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שנת סיכום 
בוצעו  2022

י מדריכי "ע
ל"המוס

22,030
פעילויות  
במקומות  
העבודה

פעילות אבחון והדרכות סיכונים במקומות העבודה

7,197

2,741

9,736

1,054

7,774

2,836

10,104

1,316

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ק"במ מפעל אתרי בניה משקים חקלאיים

פעילות הנדסה מסכם

תכנון  תקופתי כמות שבוצעה
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שנת  בסיכום 
בוצעו  2022

י מדריכי "ע
ל"המוס

10,610
פעילויות  

מפעלים ובתי  
מלאכה

פעילות אבחון סיכונים במפעלים ובתי מלאכה

7,197

1,027

1,714

7,774

908

1,928

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

ק"במ ועדת בטיחות מפעל

תעשייה

תכנון  תקופתי כמות שבוצעה



66

סיכונים במפעלים ובתי מלאכההדרכה לאחר אבחון פעילות 

מספר מקומות עבודה 
שהודרכו

ק"בבמהדרכה 
ללא תשלום-

הדרכה בעסק  
טעון רישוי  

ללא  -עסקים  
תשלום

הדרכה במפעל  
ללא תשלום-

הדרכה  
למנהלים  

עובדים עם  
ללא  -מוגבלות  

תשלום

הדרכה לעובדים  
-עם מוגבלות  
ללא תשלום

הדרכת ועדת  
ללא  -בטיחות  

תשלום

108117מחוז דרום
1207216254מחוז מרכז וירושלים

20555317210106מחוז צפון
33707490215117כ"סה

מספר מודרכים
ק"בבמהדרכה 

ללא תשלום-

הדרכה בעסק  
טעון רישוי  

ללא  -עסקים  
תשלום

הדרכה במפעל  
ללא תשלום-

הדרכה  
למנהלים  

עובדים עם  
ללא  -מוגבלות  

תשלום

הדרכה לעובדים  
-עם מוגבלות  
ללא תשלום

הדרכת ועדת  
ללא  -בטיחות  

תשלום

53110827מחוז דרום
2884261111233מחוז מרכז וירושלים

3797139622110273מחוז צפון
72121516812222333כ"סה
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שנת  בסיכום 
בוצעו  2022

י מדריכי "ע
ל"המוס

10,104
פעילויות  

באתרי בנייה

פעילות אבחון סיכונים באתרי בנייה

939
616

4,926

2,868

387
532

777

5,395

2,748

652

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

בניה הנדסית התחדשות עירונית מבנה מגורים ציבור/מבנה תעשייה שיפוץ מבנה

בניה

תכנון  תקופתי כמות שבוצעה



88

סיכונים באתרי בנייההדרכה לאחר אבחון פעילות 

מספר מקומות 
עבודה שהודרכו

הדרכה  
באתר בניה  

לבעל  
מקצוע

הדרכה  
באתר בניה  

למבצע  
הבניה

הדרכה  
במשרד 
מבצע 
הבניה

הדרכה  
באתר בניה  

למנהל  
עבודה

הדרכה  
באתר בניה  

למנהל  
פרויקט

הדרכה  
באתר בניה  

לעובדים

הדרכה  
באתר בניה  

לעוזר  
בטיחות

הדרכה  
באתר בניה  
לקבלן משני

הדרכה  
באתר בניה  

לקבלן  
ראשי

הדרכה  
במשרד 

קבלן ראשי

271192523313442מחוז דרום

358611073831713101מחוז מרכז וירושלים

48541402581791064893מחוז צפון

717021343411921331151236כ"סה

מספר מודרכים

הדרכה  
באתר בניה  

לבעל  
מקצוע

הדרכה  
באתר בניה  

למבצע  
הבניה

הדרכה  
במשרד 
מבצע 
הבניה

הדרכה  
באתר בניה  

למנהל  
עבודה

הדרכה  
באתר בניה  

למנהל  
פרויקט

הדרכה  
באתר בניה  

לעובדים

הדרכה  
באתר בניה  

לעוזר  
בטיחות

הדרכה  
באתר בניה  
לקבלן משני

הדרכה  
באתר בניה  

לקבלן  
ראשי

הדרכה  
במשרד 

קבלן ראשי

3112107227615354מחוז דרום

310920150168251893111מחוז מרכז וירושלים

11188102728945572021551610מחוז צפון

143284253011898144441583215כ"סה
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שנת  בסיכום 
בוצעו  2022

י מדריכי "ע
1,316ל"המוס

פעילויות  
במשקים  
חקלאיים

פעילות אבחון סיכונים במשקים חקלאיים

343

711

406

910

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

גידולי בעלי חיים גידולי שדה

חקלאות

תכנון  תקופתי כמות שבוצעה
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סיכונים במשקים חקלאייםהדרכה לאחר אבחון פעילות 

מספר מקומות עבודה שהודרכו
הדרכה במשק חקלאי  

למנהל משק
הדרכה במשק חקלאי  

ללא תשלום-לעובד משק 

11697מחוז דרום

520מחוז מרכז וירושלים

1393מחוז צפון

122510כ"סה

מספר מודרכים
הדרכה במשק חקלאי  

למנהל משק
הדרכה במשק חקלאי  

ללא תשלום-לעובד משק 

177935מחוז דרום

13298מחוז מרכז וירושלים

1440מחוז צפון

1911673כ"סה
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שנת  בסיכום 
הודרכו  2022

בניידות 
ל"המוס

39,204
עובדים

פעילות ניידות הדרכה במקומות עבודה

9900

4802

14770

4511

12486

5263

18212

3291
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14000

16000

18000

20000

ניידת תעשיה ניידת שמע ניידת בניה ניידת חקלאות

מספר מודרכים מסכם

תכנון תקופתי כמות מודרכים
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שנת  בסיכום 
ניידות 2022

ההדרכה  
-בהדריכו 

מקומות  1,529
עבודה

פעילות ניידות הדרכה במקומות עבודה

411

199

609

268

354

183

652

340

0

100

200

300

400

500

600

700

ניידת תעשיה ניידת שמע ניידת בניה ניידת חקלאות

ניידות הדרכה

תכנון  תקופתי כמות שבוצעה
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TOP10 ליקויים במפעלים ובבתי מלאכה

1,291

990

905

847

760

758

754

731

565

565

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

לא מבוצעת הדרכה לכלל העובדים בדבר הסיכונים שאליהם העובדים 
עלולים להיחשף בעבודתם

מפסק מגן אינו נבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים

מכונת הרמה מופעלת ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה 
בפקודת בטיחות בעבודה

לא הותקנו שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי

ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון , מכונות
מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור

קולט אויר מופעל ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה  
בפקודת בטיחות בעבודה

לא מבוצעת בדיקת מטפים וציוד כיבוי אש אחת לשנה

לא נמסרה לעובדים תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים שאליהם הם  
עלולים להיחשף בעבודתם

עובד בגורם מזיק לא עבר בדיקה רפואית בידי רופא מורשה בתדירות  
שנקבעה

ונשיאת משאות, הזזה, הרמה
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TOP5 ליקויי ועדת בטיחות במפעלים

105

48

30

27

10

0 20 40 60 80 100 120

עובדים ומעלה אין ועדת בטיחות25במקום עבודה המעסיק 

ועדת הבטיחות אינה מתכנסת לפחות שמונה פעמים בשנה

לא נשלחה הודעה על הקמת וועדת בטיחות למפקח עבודה איזורי  
ולמוסד לבטיחות וגיהות  

במקום עבודה בו קיימת חובה להקים ועדת בטיחות לא נשלח למפקח  
עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הועדה

ועדת הבטיחות אינה מורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד שווה 
בשווה 
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TOP6   ליקויי חומרים מסוכנים במפעלים ובבתי

מלאכה

236

136

64

58

17

16

0 50 100 150 200 250

של כל חומר מסוכן הנמצא במקום העבודה( SDS)חסר גיליון בטיחות 

רחוק ממקור  /אחסון חומרים מסוכנים נעשה במקום שאינו בר פיקוח
אש וחום

חסר סימון בתווית או בשלט אזהרה מתאימים ומובנים לכל חומר מסוכן  
הנמצא במקום העבודה

טלטול חומר מסוכן מתבצע בכלים ובאמצעים לא בטוחים ומתאימים

במקום העבודה חסר סימון בתווית או בשלט אזהרה מתאימים ומובנים  
לכל חומר מסוכן

, המעביד לא התקין ולא קיים את דרישות התקנות למקלחות חירום
חופשיות , לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים, מתאימות ונאותות

…מחזיק / ובמספר מספיק ביחס למספר העובדים , תמיד לשימוש
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TOP6 ליקויי חשמל במפעלים ובבתי מלאכה

990

512

344

332

201

174

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

מפסק מגן אינו נבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים

לוח חשמל חשוף לנגיעה מקרית בחלקים חיים

העובד חשוף לנגיעה מקרית בחלקים חיים של חשמל  
'כבל חשמל וכו/לחצן/תקע/בשקע

כבלים או פתילי חשמל מבודדים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים  
או מכשירים חשמליים מיטלטלים מותקנים באופן לקוי העלול לפגוע  

בהם או להיפגע מהם

הגישה אל לוח החשמל אינה נוחה עם מעבר נאות

ציוד חשמלי שנעשה בו שימוש אינו מתאים לדרישות התקן
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TOP6   ליקויי כלים טעוני בדיקה במפעלים ובבתי

מלאכה

905

758

186

107

94

66

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

מכונת הרמה מופעלת ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה 
בפקודת בטיחות בעבודה

קולט אויר מופעל ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה  
בפקודת בטיחות בעבודה

חבלים ואבזרי הרמה מופעלים ללא בדיקה בידי בודק מוסמך  , שרשרות
בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה

בהתאם  ( הוראות-להלן )אחזקה ובטיחות , חסרות הוראות הפעלה
לתקנה

מכונת הרמה מופעלת בניגוד לתקנה בידי אדם שלא מונה למטרה זו בידי  
מנהל המחצבה או בעליה של מכונת  , מבצע הבניה, תופש המפעל

ההרמה

מכונת הרמה הוכנסה לשימוש ללא בדיקה ראשונית
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TOP6   ליקויי ציוד מגן אישי במפעלים ובבתי

מלאכה

413

257

196

130

48

33

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

העובדים במקום העבודה אינם משתמשים בציוד המיגון האישי  
בהתאם לתהליך העבודה

לא מתבצעת הדרכה לעובדים בדבר הסיכונים ובאיזה ציוד מיגון אישי  
חובה להשתמש בהתאם לסיכון

נצפו מספר עובדים שאינם מקפידים על שימוש בציוד מגן אישי  
הנדרש בהתאם לסיכונים במקום העבודה

נראו עובדים במקום העבודה שאינם משתמשים בציוד המיגון האישי 
בהתאם לתהליך העבודה

מחזיק במקום העבודה לא סיפק לכל עובד ציוד מגן אישי מתאים  
וכשיר

עובד המבצע עבודות ותהליכים מסוכנים בהתאם לדרישה בתקנה אינו 
חובש כובע מגן



2020

TOP3 ליקויי מיגון מכונות במפעלים ובבתי מלאכה

1,030

474

18

0 200 400 600 800 1,000 1,200

ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון , מכונות
מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור

התקני הבטיחות והמיגון עבור חלקים טעוני גידור לא תקינים

י עובד שלא הודרך ומונה "פעולות אחזקה במכונות סובבות מבוצעות ע
"אדם כשיר"ל
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TOP3   ליקויי משטחי עבודה ומדרגות מעבר

במפעלים ובבתי מלאכה

225

100

21

0 50 100 150 200 250

לעבוד  , דרכי גישה אינן בטיחותיות בכול מקום שאדם צריך לעמוד בו
או לעבור

כיסוי פתחים ואמצעי מגן למניעת נפילה  , במקום העבודה חסר גידור
משטחי עבודה בגובה

חסר מעקה במדרגות
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TOP3 ליקויי סולמות במפעלים ובבתי מלאכה

104

69

41

0 20 40 60 80 100 120

שנבנה מחומר לא  /לא מתאים למטרתו/במקום נמצא סולם עם פגם
מתאים

סולם , במקום נמצא סולם שאינו עומד בדרישות התקן והוראות יצרן
שאינו מתאים לאופי העבודה המבוצעת

נעשה שימוש בסולם שאינו קבוע

100

44

14

0 20 40 60 80 100 120

כיסוי פתחים ואמצעי מגן למניעת נפילה  , במקום העבודה חסר גידור
משטחי עבודה בגובה

לעובד המועסק בגובה חסר תיעוד להדרכה בידי מדריך עבודה 
קיים אישור שאינו מתאים לסוג /קיים אישור שאינו בתוקף/בגובה

העבודה ותחומי ההדרכה שאותם קיבל

למחזיק במקום העבודה חסר אישור הדרכה תקף לכל עובד החתום 
ביד מדריך מוסמך בפנקס ההדרכה

TOP3 ליקויי עבודה בגובה במפעלים ובבתי מלאכה
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TOP3   ליקויי ניהול מסמכים מחייבים במפעלים

ובבתי מלאכה

225

100

21

0 50 100 150 200 250

לעבוד  , דרכי גישה אינן בטיחותיות בכול מקום שאדם צריך לעמוד בו
או לעבור

כיסוי פתחים ואמצעי מגן למניעת נפילה  , במקום העבודה חסר גידור
משטחי עבודה בגובה

חסר מעקה במדרגות
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TOP6   ליקויי בריאות תעסוקתית במפעלים ובבתי

מלאכה

565

312

178

154

133

54

0 100 200 300 400 500 600

עובד בגורם מזיק לא עבר בדיקה רפואית בידי רופא מורשה בתדירות  
שנקבעה

חסר תיעוד לביצוע סקר מקדים באמצעות בודק מעבדתי מוסמך

במקום העבודה חסר פנקס בריאות של כלל העובדים בגורם מזיק

חסר תיעוד לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות באמצעות מעבדה  
או בודק מעבדתי מוסמך/מוסמכת ו

עובד מועסק בגורם מזיק מבלי שהעובד עבר בדיקה רפואית

מחזיק במקום העבודה לא התקין או שלא נקט באמצעי גיהות 
המפורטים בתקנות גהות תעסוקתית ובריאות העובדים
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TOP6 ליקויי ארגונומיה במפעלים ובבתי מלאכה

565

334

288

84

75

43

0 100 200 300 400 500 600
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TOP6   ליקויי בטיחות לשעת דליקה במפעלים

ובבתי מלאכה

754
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לא מבוצעת בדיקת מטפים וציוד כיבוי אש אחת לשנה

בכל עת, ציוד הכיבוי אינו נגיש וזמין לשימוש

אין מעבר חופשי אל מימלט מדליקה

במקום העבודה מבוצעת בדיקה חלקית שאינה כוללת את כלל המטפים 
וציוד כיבוי אש

שתישמע היטב בכל הבנין, לא תקין למתן אזעקה/אין הסדר יעיל

לא מתקיימים תרגילי הימלטות מדליקה
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TOP5 ליקויי בעלי תפקיד במפעלים ובבתי מלאכה
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במקום העבודה חסר מינוי מפעיל מכונת הרמה באמצעות טופס חתום

מחזיק במקום העבודה לא מינה עובד לשמש כנאמן בטיחות

במקום העבודה חסר מינוי לממונה בטיחות 

באמצעות כתב מינוי חתום " אדם כשיר"במקום העבודה חסר מינוי ל 
י תופש המפעל"ע
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TOP6   ליקויי מסירת מידע והדרכה במפעלים ובבתי

מלאכה

1,291

847
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484
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142
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לא מבוצעת הדרכה לכלל העובדים בדבר הסיכונים שאליהם העובדים 
עלולים להיחשף בעבודתם

לא הותקנו שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי

לא נמסרה לעובדים תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים שאליהם הם  
עלולים להיחשף בעבודתם

במקום העבודה חסר פנקס רישום הדרכה ותיעוד העובדים שעברו את  
ההדרכה

חסרה הדרכה באמצעות בעל מקצוע מתאים לעובדים בחומר או בציוד 
או בביצוע תהליך עבודה בדבר הסיכונים שאליהם העובדים עלולים  

להיחשף בעבודתם

לא מבוצעת הדרכה בדבר הסיכונים שאליהם עלולים להיחשף העובדים 
לרבות עובדי  , שבינם לבין המחזיק לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד

קבלן
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TOP10 ליקויים בבנייה

1,211

1,112

867

835

753

724

719

629
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חסר שלט בכניסה לאתר עם פרטי בעלי התפקידים והחברה המבצעת  
את הבניה

אתר הבניה אינו מגודר כנדרש  

לעבוד  , דרכי גישה אינן בטיחותיות בכול מקום שאדם צריך לעמוד בו
או לעבור

כיסוי פתחים ואמצעי מגן למניעת נפילה  , במקום העבודה חסר גידור
משטחי עבודה בגובה

מנהל  / באתר הבנייה חסר שלט המציין את שמו של עוזר הבטיחות 
עבודה

העובדים במקום העבודה אינם משתמשים בציוד המיגון האישי  
בהתאם לתהליך העבודה

משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה 
אזן תיכון ולוח רגל, י אזן יד"לא גודרו ע, מטרים2על 

במקום העבודה מפסק מגן אינו מופעל לניסוי יזום אחת לשבוע

לא נמסרה לעובדים תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים שאליהם הם  
עלולים להיחשף בעבודתם

עבודת בניה מתבצעת ללא ניהול ישיר ומתמיד של מנהל עבודה
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TOP5 ליקויי בעלי תפקיד בבנייה

470
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119
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עבודת בניה מתבצעת ללא ניהול ישיר ומתמיד של מנהל עבודה

באתר הבניה חסר מינוי לעוזר בטיחות כנדרש בחוק

פרטי מנהל עבודה לא הועברו  /חסר באתר הבניה מינוי למנהל עבודה
למפקח עבודה אזורי  

עוזר בטיחות אינו נוכח באתר הבניה בכל עת שבה מתבצעות עבודות  
בנייה או עבודות בנייה הנדסית

חסר תיעוד לדיווח של עוזר בטיחות על הפרות של הוראות הבטיחות  
באתר הבנייה
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TOP5 ליקויי חפירות והריסות בבנייה
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חסר אמצעי גידור למניעת נפילה לחפירה 

"בפנקס הכללי"חסרה בדיקת בטיחות החפירה ורישומה מדי יום 

מטר או שיפוע טבעי1.2-חסר דיפון לחפירות בעומק של מעל ל

שילוט אזהרה ותאורה בחפירה בלילה  , חסר גידור

חסרים אמצעים לירידה ועלייה מהחפירות  
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TOP5 ליקויי חשמל בבנייה

629
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במקום העבודה מפסק מגן אינו מופעל לניסוי יזום אחת לשבוע

משני  / חסרה בדיקה ללוח ראשי 

כבלים או פתילי חשמל מבודדים זמניים המיועדים להזנת כלים  
חשמליים או מכשירים חשמליים מיטלטלים מותקנים באופן לקוי 

העלול לפגוע בהם או להיפגע מהם

מהווים /כבלים או פתילי חשמל מונחים על פני הקרקע ללא הגנה
מכשול

ציוד חשמלי שנעשה בו שימוש אינו מתאים לדרישות התקן
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TOP5 ליקויי מסירת מידע בבנייה
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לא נמסרה לעובדים תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים שאליהם הם  
עלולים להיחשף בעבודתם

חסרה הדרכה באמצעות בעל מקצוע מתאים לעובדים בחומר או בציוד 
או בביצוע תהליך עבודה בדבר הסיכונים שאליהם העובדים עלולים  

להיחשף בעבודתם

לא הותקנו שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי

במקום העבודה חסר פנקס רישום הדרכה ותיעוד העובדים שעברו את  
ההדרכה

לא מבוצעת הדרכה בדבר הסיכונים שאליהם עלולים להיחשף  
לרבות  , העובדים שבינם לבין המחזיק לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד

עובדי קבלן
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TOP5 ליקויי משטחי עבודה ומדרגות מעבר בבנייה
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לעבוד  , דרכי גישה אינן בטיחותיות בכול מקום שאדם צריך לעמוד בו
או לעבור

כיסוי פתחים ואמצעי מגן למניעת נפילה  , במקום העבודה חסר גידור
משטחי עבודה בגובה

משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה 
אזן תיכון ולוח רגל, י אזן יד"לא גודרו ע, מטרים2על 

חסר מעקה במדרגות

מטרים  2כלי עבודה מושלכים מגובה העולה על / חומרים 
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TOP5 ליקויי משטחי עבודה ומדרגות מעבר בבנייה
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עוזר בטיחות אינו ממלא רשימת תיוג פעמיים ביום כפי שנדרש  
בתקנה

חסר טופס רישום הדרכה

חותמת שקיימת החובה  /חתימה/מידע/בפנקס הכללי חסר פרטים
למלא

חסר תיעוד בפנקס כללי של מנהל העבודה לביצוע פעילות בהתאם  
לתקנה

חסר תסקיר בדיקה תקף של בודק מוסמך למכונת הרמה
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TOP5 ליקויי עבודה בגובה בבנייה

230
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חסר גידור למניעת נפילה 

קיים אישור  /לעובד בגובה חסר תיעוד להדרכה בידי מדריך עבודה בגובה
קיים אישור שלא מתאים  /קיים אישור שלא מולא כנדרש/לא בתוקף

לסוג העבודה ותחומי ההדרכה שאותם קיבל

במקום העבודה חסר אישור תקף לכל עובד החתום בידי מדריך מוסמך  
בפנקס ההדרכה  

במקרה של נפילת , חסרה במקום העבודה נקודת עיגון שתעמוד איתנה
עובד

במקום העבודה חסרה לעובד בגובה מערכת למניעת נפילה בעבודה 
סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, מתוך בימה מתרוממת ניידת
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TOP5 ליקויי עבודה על סולמות בבנייה

248
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שנבנה מחומר לא  /לא מתאים למטרתו/במקום נמצא סולם עם פגם
מתאים

שתי ידיו אינן /נראה עובד מטפס על סולם כאשר אינו פונה כלפי הסולם
אוחזות בסולם

נעשה שימוש בסולם שאינו קבוע

מטפס על סולם כאשר אינו אוחז בשלוש נקודות משען  /נראה עובד
לפחות בכל שלב של הטיפוס

סולם , במקום נמצא סולם שאינו עומד בדרישות התקן והוראות יצרן
שאינו מתאים לאופי העבודה המבוצעת
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TOP5 ליקויי פיגומים בבנייה

338
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הפיגום באתר אינו עומד בדרישות תקן פיגומים ישראלי  

בפיגום זקפים חסרים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת  
יציבות הפיגום

פיגום אינו מותקן כיאות לעבודה הנדרשת באתר  

בפנקס כללי חסר תיעוד לבדיקת פיגומים  

בסיס הפיגום אינו מורכב כראוי  
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TOP3 רצפות וחדרי מדרגות  , ליקויי פתחים בקירות

בבנייה

835

337
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כיסוי פתחים ואמצעי מגן למניעת נפילה  , במקום העבודה חסר גידור
משטחי עבודה בגובה

במקום העבודה קיים פתח ברצפה שאינו מגודר לבטח

פתח בקיר המשמש להעלאה או להורדה של טובין או חמרים לא מגודר  
לא מצוייד במאחזים משני צדיו/לבטח
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TOP5 ליקויי ציוד מגן אישי בבנייה

724
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העובדים במקום העבודה אינם משתמשים בציוד המיגון האישי  
בהתאם לתהליך העבודה

נצפו מספר עובדים שאינם מקפידים על שימוש בציוד מגן אישי  
הנדרש בהתאם לסיכונים במקום העבודה

נראו עובדים במקום העבודה שאינם משתמשים בציוד המיגון האישי 
בהתאם לתהליך העבודה

עובד המבצע עבודות ותהליכים מסוכנים בהתאם לדרישה בתקנה אינו 
חובש כובע מגן

לא מתבצעת הדרכה לעובדים בדבר הסיכונים ובאיזה ציוד מיגון אישי  
חובה להשתמש בהתאם לסיכון
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TOP5 ליקויי שילוט וגידור באתר בנייה
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1,112

753

362

62

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

חסר שלט בכניסה לאתר עם פרטי בעלי התפקידים והחברה המבצעת  
את הבניה

אתר הבניה אינו מגודר כנדרש  

מנהל  / באתר הבנייה חסר שלט המציין את שמו של עוזר הבטיחות 
עבודה

החברה המבצעת  /הוצב שלט בכניסה לאתר ללא פירוט בעלי התפקיד
כפי שנדרש בתקנה

לא קיימת הפרדת חצרים 



4343
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TOP10 ליקויי בחקלאות

204
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לא מבוצעת הדרכה לכלל העובדים בדבר הסיכונים שאליהם העובדים 
עלולים להיחשף בעבודתם

לא נמסרה לעובדים תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים שאליהם הם  
עלולים להיחשף בעבודתם

לא מבוצעת הדרכה בדבר הסיכונים שאליהם עלולים להיחשף העובדים 
…לרבות עובדי  , שבינם לבין המחזיק לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד

ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון , מכונות
מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור

קולט אויר מופעל ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה  
בפקודת בטיחות בעבודה

במקום העבודה חסר פנקס רישום הדרכה ותיעוד העובדים שעברו את  
ההדרכה

לא מבוצעת בדיקת מטפים וציוד כיבוי אש אחת לשנה

חסר נוהל עבודה לכניסת אדם לחלל מוקף

של כל חומר מסוכן הנמצא במקום העבודה( SDS)חסר גיליון בטיחות 

חסר גידור לבטח במכונה חקלאית  
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TOP5 ליקויי חשמל בחקלאות
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45
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כבלים או פתילי חשמל מבודדים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים  
או מכשירים חשמליים מיטלטלים מותקנים באופן לקוי העלול לפגוע  

בהם או להיפגע מהם

מפסק מגן אינו נבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים

אמצעי  /הארקה או הגנה אחרת/רציפות מעגלים/חסרה בדיקת הבידוד
וולט1000הגנה של מתקן צריכה עד 

העובד חשוף לנגיעה מקרית בחלקים חיים של חשמל  
'כבל חשמל וכו/לחצן/תקע/בשקע

ציוד חשמלי אינו מתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה
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TOP3 ליקויי חומרים מסוכנים בחקלאות

57
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של כל חומר מסוכן הנמצא במקום העבודה( SDS)חסר גיליון בטיחות 

, המעביד לא התקין ולא קיים את דרישות התקנות למקלחות חירום
חופשיות , לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים, מתאימות ונאותות

מחזיק / ובמספר מספיק ביחס למספר העובדים , תמיד לשימוש
מקלחת חירום , במעבדה לא התקין ולא קיים במעבדה או מחוץ למעבדה

ומשטפי עיניים מתאימים

רחוק ממקור  /אחסון חומרים מסוכנים נעשה במקום שאינו בר פיקוח
אש וחום
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TOP3 ליקויי טרקטורים ומיגון מכונות בחקלאות

53

24
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חסר גידור לבטח במכונה חקלאית  

מפעיל עזב את המכונה כשהיא מונעת

חסר בטרקטור מסגרת בטיחות להגנת המפעיל
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TOP3 ליקויי כלים טעוני בדיקה בחקלאות

116

39

32
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קולט אויר מופעל ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה  
בפקודת בטיחות בעבודה

חבלים ואבזרי הרמה מופעלים ללא בדיקה בידי בודק מוסמך  , שרשרות
בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה

מכונת הרמה מופעלת ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה 
בפקודת בטיחות בעבודה
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TOP5 ליקויי מסירת מידע והדרכה בחקלאות

204
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114
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לא מבוצעת הדרכה לכלל העובדים בדבר הסיכונים שאליהם העובדים 
עלולים להיחשף בעבודתם

לא נמסרה לעובדים תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים שאליהם הם  
עלולים להיחשף בעבודתם

לא מבוצעת הדרכה בדבר הסיכונים שאליהם עלולים להיחשף העובדים 
לרבות עובדי  , שבינם לבין המחזיק לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד

קבלן

במקום העבודה חסר פנקס רישום הדרכה ותיעוד העובדים שעברו את  
ההדרכה

לא הותקנו שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי
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TOP3 ליקויי עבודה על סולם בחקלאות

34

24

12
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שתי ידיו אינן /נראה עובד מטפס על סולם כאשר אינו פונה כלפי הסולם
אוחזות בסולם

מטפס על סולם כאשר אינו אוחז בשלוש נקודות משען  /נראה עובד
לפחות בכל שלב של הטיפוס

נעשה שימוש בסולם שאינו קבוע


