
 
 
 
 

 

 פיזית וחושית עובדים עם מוגבלותעבור  סקר סיכונים סביבתי

 סקר בטיחות ובריאות סביבתי -פיזית וחושית עובדים עם מוגבלות

 

 שמאל ימין דומיננטיות : 

 לא כן משמרות

  אבחנה

  תפקיד:

  אחוז משרה:

  האם יש ממונה נגישות במקום עבודה

  האם רכז הנגישות עבר קורס רכזי נגישות

 
 בעייתי/מזיק – 3טעון שיפור מסוים         – 2תקין           – 1סמן:    -הערה 

 ראוי לטיפול גם הוא 2מחייב טיפול מיידי, כל מה שסומן  3כל מה שסומן 

המכשולים מכל אחד מ מהחנייה ועד לדלת מקום העבודה במסלול עלול להיפגע העובדעד כמה .  1
 ?הבאיםהפוטנציאלים 

 שיפועים תעלות וקורות, ,מהמורות ,מסומנים לא אזורים ,הכביש על רכב כלי של תנועה ,מסומנים לא אזורים
 .ועוד,כהלכה מודבקים לא או פרומים שטיחים ,מדרגות ,חלקים או חדים

 
שביל לא 

 מסומן
אזור 
 חלק

 קורות/
 תעלות

 מהמורות
שיפועים 

 חדים
תנועה של כלי 
 רכב על הכביש

 מדרגות

        עם מוגבלות

        ללא מוגבלות

 
 מגורמי סיכון בדלת הראשית?עד כמה העובד עלול להיפגע  .2

 
של  רוחב/ גובה

 פתח הכניסה
תנועה צפופה 
 בשעות העומס

קושי בפתיחת הדלת: 
הדלת כבדה מדיי, הסף 

 מוגבה מעט

הפתיחה או הסגירה  האם
 האוטומטית מהירה מדי?

     עם מוגבלות

ללא 
 מוגבלות

    

 

 אחר בעיה בכיוון פתיחת הדלת תקלות במחסומי כניסהיה סימון דלת זכוכית 

     עם מוגבלות

     ללא מוגבלות

 
 עמדת ההעברה של כרטיס הנוכחות .3

 
הגישה למתקן 

 נוחה
 נגיש ובגובה הנכוןהמתקן  אין סכנת פגיעה מהמתקן

 אחר

     עם מוגבלות

     ללא מוגבלות

 
 ועד עמדת העבודה?  במסלול מדלת הכניסהעד כמה העובד עלול להיפגע  .4

 
רהיטים בולטים, עציצים, 

 חפצי נוי, קרטונים
רצפה 
 חלקה

שיפועים 
 חדים

מדרגות שולי ה
 ים?מסומנ

תנועה צפופה 
 במסלול ההליכה

      עם מוגבלות

      מוגבלות ללא
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משטחים 
 ,מוגבהים
 מפלסים
 שונים

משטחים עם 
רווחים בין 

 הקורות

 אזור חשוך/
תאורה 
 מסנוורת

לא חים ישט
מודבקים או 
 קצוות פרומים

האם השילוט 
 קריא וברור?

 אחר

       עם מוגבלות

       ללא מוגבלות

 
 ת העבודה?בסביבעד כמה עלול העובד להיפגע מהתנאים  –תנאי הסביבה  .5

: חפצים שעלולים ליפול, מכונות מאיימות בסביבה, תאורה לא מספקת או מסנוורת, רעש המקשה הלדוגמ
 על תפקוד ועוד ?

 

 תאורה רעש 
עומס 
 חום

 אדים/גז אבק וורוריא רעידות
 סדר

 /ניקיון
 צפיפות

לחץ 
 בעבודה

 אחר

עם 
 מוגבלות

           

ללא 
 מוגבלות

           

 
 כמה העובד עלול להיפגע מהישארותו לבד בשל מגבלתו ? עד .6

 
יכולת ליצור קשר עם אדם 

 נוסף בסביבה
ויכולת  היראיו יכולת שמיעה

 העברת מידע
 אחר

    עם מוגבלות

    ללא מוגבלות

 
 ? במצבי חירום עד כמה העובד עלול להיפגע בשל מגבלתו .7

 
נגישות 
לדלתות 

 רוםיח

רום ינוהל פינוי ח
 ,עם המגבלהלאדם 

 חיווי קולי דוגמה:ל

מדרגות שימוש ב
)כשלא ניתן 

 להשתמש במעלית(

הפעלת 
מערכת 
 קריאה

פתיחת דלת 
 רוםיח

      עם מוגבלות

      ללא מוגבלות

 
 מה העובד עלול להיפגע בדרכו לשירותים ?כעד  .8

 

דלת מידות האם 
השירותים וחדר 

מאפשרת השירותים 
 ותנגיש

שירותים ההאם 
מאובזרים )כגון 

מאחזים, הגבהה 
 לאסלה(

האם דלת השירותים 
כבדה, נפתחת 

 החוצה?

האם דלת השירותים 
פנויה מחפצים 
המגבילים את 

 פתיחתה?

     עם מוגבלות

     ללא מוגבלות

 

 
גישה נוחה לכפתור 

הדחת המים 
 בשירותים

גישה נוחה לברז 
ולסבוניה לצורך 

 שטיפת ידיים

גישה נוחה 
למתקן 

המגבות או 
למתקן 

 לייבוש ידיים

גישה נוחה 
 למראה

 אחר

      עם מוגבלות

      ללא מוגבלות

 
 ?עד כמה העובד עלול להיפגע בדרכו למטבחון ובשימוש במטבחון .9

 
דרך נגישה ופנויה 

 מחפצים
/ שימוש במתקן מים

 חמים קרים
אוכל,  בכלי וששימ

 במקרר ובמחמם מזון

גישה ויכולת 
שימוש 
 בשולחן
 האוכל

 אחר

      עם מוגבלות

ללא 
 מוגבלות
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 הגעה ושימוש במלתחה ? .11

 
דרך נגישה ופנויה 

 מחפצים
גישה לארון 

 המלתחה
אפשרות 
 למקלחת

 אחר

     עם מוגבלות

     ללא מוגבלות

 

 סדים. משקפיים,סא ממונע, קביים, מכשיר שמיעה, יסא גלגלים, כיהליכון, ככמו  זרי עזריאנא פרט/י שימוש באב
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 נפשית עובדים עם מוגבלותעבור  סקר סיכונים סביבתי

 סקר בטיחות ובריאות סביבתי -נפשית  עובדים עם מוגבלות

  תפקיד  עובדהשם 

  אחוז משרה כן      /     לא משמרות

  שם מלווה מהמפעל  מבצע סקרשם 
 

 בעייתי/מזיק – 3טעון שיפור מסוים         – 2תקין           – 1סמן:    -הערה 

 ראוי לטיפול גם הוא 2מחייב טיפול מיידי, כל מה שסומן  3כל מה שסומן 

 

 ?מכל אחד מהבאים מהחניה ועד לדלת מקום העבודה במסלול עלול להיפגע העובדעד כמה   .1
חדים,  שטיחים או קצוות פרומים, אזורים לא מסומנים, אזור חלק, קורות, תעלות, טרשים, שיפועים

 1-3ציון  ש כגון מלגזות.ימדרגות, תנועה על הכב

 

שביל 
לא 

 מסומן

אזור 
 חלק

 קורות/
 תעלות

 טרשים
שיפועים 

 חדים
 מדרגות

 תנועה על הכביש 
 (רכב מסוגים שונים)

אחר בדרך מחוץ 
 העבודהלמקום 

 
 

       

 
 

 (1-3ציון )ועד עמדת העבודה?  במסלול מדלת הכניסהעד כמה העובד עלול להיפגע  .2
 

חפצים בולטים, גרוטאות, 
 עציצים, פסלים

ריצפה 
 חלקה

שיפועים 
 חדים

תנועה צפופה 
 במסלול ההליכה

 אזור חשוך/
 תאורה מסנוורת

 נגישות לדלתות
 רוםיח וליציאות

 
 

     

 
 )פרט במילים( ? במצבי חירום תווגבלוהעובד עלול להיפגע בשל מ עד כמה .3

 

אפשרות להחמרת סימפטומים בעת 
 (ו'חירום )פניקה, בלבול וכד

קיום תמיכה מאיש קשר בעת מצב חירום או 
 אבדן עשתונות

הכרת נוהל פינוי 
 בשעת חירום

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.osh.org.il/heb/main


 
 
 
 

 הערות

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

https://www.osh.org.il/heb/main

