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*התשובות בסוף השאלון

1. מי אחראי לפעול לכינוס ועדת הבטיחות, במידה שלא התכנסה?
א. מנהל המפעל 

ב. יו"ר ועד העובדים
ג. סמנכ"ל התפעול 

ד. הממונה על הבטיחות

2. מי אחראי לקבוע את סדר היום של ועדת הבטיחות?
א. מנכ"ל המפעל
ב. נציגי ההנהלה 

ג. יו"ר ועדת הבטיחות
ד. ממונה הבטיחות

3. למי ימסור מדריך המוס"ל, המשתתף בוועדת בטיחות, את דוח 
האבחון לעבודת הוועדה?

א. למנהל המפעל או לסגנו
ב. לממונה הבטיחות של המפעל

ג. ליו"ר ועדת הבטיחות של המפעל
ד. למנהל המחוז של המוס"ל 

4. מה ההבדל בין תאונה לתקרית בטיחות?
א. בתאונה נגרם נזק לבריאות, ובתקרית הבטיחות לא

ב. בתאונה לא נגרם נזק לבריאות, ובתקרית הבטיחות כן
ג. בתאונה נגרם רק נזק לסביבה, ובתקרית הבטיחות נגרם רק נזק לרכוש
ד. בתאונה נגרם רק נזק לרכוש, ובתקרית הבטיחות נגרם רק נזק לסביבה

5. מה המשפט המדויק ביותר לגבי אירוע "כמעט ונפגע"?
א. העובד לא נפגע; לציוד נגרם נזק

ב. העובד לא נפגע; לציוד לא נגרם נזק
ג. העובד לא נפגע, והאירוע ירד מסדר היום

ד. העובד לא נפגע, אך אושפז לבדיקות

6. מתי נדרש למנות מנהל עבודה בבנייה ובבנייה הנדסית ולהודיע 
על כך בטופס למפקח העבודה האזורי?

א. כאשר היזם יוצר קשר עם משרד לתכנון פרויקטים
ב. מיד עם התחלת ביצוע עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית

ג. רק כאשר עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית נמשכות יותר משישה שבועות
ד. רק כשהמפקח דורש זאת בכתב מהיזם/הקבלן

7. מה סדר הפעולות הנכון לביצוע מבדק לניהול סיכונים?
א. סיור, זיהוי גורם הסיכון, הערכת הסיכון, פעילות מניעה, הערכה חוזרת, 

בקרה על היישום
ב. סיור, זיהוי גורם הסיכון, הערכת הסיכון, פעילות מניעה, הערכה חוזרת, 

הצגה בוועדת בטיחות
על  בקרה  מניעה,  פעולות  סיור,  הסיכון,  הערכת  הסיכון,  גורם  זיהוי  ג. 

היישום, הערכה חוזרת
ד. זיהוי גורם הסיכון, הערכת הסיכון, סיור, פעילות מניעה, הערכה חוזרת, 

בקרה על היישום

נוהל  להימצאות  החובה  קיימת  הבטיחות  לניהול  בתוכנית   .8
הדרכה עבור:

א. כלל העובדים במקום העבודה, בלא יוצא מן הכלל
ב. העובדים הנחשפים לסיכונים, בדגש על עובדים במקומות מסוכנים

ג. המנהלים, ראשי צוותים וחברי ועד העובדים
ד. עובדים חדשים ואנשים המועסקים במקום העבודה שבינם לבין המחזיק 

לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד

9. איזה מבין מקומות העבודה מחויב בתוכנית לניהול הבטיחות?
א. מפעל המעסיק 50 עובדים לפחות

ב. מפעל המעסיק עד 50 עובדים
ג. משק חקלאי המעסיק 75 עובדים לפחות
ד. אתר בנייה המעסיק 100 עובדים לפחות

10. מה אורך תקופת כהונתה של ועדת הבטיחות?
א. חמש שנים
ב. שלוש שנים

ג. שנתיים
ד. שנה אחת

עגורן  לבדוק  מוסמך  בודק  שעל  המינימלי  הזמן  פרק  מה   .11
להעמסה עצמית לאחר בדיקתו הראשונה?

א. 12 חודשים
ב. 14 חודשים
ג. 26 חודשים
ד. 36 חודשים

12. מה עומס העבודה הבטוח לאביזרי ההרמה שמשמשים בעגורן?
א. העומס שמותר למנוף להרים

ב. העומס המקסימלי שכבל או שרשרת הרמה יכולים לשאת
ג. העומס הרשום על אביזר ההרמה, שמעבר לו אסור להרים באמצעותו

ד. העומס הבטוח כאשר המטען קשור היטב ואין חשש להתפרקותו באוויר

13. מה הזמן המינימלי לבדיקת מכונת הרמה על ידי בודק מוסמך 
לפי פקודת הבטיחות בעבודה?

א. אחת ל-12 חודשים לפחות, ולפני שימוש ראשון
ב. אחת ל-14 חודשים לפחות, ולפני שימוש ראשון
ג. אחת ל-24 חודשים לפחות, ולפני שימוש ראשון
ד. אחת ל-36 חודשים לפחות, ולפני שימוש ראשון

 ?33KV 14. מה המרחק המותר לעבודה בסביבת קווי חשמל עד
א. 2 מ' לפחות

ב. 3.25 מ' לפחות
ג. 5 מ' לפחות

ד. 5.5 מ' לפחות

15. הזנת ציוד חשמלי מיטלטל תבוצע דרך מפסק מגן ברגישות 
של: 

א. 0.01 אמפר
ב. 0.03 אמפר
ג. 0.05 אמפר
ד. 0.3 אמפר

16. באיזו תדירות יש לבדוק ממסר פחת באתרי בנייה?
א. פעם בשבוע

ב. פעם בשבועיים
ג. פעם בחודש

ד. מזמן לזמן, בפרקי זמן סבירים

השאלון הוא מסוג רב-ברירה )"אמריקאי"(, בנושאים נבחרים מתחומי הבטיחות 
 והבריאות בתעסוקה. לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד. אתם מוזמנים להתנסות 

גם באתר, בכתובת: https://goo.gl/forms/bIqHo0hsI7NEIInB2 ובאפליקציה.

בחן את עצמך – שאלון ידע במקצועות הבטיחות* 
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17. כבל מאריך מותר לשימוש – 
א. קבוע

ב. כתחליף למערכת ההולכה 
ג. כפתרון זמני

ד. כאשר קיים עומס על אחת הפאזות

ובאיזו  בנייה  במפעל/באתר  גנרטור  בדיקות  לבצע  רשאי  מי   .18
תדירות?

א. עובד אחזקה שהוסמך לכך, בהתאם להגדרות היצרן
ב. טכנאי מכונות, בהתאם לדרישות החוק או הגדרות יצרן

ג. חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים, בהתאם לדרישות החוק
ד. עובד במחלקה שנבחר לתפקיד, בהתאם לנוהל במקום העבודה

19. מה הגדרת מתח חשמל נמוך? 
א. מ-0 וולט עד 50 וולט

ב. מ-12 וולט עד 24 וולט 
ג. מ-50 וולט עד 1,000 וולט

ד. מ-1,000 וולט עד 33,000 וולט 

במקום  ראשונה  העזרה  לארגז  האחראי  אדם  יימצא  מתי   .20
העבודה?

א. במשמרת בוקר חובה, ובשאר המשמרות בהתאם למספר העובדים
ב. במשמרת בוקר וערב חובה, ובמשמרת לילה בהתאם למספר העובדים

ג. כאשר לפחות 95% מהעובדים נמצאים בעבודה 
ד. בכל שעות העבודה

ראשונה  עזרה  ארגז  הימצאות  המחייב  העובדים  מספר  מה   .21
במקום העבודה?

א. 500 עובדים ומעלה 
ב. 250 עובדים ומעלה 

ג. 150 עובדים או חלק ממספר זה 
ד. 50 עובדים או חלק ממספר זה

22. מה הדרישה להסמכת אחראי עזרה ראשונה?
א. עד 100 עובדים לא נדרשת הסמכה, אלא כתב מינוי מהמנהל )"מגיש 

מאומן"(
150 עובדים לא נדרשת הסמכה, אלא כתב מינוי מהמנהל )"מגיש  ב. עד 

מאומן"(
ג. החל מ-25 איש ומעלה האחראי יוסמך בהגשת עזרה ראשונה
ד. החל מ-50 איש ומעלה האחראי יוסמך בהגשת עזרה ראשונה

ראשונה  עזרה  מגיש  הימצאות  המחייב  העובדים  מספר  מה   .23
מאומן באתר בנייה ובמפעל?

א. במפעל – לכל 150 עובדים; באתר בנייה – לכל 50 עובדים
ב. במפעל – לכל 50 עובדים; באתר בנייה – לכל 150 עובדים

ג. במפעל – לכל 50 עובדים; באתר בנייה – כנ"ל
ד. במפעל – תמיד, ללא קשר למספר העובדים; באתר בנייה – כנ"ל

24. מה ההבדל בין ערכה ניידת לתיק עזרה ראשונה?
ניידת מיועדת לשימוש מגיש מאומן; תיק עזרה ראשונה מיועד  א. ערכה 

לשימוש כלל העובדים
ב. ערכה ניידת מיועדת לשימוש כלל העובדים; תיק עזרה ראשונה מיועד 

לשימוש מגיש מאומן
ג. ערכה ניידת מיועדת לשימוש כלל העובדים; תיק עזרה ראשונה מיועד 

לשימוש צוותים ניידים
ד. ערכה ניידת מיועדת לשימוש צוותים ניידים; תיק עזרה ראשונה מיועד 

לשימוש מגיש מאומן

25. מתי מגיש עזרה ראשונה מאומן נדרש לבצע חידוש הסמכה?
א. בכל 12 חודשים מהמועד המופיע בתעודה של הגורם המסמיך
ב. בכל 18 חודשים מהמועד המופיע בתעודה של הגורם המסמיך
ג. בכל 24 חודשים מהמועד המופיע בתעודה של הגורם המסמיך
ד. בכל 36 חודשים מהמועד המופיע בתעודה של הגורם המסמיך

26. אילו שירותים חינמיים המוסד לבטיחות ולגיהות מספק לבעל 
העסק?

א. ניידת בטיחות, מרכז מידע, אתר אינטרנט, אפליקציית המוס"ל, מידעון 
בטיחות חודשי באינטרנט

ב. ניידת בטיחות, מרכז מידע, אתר אינטרנט, אפליקציית המוס"ל, עלון קיר
ג. ניידת בטיחות, מרכז מידע, אתר אינטרנט, אפליקציית המוס"ל, ביטאון 

דו-חודשי מודפס 
המוס"ל,  אפליקציית  אינטרנט,  אתר  מידע,  מרכז  בטיחות,  ניידת  ד. 

השתלמות נאמני בטיחות

27. מהו סקר מקדים?
א. סקר שמבוצע על ידי ארגונום לפני הביקור במפעל

ב. סקר שמבוצע לפני ביצוע ניטור סביבתי במפעל על ידי בודק מעבדתי 
מוסמך

ג. סקר לצורכי הערכת הסיכונים על פי דרישת התקנות לניהול הבטיחות
ד. סקר שמקדים בדיקות של חומרים כימיים על פי החלטת הבודק המוסמך

28. מהו אבק מזיק )על פי הגדרת החוק(?
א. אבק שעלול לגרום למחלות ריאה 

ב. חלקיקי חומר שמרחפים באוויר
ג. פתיתי מינרל המזיק לסביבה

ד. סיבי אסבסט באורך 4 מיקרון

29. מהו רעש מזיק?
א. מפלס של 82 דציבל וחשיפה מעל ל-8 שעות
ב. מפלס של 85 דציבל וחשיפה מעל ל-4 שעות
ג. מפלס של 85 דציבל וחשיפה מעל ל-8 שעות
ד. מפלס של 88 דציבל וחשיפה מעל לשעתיים

?TWA-TLV 30. מהי חשיפה משוקללת מרבית מותרת
א. רמה משוקללת מרבית מותרת של גורמים מזיקים באזור העבודה של 

העובד, שעד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות
ב. רמה משוקללת מרבית מותרת של גורמים מזיקים באזור העבודה של 
העובד, שעד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות – עם ציוד 

מגן אישי
ג. רמה משוקללת מרבית מותרת של גורמים מזיקים באזור העבודה של 

העובד, שעד אליה מותרת חשיפה במשך כל המשמרת
ד. רמה משוקללת מרבית מותרת של גורמים מזיקים באזור העבודה של 

העובד, ללא קשר לזמן החשיפה

התשובות:

21 ג11 ב1 ד

22 ד12 ג2 ג

23 ג13 ב3 ג

24 ד14 ב4 א

25 ג15 ב5 ב

26 א16 א6 ב

27 ב17 ג7 א

28 א18 ג8 ד

29 ג19 ג9 א

30 א20 ד10 ב


