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 רשימת תיוג - טרקטורים וציוד נילווהבטיחות 
 
 

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

 היום וקיום כל המגינים במקומם
 האם הכלי מטופל כיאות מבחינה טכנית ובטיחותית במוסך מורשה   
 תיהאם הכלי נבדק לתקינות בטסט שנתי ואימ   
האם המפעיל בעל רשיון נהיגה מתאים וקיבל הכשרה והדרכה    

 לכלי ולציוד
נבדק האזור לאי הימצאות ילדים וחיות , האם לפני התנעה ונסיעה   

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

 התעבורה
 נה ומתיהאם המפעיל קיבל הדרכת רענון בשפתו לאחרו   
האם קיים נוהל בדיקה שמבוצע לדיווח על , באם העובד נמצא לבד   

 "הכל בסדר"
 האם קיים ואפשרי קשר מיידי אל גורמי ביטחון והצלה   
 האם קיים תא התהפכות תקני והוא מחוזק כראוי   
 האם קיימת קשת התהפכות תקנית והיא מחוזקת כראוי   
 תא ההפעלההאם קיימות מדרגות עליה ל   
. מפעיל שלם ומצויד בחגורת בטיחות תקינה/האם מושב הנהג   

 האם הוא ארגונומי ומונע כאבי גב
 האם קיימת מודעות לאיסור הסעת אדם נוסף על הכלי   
 האם קיימת ערכת עזרה ראשונה בכלי על תכולתה   
 האם קיים מטף כיבוי אש בכלי והמפעיל יודע להפעילו   
 ת הכלי והדוושות יבשות והמבנה שלהן מונע החלקההאם רצפ   
 האם מוצא בסיום העבודה, אם הכלי מותנע באמצעות מפתח   
, האם כל השמשות שלמות, אם הכלי מצויד בתא ממוזג ואקוסטי   

 ניתנות לפתיחה ונעילה ומערכת המיזוג תקינה
האם נמדדה עוצמת הרעש , אם הכלי מצויד בתא ממוזג ואקוסטי   

 בפנים ומתי
האם המפעילים , האם נמדדה העוצמה ומתי, אם הכלי מפיק רעש   

 נבדקו לתקינות שמיעתם ומתי
 האם המפעיל משתמש בציוד הגנה מרעש, באם אין לכלי תא סגור   
האם קיים על לחץ למניעת חדירת חומרי הדברה , אם התא סגור   

 ואבק
צוידת במסנן מתאים ותקין האם מערכת סינון האוויר מ, בכלי סגור   

 דישון או פעולה אחרת עם חומרים מסוכנים, בזמן ביצוע הדברה
 האם המפעיל משתמש בציוד הגנה  מתאים, אם הכלי פתוח   
האם מערכת הפליטה של הכלי תקינה ולא מסכנת את המפעיל    

 וקולט הגיצים תקין למניעת שריפה של חומר יבש
 האם מותקנים במקומם, ת מטעם היצרןאם קיימים מגיני בטיחו   
האם רצועות הנעה מכוסות במגינים למניעת היתפסות איבר או    

 בגד
 האם מקומות חמים מצוידים במגן או בבידוד למניעת כוויה   
 האם צנרת להספקות כוח הידראולי שלמה וללא נזילות   
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 נבדקה זרוע לגובה או דומה האם המערכת, אם הכלי מצויד במזלג   
 .האם קיים תזכיר. על ידי בודק מוסמך

האם צירים סובבים מוגנים מפני פגיעה באמצעות מגן קבוע או    
 במגן נייד או בגידור אחר

שרשראות ורצועות הנעה , שגמים, ברגים, גלים, האם גלגלים   
 היתקלות, נפילה, מוגנים מפני נגיעה בהם

  פגיעההאם מאווררים מוגנים כנדרש למניעת   
  מוגן כשאינו בשימושPTO -האם ה   
בטיחותי שלם ומצויד בפין עם נועל למניעת , האם וו הגרירה ייעודי   

 התנתקות
האם העובד המפעיל או המסייע לציוד חקלאי ממוכן קיבל הדרכה    

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

 ראשונה
האם ניתן לקפלה , אם מותקנת על הכלי מערכת ריסוס רחבה מאד   

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

 וכולן במקומן ומחוזקות
אם המכלים מדגם ה, אם נדרש להשתמש במכלי דלק ניידים   

 מתאים למניעת בעיות בטיחות
 אם זהית בעיות בטיחות אחרות ציין אותן לצורך טיפול ומעקב   
האם קיימים שלטי התראה האוסרים עישון בטיפול בגידולים    

 דליקים
האם מסודר ומאפשר גישה אל כל כלי , חניה וארגון הכלים והציוד   

 וציוד בנפרד
 יבוי מתאים במגרש החניההאם קיים ציוד כ   
 האם קיימת כרטסת מסודרת למעקב על תיקונים ותחזוקת הציוד   
והאם העובדים , האם נמדדה עוצמתו ומתי, אם הציוד מפיק רעש   

 נבדקו לתקינות שמיעתם ומתי
האם יש לפחות , באם מבוצע גיזום באמצעים מכנים ממונעים   

 ה במקום אדםרצוי שיהי. שילוט האוסר כניסת אנשים
צנרת , טלפון, בחן מיקום קווי חשמל, האם מפעיל ציוד גיזום הודרך   

 מים או מכשול מסוכן אחר
 האם קיימות מדרגות עליה לתא ההפעלה   
האם קיימת מודעות לבדוק את הכלי לפני הפעלה ראשונה באותו    

 היום
. מפעיל שלם ומצויד בחגורת בטיחות תקינה/האם מושב הנהג   

 האם הוא ארגונומי
 האם הכלי נבדק לתקינות בטסט שנתי ואימתי   
 האם הכלי מטופל כיאות מבחינה טכנית ובטיחותית במוסך מורשה   
 האם מותקנים במקומם, אם קיימים מגיני בטיחות מטעם היצרן   
האם רצועות הנעה מכוסות במגינים למניעת היתפסות איבר או    

 בגד
שרשראות ורצועות הנעה , שגמים, ברגים, גלים, האם גלגלים   

 היתקלות, נפילה, מוגנים מפני נגיעה בהם
לחיצה ומעברים צרים , גזירה, בציוד עזר האם נקודות מעיכה   

 מגודרים כנדרש
האם צירים סובבים מוגנים מפני פגיעה באמצעות מגן קבוע או    

 במגן נייד או בגידור אחר
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 נים כנדרש למניעת פגיעההאם מאווררים מוג   
 האם מקומות חמים מצוידים במגן או בבידוד למניעת כוויה   
 האם צנרת להספקות כוח הידראולי שלמה וללא נזילות   
 האם המפעיל בעל רשיון נהיגה מתאים וקיבל הדרכה לכלי ולציוד   
 האם המפעיל קיבל הדרכת רענון בשפתו לארונה ומתי   
מפעיל או המסיע לציוד חקלאי ממוכן קיבל הדרכה האם העובד ה   

 מתאימה לגבי הסיכונים מציוד זה
האם בכלי או בציוד מותקן ציוד המחייב בדיקה תקופתית של בודק    

משאבות , קיטור, מכונות הרמה, מדחסים וקולטי אוויר(מוסמך 
 ) וולט50ציוד חשמלי מעל . לחץ גבוה

האם עמדתו , הציוד בזמן העבודהבאם יש צורך בעובד הנוסע על    
 מאובטחת מפני נפילה וממגע בחלקים נעים, בטוחה

 האם ציוד העזר המתחבר לכלי מצויד בשרשראות בטיחות   
האם קיימת הנחיה לבדיקת אי הימצאות אנשים וחיות בציוד    

 ומכלים לפני התנעת המערכות
 ימושהאם נדרש להשתמש בציוד מגן אישי והאם נעשה בו ש   
האם המפעיל קיבל , אם ההפעלה מלמעלה, ציוד לעבודה בגובה   

קווי מתח , סיבוב, הדרכה מתאימה לשימוש בטיחותי כולל תנועה
 וכדומה

האם ניתן לסובב התנועה לכיוון הפוך והאם , במקרה של תקלה   
 קיימים אמצעי בטיחות לכך

לטת והפרדת המחייב עצירה מוח, האם קיים נוהל לטיפול בתקלות   
 כוח מהמערכות והאם הודרך ומיושם

האם הציוד המחובר לכלי מונח על האדמה טרם התנעה ובסיום    
 העבודה

ואם כן האם נגיש ופועל , האם יש אפשרות להתקין מפסק חירום   
 בצורה בטוחה

 האם בציוד הנגרר קיימת מערכת בלימה בשליטת הכלי הגורר   
 אם מאפשר ישיבה בטוחה ובטיחותיתגרור להסעת עובדים ה   
 האם גובה העמסה על עגלות גרירה מתאים לייצוב ויציבות   
 אם זהית בעיות בטיחות אחרות ציין אותן לצורך טיפול ומעקב   

 


