............................. רישום ודיווח  .12

פרק ד': פיקוח

13.       בוטל......................................... 1.3.62
סמכויות ממונה........................... 1.3.62  .14

פרק ה': צו סילוק

1.3.63 ................. צו לסילוק מקור קרינה  .15

פרק ו': עונשין

1.3.63 ....................................... עונשין  .16
1.3.64 ......... אחריות נושא משרה בתאגיד  .17
סמכויות בית משפט..................... 1.3.64 17א. 

פרק ז': הוראות שונות

1.3.65 ........ אי תלות ומניעת ניגוד ענינים  .18
1.3.66 .............................. יידוע הציבור  .19
דרכי מסירה................................ 1.3.66  .20

בקשה לביטול הוראה או צו   .21
על–ידי בית משפט....................... 1.3.66  
1.3.66 .............................. שמירת דינים  .22
1.3.67 ....................................... אגרות  .23
שינוי התוספת............................. 1.3.67  .24
1.3.67 ............................. ביצוע ותקנות  .25
חובת התקנת תקנות..................... 1.3.68  .26
30-27.  הושמטו..................................... 1.3.69
1.3.69 ........................... סייגים לתחולה  .31
תחילה....................................... 1.3.69  .32
1.3.70 ............................. הוראות מעבר  .33

1.3.70 ..................................... תוספת )סעיף 4(

חוק למניעת מפגעי אסבסט, 
התשע"א-2011

פרק א': מטרת החוק

מטרת החוק................................ 1.3.73   .1

פרק ב': הגדרות

הגדרות...................................... 1.3.73  .2

פרק ג': הגבלת השימוש באסבסט

1.3.77 ................. איסור שימוש באסבסט  .3
המשך שימוש קיים באסבסט.......... 1.3.77  .4

שימוש קיים באסבסט פריך    .5
במיתקן תעשייתי......................... 1.3.77  

שימוש קיים באסבסט פריך    .6
1.3.78 ................... במקום ציבורי מקורה  

שימוש קיים באסבסט בציוד ובכלי    .7
1.3.79 ......... רכב בידי צבא הגנה לישראל  

שימוש קיים באסבסט צמנט    .8
1.3.80 ............................. במקום ציבורי  
1.3.81 .... מתן הוראות וחובת מסירת מידע   .9

פרק ד': מפגע אסבסט

1.3.81 ........... איסור גרימת מפגע אסבסט   .10
טיפול במפגע אסבסט................... 1.3.81   .11
מפגע אסבסט ברשות מקומית........ 1.3.82   .12
1.3.82 .................... סייג לתחולת פרק ד'   .13

פרק ה': רישוי העוסקים באסבסט

ייחוד פעולות וחובת רישוי............ 1.3.82   .14
1.3.83 ......... ייחוד התואר ואיסור התחזות   .15
רישיון קבלן אסבסט..................... 1.3.83   .16

עובדי קבלן אסבסט וחובת העסקה    .17
1.3.84 .......................... של עובד אחראי  
רישיון מפקח אסבסט פריך............ 1.3.85   .18

רישיון למעבדת אנליזה והכרה    .19
1.3.85 .............................. במעבדת חוץ  

רישיון למעבדה דוגמת ולדוגם    .20
1.3.86 ...................................... אסבסט  
1.3.86 .............................. סוקר אסבסט   .21
רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט.. 1.3.86   .22
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פרק ג': חובות מדביר, מפעיל ומזמין הדברה

1.3.32 .............................. חובות מדביר  .14
חובות מפעיל.............................. 1.3.33  .15

חובות, הגבלות ותנאים נוספים   .16
החלים על מדביר או על מפעיל...... 1.3.34  
1.3.34 ....... חובת השתתפות בהשתלמויות  .17
חובת דיווח של מדביר ומפעיל....... 1.3.35  .18
סמכות הרשם לתת הוראות............ 1.3.35  .19

איסור הטעיה וחובות לעניין  .20
פרסומת..................................... 1.3.36  
חובות של מזמין הדברה................ 1.3.36  .21
1.3.36 .................... אישור חריג להדברה  .22

פרק ד': הרשם, הוועדה המייעצת לענייני 
מדבירים ומפקחים

הרשם לענייני מדבירים................. 1.3.37  .23
הוועדה המייעצת לענייני מדבירים... 1.3.37  .24

סייגים למינוי נציג ציבור ומשקיף   .25
1.3.37 .......................... ותקופת כהונתם  
1.3.38 .............................. ניגוד עניינים  .26
סדרי עבודה................................ 1.3.38  .27
תוקף החלטות............................. 1.3.38  .28

הסמכת מפקחים שלא מקרב   .29
1.3.39 ............................. עובדי המשרד  

פרק ה': עונשין

1.3.39 ....................................... עונשין  .30
1.3.41 ......... אחריות נושא משרה בתאגיד  .31
שיעורי קנסות............................. 1.3.41  .32
סמכויות בית משפט..................... 1.3.42  .33

פרק ו': עיצום כספי

1.3.42 ................................ עיצום כספי  .34
הודעה על כוונת חיוב................... 1.3.44  .35
1.3.45 ................................. זכות טיעון  .36
1.3.45 ...... החלטת המנהל ודרישת תשלום  .37
הפרה נמשכת והפרה חוזרת........... 1.3.45  .38
סכומים מופחתים......................... 1.3.45  .39
1.3.46 .... סכום מעודכן של העיצום הכספי  .40
המועד לתשלום העיצום הכספי...... 1.3.46  .41
1.3.46 ........ פריסת תשלום העיצום הכספי  .42
1.3.46 .................. הפרשי הצמדה וריבית  .43
1.3.47 ....................................... ערעור  .44

1.3.47 ....................................... פרסום  .45
עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה   .46

1.3.48 ............................. ולפי חוק אחר  
1.3.48 ................ שמירת אחריות פלילית  .47

פרק ז': הוראות שונות

1.3.48 ............................. ביצוע ותקנות  .48
1.3.48 ........................... שינוי התוספות  .49
1.3.48 ....................................... אגרות  .50

גביית קנסות ועיצומים כספיים   .51
והעברתם לקרן לשמירת הניקיון..... 1.3.49  
אי תחולה ושמירת דינים............... 1.3.49  .52
תחולה על המדינה....................... 1.3.50  .53
1.3.50 ..................................... הושמטו  .55-54

פרק ח': תחילה והוראות מעבר

תחילה....................................... 1.3.50  .56
1.3.50 ... הוראות מעבר לעניין חובת רישוי  .57
הוראות מעבר לעניין עובדי הדברה.. 1.3.51  .58
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חוק הקרינה הבלתי מייננת, 
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פרק א': מטרות החוק

מטרות....................................... 1.3.57  .1

פרק ב': הגדרות

הגדרות...................................... 1.3.57  .2
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חוק למניעת מפגעי אסבסט, 
התשע"א-2011

פרק א': מטרת החוק

מטרת החוק................................ 1.3.73   .1

פרק ב': הגדרות

הגדרות...................................... 1.3.73  .2
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1.3.80 ............................. במקום ציבורי  
1.3.81 .... מתן הוראות וחובת מסירת מידע   .9

פרק ד': מפגע אסבסט

1.3.81 ........... איסור גרימת מפגע אסבסט   .10
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1.3.86 ...................................... אסבסט  
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רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט.. 1.3.86   .22
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שער שני

ארגון הפיקוח על העבודה

2.2......................................... מקורות החיקוקים

חוק ארגון הפיקוח על   2.1
העבודה, תשי״ד-1954

פרק ראשון: שירות הפיקוח

2.1.1 ........ הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו   .1
מנגנון השירות.............................. 2.1.2   .2
סמכויות מפקח עבודה.................... 2.1.2   .3
העתק דינים וחשבונות.................... 2.1.3   .4
2.1.3 ............................... עזרת מומחים   .5
2.1.3 ................................. צווי בטיחות   .6
2.1.4 .. צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה 6א. 
2.1.6 ........................... תוקף צו בטיחות   .7
2.1.6 .......................... ביצוע צו בטיחות   .8
2.1.7 ..................................... צו שיפור 8א.  
2.1.7 ......................................... ערעור 8ב.  
2.1.7 ....................... עונשין וקנס מינהלי 8ג. 
2.1.8 .............................. תכנית בטיחות 8ד.  
2.1.9 ................ מידע והכשרה בטיחותית 8ה.  

תחולה על מעליות או דרגנועים  8ו.  
2.1.9 .............................. שאינם במפעל  

פרק שני: נאמנים, ועדות 
וממונים על בטיחות

הגדרות...................................... 2.1.11   .9
2.1.11 ................... הקמת ועדות בטיחות   .10
2.1.12 ................... הרכבת ועדת בטיחות   .11
הודעה על ועדת בטיחות............... 2.1.12   .12
סדרי עבודתה של ועדת בטיחות..... 2.1.12   .13
2.1.13 . חובות וסמכויות של ועדת בטיחות   .14

קשר בין ועדת הבטיחות לבין    .15
2.1.14 ............................ מפקח העבודה  
פגיעה בכללי בטיחות................... 2.1.14   .16
חובות המעסיק כלפי ועדת בטיחות.. 2.1.14   .17
העברת סמכויות.......................... 2.1.15   .18

נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו   .19
ועדת בטיחות.............................. 2.1.15  

נאמני בטיחות במפעל שאין בו    .20
ועדת בטיחות.............................. 2.1.15  

הודעה על נאמן בטיחות ותחילת    .21
2.1.15 ...................................... כהונתו  
חובות וסמכויות של נאמן בטיחות.. 2.1.15   .22
חובות המעסיק............................ 2.1.16   .23
הגנה על נאמן בטיחות.................. 2.1.16   .24
2.1.16 ....................... ממונה על בטיחות   .25

תקנות נוספות  1.4

תקנות החשמל )עבודה במיתקן חי 
או בקרבתו(.............................................. 1.4.1

תקנות העבירות המינהליות 
1.4.9 ................. )קנס מינהלי — בטיחות בעבודה(

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות — 
תחילת החוק לגבי קנס מינהלי בענין בטיחות 

1.4.10 .......... בעבודה ובענין שעות מנוחה ועבודה
1.4.10 .............. צו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(
תקנות הקרינה הבלתי מייננת.................... 1.4.11

תקנות הרוקחים )תנאי ייצור נאותים(.......... 1.4.20
1.4.21 .............. תקנות חמרי נפץ, החסנה ושימוש

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )בקשה 
1.4.79 ...... לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים(

תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות 
ועבודות מוגבלות(................................... 1.4.98

תקנות עבודת נשים )עבודות אסורות, 
1.4.101 .......... עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות(

תקנות עבודת נשים )עבודות בקרינה 
1.4.105 ............................................... מייננת( 
1.4.107 ............ תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(
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פרק ו': ביצוע עבודות אסבסט

1.3.92 .. החובה לקבל היתר עבודת אסבסט   .36
היתר עבודת אסבסט, התנייתו    .37

1.3.92 ............... בתנאים או סירוב לתיתו  
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סילוק אסבסט, פינויו והטמנתו....... 1.3.95   .41

פרק ז': הוועדה המקצועית, 
המנהל והממונה וסמכויותיהם
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