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 לכבוד

 התאחדות התעשיינים

 בוני הארץהתאחדות 

 קווים מנחים לשימוש ביישומונים לניהול הבטיחות :הנדון

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת '-ו' 1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל' .1

' 2', 'פנקס הדרכה1'פנקס כללי ומתכונתם של קובעת את אופן ניהולם, תכולתם ,  '1999-עובדים(, תשנ"ט

  ' לעובד.3ומסירת 'תמצית מידע בכתב

', שעוזר בטיחות 2018-הוראת שעה), התשע"ט - 11חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' בנוסף, קובע '

 . 4ימלא באמצעות רשימת תיוג

לניהול הבטיחות, הופנו למינהל בקשות להבהרת  כניסתם בשנים האחרונות של יישומונים )'אפליקציות'(עם  .2

 לעיל. 1לעמידה בדרישות שנמנו בסעיף האפשרות בשימוש ביישומונים כשווי ערך 

לאור האמור לעיל, מבקש המינהל להבהיר כי אין מניעה לעשות שימוש שווה ערך ביישומונים לצורך עמידה  .3

 :במצטבר מתקיימים, ובלבד שכל התנאים שלהלן לעיל 1בדרישות הניהול של האסמכתאות המפורטות בסעיף 

שדות החובה הקבועים בתקנות. ככל שהתקנות קובעות כי הדיגיטליות יכללו את כל האסמכתאות  .א

לאסמכתאות אלה יצורפו אסמכתאות נלוות נוספות )כגון תסקירי בדיקה שקיימת חובה לצרפם לפנקס 

 .לו הרי שגם אלו צריכות להימצא בצמוד-הכללי(

יגיטלית חייבת לכלול אותה אף שנדרשת בתקנות חתימתו של בעל תפקיד/עובד, הרי שהאסמכתא הד ככל .ב

 היא ולהיות חלק בלתי נפרד ממנה.

על 'תופש המפעל' העושה שימוש ביישומון, להיות בעל יכולת להדפיס באופן מיידי את האסמכתאות  .ג

 הדיגיטליות שידרוש מפקח המינהל בביקור במקום. 

ככל שבביקור פיקוח לא יתאפשר להדפיס את החלק הרלוונטי שידרוש מפקח המינהל לשם הוכחה כם: לתשומת ליב

  ייחשב הדבר כאי עמידה בדרישות החוק והתקנות.-בעמידה בדרישות 

 ,בברכה

 שמילוביץ', אריק

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 ומפקח עבודה ראשי )בפועל(

 :העתקים

 מנהל תחום בכיר בטיחות -כהן רן

                                                 
 1970בפקות הבטיחות בעבודה )תש"ל(  198כהגדרתו בתקנה  1

 1999-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, תשנ"טכהגדרתו ב 2

 1999-ח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, תשנ"טתקנות ארגון הפיקוכהגדרתו ב 3
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