
 
 תקינה   /  אישי  מגן   ציוד 

 معدات الحماية الشخصية / المناسبة
 *  קינותת  וקףת  קןת   -  בודקים  השימוש   לפני

 المة* سالحية  صعيار م – قبل االستخدام نفحص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1190-1 ישראלי תקן

 1190-1معيار اسرائيلي 
    )אוזניות( אוזניים כיסוי

 غطاء لألذنين )سماعات(
 1190-2 ישראלי תקן

 1190-2معيار اسرائيلي 
 אוזניים  פקקי

 سدادات لألذنينحماية للعينين 
 

 מחברים   –  מגובה  נפילה  מפני  הגנה
 موصالت -الحماية من السقوط من ارتفاع 

   (חלקים)14 1849 ישראלי  תקן
 جزء(  14) 1849معيار اسرائيلي 

   מגובה  נפילה מפני הגנה
 حماية من السقوط من ارتفاع 

 1849-9 ישראלי  תקן
 1849-9معيار اسرائيلي 

   מפני להגנה אישי  מגן   ציוד
 أدوات حماية شخصية  

 מחברים  – מגובה נפילה
 موصالت  -للحماية من السقوط من ارتفاع 

 
 
 
 
 

 (חלקים )17 1258 ישראלי  תקן 
 جزء(   17)  1258معيار اسرائيلي 

 מגן  ביגוד
 مالبس واقية 

   )חלקים  (5 6216 ישראלי  תקן 
 أجزاء(  5)  6216معيار اسرائيلي 

 שרשרת  במשורי למשתמשים  מגן  ביגוד
 مالبس واقية لمستخدمي منشار السلسلة 

 

 
 
 
 

   1258-4 ישראלי תקן
 1258-4معيار اسرائيلي 

 גבוהה נראות בעל אזהרה ביגוד  :מגן  ביגוד
 مالبس واقية: مالبسة تحذيري يُمكن رؤيتها بوضوح 

 

 
 
 
 
 

   1849-6 ישראלי  תקן
 1849-6معيار اسرائيلي 

   למיקום קשירה  ואמצעי   חגורות
 أحزمة وأدوات الربط للمكان 

 אירופאי  תקן  813EN  עבודה בתנוחות
 أوروبيمعيار  813ENفي حركات العمل  

 
 

 

 הראש   מיגון
 واقي للرأس 

   484 ישראלי תקן
 484معيار إسرائيلي 

 תעשייתיות  בטיחות קסדות
 خوذات السالمة الصناعية 

 לעיניים   הגנה
 حماية للعينين

 )חלקים (12 4141 ישראלי  תקן 
 جزء(   12)  4141معيار اسرائيلي 

   4456 ישראלי  תקן 
 4456اسرائيلي معيار 
 ולפנים  לעיניים   רשת מגני

 واقيات شبكية للعينين والوجه 

 נשימה   מיגון
 حماية التنفس 

 )חלקים (28 4013 ישראלי  תקן 
 جزء(   28)  4013معيار إسرائيلي 

 נשימתיים  מגן התקני
 أجهزة حماية التنفس 

 

 בטיחות  רתמת 
 حزام السالمة

 )חלקים (14 1849 ישראלי תקן
 جزء( 14) 1849إسرائيلي معيار 
 מגובה נפילה מפני להגנה אישי מגן ציוד

 للحماية من السقوط على ارتفاع أدوات حماية شخصية
 

 יד   כף/זרוע  מיגון
 اليد  كفحماية الذراع / 

 )חלקים (2 5131 ישראלי קןת
 أجزاء(  2) 5131معيار اسرائيلي 

 ודקירות חתכים מפני זרוע ומגיני כפפות
 اإلصابات والطعن وواقيات للذراع منقفازات 

 )חלקים (5 1284 ישראלי תקן
 أجزاء(  5) 1284معيار اسرائيلي 

 מגן  כפפות
 قفازات واقية 

   4364 ישראלי תקן
 4364معيار اسرائيلي 

 לחתכים  מגן כפפות
 قفازات واقية من اإلصابات  

   6216-3 ישראלי תקן
 6216-3معيار اسرائيلي 

 שרשרת במשורי למשתמשים כפפות
 قفازات لمستخدمي منشار السلسلة

 

 

 

  )חלקים (5 1112 ישראלי תקן
 أجزاء(  5) 1112معيار اسرائيلي 

 עבודה מנעלי  ,מגן מנעלי ,בטיחות מנעלי
 أحذية السالمة, أحذية واقية, أحذية عمل 

  )חלקים (2 6216 ישראלי תקן
 أجزاء(  2) 6216معيار اسرائيلي 

 למשתמשים  מגן  ביגוד
 مالبس واقية للمستخدمين 

 .רגליים למגני/למנעלים בדיקות שיטות
 طرق لفحص األحذية / واقيات األرجل.

 

 מיגון שמע 
 حماية السمع 

 מק“ט 2047045390

 
 היצרן להוראות בהתאם *

 حسب تعليمات الُمنتج *  

 والصحة المهنية  األمان مؤسسة  

 נעלי בטיחות 
 السالمة  أحذية

 נקודת תילוי 
 تعليق   نقطة 

 הגוף   הגנת 
 حماية الجسم 

 

 נראות  –  זוהר  אפוד 
 الرؤية  -سترة مضيئة 

מוקד לאומי לדיווח מפגעי בטיחות ״קו החיים״, פניות הציבור בנושאי 
בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית, הזמנת שרותי המוסד לבטיחות 

  * 9214ולגיהות ורכישת ספרות מקצועית ופרסומים צרו קשר באמצעות 

 الجمهور استفسارات "الحياة خط" السالمة طرامخ عن لإلبالغ الوطني الخط
 المهنية لألمان والصحة المؤسسة خدمات لطلب. المهنية السالمة والصحة بشأن

 * 9214 عبر معنا تواصلوا، المهنية المطبوعات والمنشورات وشراء

 -  מגובה   נפילה   מפני   הגנה 
 קשירה   ואמצעי  חגורות

 –الحماية من السقوط من علو 
 ووسائل ربط أحزمة 




