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 רשימת תיוג - בחקלאות מכונות וציודבטיחות 
, מכסחות, מתחחות , מכונות דישון וזיבול,דיסקוסים וקלטרות, מחרשות

 מזרעות ומכונת פיזור, מכונות איסוף, גיזום ,מרססים ומכונות איבוק
 
 
 

 נושא הבדיקה כן לא הערות
האם קיימת מודעות לבדוק את הכלי לפני הפעלה ראשונה    

 .ם וקיום כל המגינים במקומםבאותו היו
האם הכלי מטופל כיאות מבחינה טכנית ובטיחותית במוסך    

 .שבורים/ מורשה ואין חלקים רופפים 
 האם הכלי נבדק לתקינות בטסט במידה וחייב רישוי בנפרד   
האם המפעיל בעל רשיון הפעלה מתאים וקיבל הכשרה    

 .והדרכה לכלי ולציוד הנלווה
נבדק האזור לאי הימצאות ילדים , ני התנעה ונסיעההאם לפ   

 .וחיות למניעת פגיעה
האם מצויד בכל הנדרש על פי , אם הכלי נע גם על כביש   

 תקנות התעבורה ומשולט באזהרות ברורת ונראות לעין
 האם המפעיל קיבל הדרכת רענון בשפתו לאחרונה ומתי   
 ים בטוחים לרתימההאם קיימים התקנ, באם העובד נמצא לבד   

 .עצמית וחיבור הכלי אל הטקטור ללא סיכון העובד
 אין לטפל בכלי בהרכבת רצועות או שרשראות בזמן עבודה   
 חיבור מאובטחים על ידי פין/ האם קיימים התקני ריתום    

 .הזרועות/ המבטיח אי ניתוק היצול 
 מקומםרצועות וגלגלי שיניים נמצאים ב, מגינים על שרשראות   
 מוגן על ידי מגן לכל אורכו ומתאים (.P.T.O)מעביר הכח    

 .העברת הכח הנדרש להפעלת הכלי ליחס
האם . האם מושב המפעיל שלם ומצויד בחגורת בטיחות תקינה   

 )במידה והכלי מופעל עצמית(הוא ארגונומי ומונע כאבי גב 
 האם קיימת מודעות לאיסור הסעת אדם נוסף על הכלי   
  האם שחרור סתימות או פירור גושי הדשן נעשה– במדשנות   

 באמצעות מוט מתאים ומערכת החילזון וגלגלי השיניים מוגנת
 .מפני הכנסת יד או איבר אחר

  מכסחת אופקית מצויידת במסך שרשראות תלויות–מכסחות    
 .או מגן מתכת מתכנן

 שים וכןמצויידת במגן למניעת העפת גו) תופית (מכסחת גל   
 .מערכת ההינע מוגנת לבטח

 . צינורות שלמים ומתאימים לעבודה בלחץ הנדרש– מרססים   
 .מדי לחץ ושעונים שלמים ותקינים   
 .  מוגנים הלהבים והמפוח על ידי מגן מתאים- מרססי מפוח   
 הבטיחותיות, הריסוס נעשה על פי כל הדרישות החוקתיות   

 .ט ותקנות הבטיחות בעבודה" פב–והגיהותיות בהתאם ל 
 .אין להשאיר  בשדה או בשטח פתוח כלי ריסוס ללא השגחה    
  יש לנקוט בכל האמצעים כבכלי ריסוס ושימוש – במאבק   

 .בחומרים רעילים וחומרי הדברה
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 . קיים ביגוד מתאים לעובד– זימור, גיזום   
, שקפי מגןמ, כפפות, כובע רחב שוליים(קיים ציוד מגן אישי    

 ).נעלים גבוהות, אוזניות
 .המזמרה מוגנים מפני מגע בעת העבודה/ המסור    
 . מוגנים בטיחותית–שמן תקניים ושלמים / חיבורי חשמל    
זרוע לגובה או דומה האם המערכת , אם הכלי מצויד במזלג   

 .האם קיים תזכיר. נבדקה על ידי בודק מוסמך
נים מפני פגיעה באמצעות מגן קבוע או האם צירים סובבים מוג   

 .במגן נייד או בגידור אחר
שרשראות ורצועות הנעה , שגמים, ברגים, גלים, האם גלגלים   

 .היתקלות או ניתוק אקראי, נפילה, מוגנים מפני נגיעה בהם
 .האם מאווררים מוגנים כנדרש למניעת פגיעה   
 . מוגן כשאינו בשימושPTO -האם ה   
בטיחותי שלם ומצויד בפין עם נועל , ם וו הגרירה ייעודיהא   

 .למניעת התנתקות
האם העובד המפעיל או המסייע לציוד חקלאי ממוכן קיבל    

 הדרכה מתאימה לגבי הסיכונים מציוד זה והתנהגות בטיחותית
האם ישנו עובד שהוכשר להגשת , אם עובדת קבוצת אנשים   

 .עזרה ראשונה
האם ניתן , על הכלי מערכת ריסוס רחבה מאדאם מותקנת    

 לקפלה בזמן נסיעה רגילה והאם יציבה ונעולה במצב זה
, האם על פי הוראות יצרן הכלי, משקולות איזון אם נדרשות   

 .שלמות וכולן במקומן ומחוזקות כנדרש
 החילזון והמסועים מוגנים,  האם מערכת השיניים–במזרעות    

 . ידו של המפעילכנדרש ומונעים הכנסת
 אם זהית בעיות בטיחות אחרות ציין אותן לצורך טיפול ומעקב   
 :עזרה ראשונה   

או על הטרקטור /האם קיימת תיבת עזרה ראשונה על הכלי ו
 .המפעיל

 .האם העובדים הוכשרו בהגשת עזרה ראשונה
 האם לעובדים מידע נגיש וזמין על קריאה בחרום במקרה של

 .חמורהפגיעה או פציעה 
 


