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  אגף הפקוח על העבודה. 1
  
  

. פועל מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקהאגף הפיקוח על העבודה 
ותפקידו העיקרי , בנושאי הבטיחות והבריאות במקומות העבודהוהוראות תקנות  ,מפקח על ביצוע חוקיםה ואה

כדי להביא למניעת תאונות עבודה , אות התעסוקתיתהגהות והברי, הוא לגרום לשיפור הבטיחות בעבודה
  .בטיחות בכלים טעוני בדיקה ועוד,  האגף אחראי גם על נושאים כמו שימוש בחומרי נפץ  .ומחלות מקצוע

   
פיקוח  בכול מחוז מפקחים על בטיחות העבודה ועורכים ביקורי . מחוזות בארבע הערים הגדולות 4לאגף הפיקוח 

, את העבודה במפעל למפקח עבודה אזורי הסמכות להפסיק. 'במשקים חקלאיים וכו ,באתרי בניה, במפעלים
בטיחות האוסר שימוש במכונה או  להוציא צוו  להוציא צו שיפור המחייב את המעביד לנקוט צעדים שונים

  .ולמנוע הישנותן מפקחי העבודה חוקרים תאונות במטרה להפיק לקחים  . מתקן
  

: רבים ומגווניםהפיקוח הינםאגף שירותי 

אשר עלולים להביא ,  הקיימים במקומות העבודהוזיהוי הסיכונים מחלות מקצוע  או תאונות עבודה  מניעת     .
  . תוך נקיטת כל הצעדים הנדרשים כדי לשלוט בסיכונים ולהפחיתם ככל הניתן, בעובדים לפגיעה

האחריות במקום העבודה מוטלת בדרך כלל על המעביד או על בעל מקום העבודה ועליהם למנוע אירועים 
   . העלולים לגרום לפגיעה כלשהי בעובדים ומצבים

קביעת דרישות למינוי אנשים כשירים לתפקידים שונים ולמסירת מידע לעובדים על סיכונים במקומות      .
   . עבודתם

  . ועודונפט אחסנת גז, בזיקוקין דינור, ורישוי לשימוש בחומר נפץ אישורים, היתרים מתן       .

   .בדיקות סביבתיות במקומות העבודה ועוד,  מעליותעל   פיקוח, בדיקה של מתקנים ומכונות בני סיכון      .

     .מינוי גופים מוסמכים למתן שירותים בתחומים שצוינו לעיל     .

    .ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה פעולה מונעת קידום      .

    .מכון התקנים הישראלי בטיחותיים במסגרת  ייזום והשתתפות בהכנת תקנים בעלי היבטים     .

 וסקים בתחומיםעאשר , בריאות וגהות, העוסקים בבטיחות ינהפעילות משותפת עם גורמים נוספים במד   .
   הותהמוסד לבטיחות וג  כגון משלימים לתחומי פעילות המשרד

  

. פ חוקים ותקנות שהמשרד יוזם ומתקין"בריאות וגהות בעבודה מתקיימות ע, הפעילויות במסגרת בטיחות
   : ם העיקריים הםהחוקי

  .1970 - ל "התש, )נוסח חדש(בעבודה  פקודת הבטיחות     .

   .1954 –ד "הפיקוח על העבודה התשי חוק ארגון   .

  :חוקים נוספים

  1953-ז"התשי, חוק עבודת נוער.  

  1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים.   

  1945) הודעה(פקודת תאונות ומחלות משלח יד .  

  . ותקנותיהם1954- ד"שיחוק חומרי נפץ הת.  
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http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C9A6A42D-F4C9-4698-9D96-C538C174444A.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/40747881-66E0-44EA-8243-84B1B2068D0F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/E23DDFB8-0D64-42EB-BCA4-E553D7AD2DD2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/47C7D6C9-60F5-4A4D-A582-DF102C4057A6.htm
http://www.sii.org.il/
http://www.osh.org.il/
http://www.osh.org.il/


  :כתובות ומספרי טלפון

  02-6662811 ירושלים                     5בנק ישראל ' רח: הנהלה ומשרד ראשי

  04-8619328 חיפה                                5חסן שוקרי ' רח:מחוז חיפה והצפון

  03-5125272                               א" ת53סלמה ' רח: מחוז תל אביב והמרכז

  08-6264713באר שבע            , קריית הממשלה, 4התקווה ' רח: מחוז דרום
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 שירותי רפואה תעסוקתית .2

כהגדרתן  בחוק (  ולאומית  ,  כללית,  מכבי:  רשימת  המחלקות  לרפואה  תעסוקתית  של  קופות  החולים

בתחום  הרפואה יחד  עם  מוסדות  רפואיים  וכלליים  בעלי  חשיבות  )  1994-ד"התשנ,  בריאות  ממלכתי

 התעסוקתית 

 )מכבי שירותי בריאות(ח מכבי "קופ

 אזור כתובת טלפון
 )מרפאת התמחות( צפון -מרפאה תעסוקתית  04-8477900

 25428מיקוד , חיפה, ק פוסט'צ, 2קומה , יק סנטר'בנין הצ, 10מרקוני ' רח
check_post-toffice@mac.org.il 

 צפון

03-5122107 
03-5122110 

 )מרפאת התמחות( תל אביב -מרפאה תעסוקתית 
 68163מיקוד , אביב-תל- יפו36התקומה ' רח

Yaffo-Tasoka@mac.org.il 

 אביב-תל

  שרון-מרפאה תעסוקתית  09-8845187
 42754קוד מי, נתניה,  שכונת עמליה1הברבור ' רח

netanya_e-taasuka@mac.org.il 

 שרון

  שפלה-מרפאה תעסוקתית  08-9424043
 70600מיקוד , יבנה, 1גיבורי החיל 

yav-emp@mac.org.il 

 שפלה

  ירושלים-מרפאה תעסוקתית  02-6428210
 .ירושלים,  קרית יובל6ילה 'צ' רח" הדסה הקטנה"מרפאת 

k-y-taasuka@mac.org.il 

 ירושלים

  דרום-מרפאה תעסוקתית  08-6267377
 . קרית הממשלה באר שבע4התקווה ' רח

zohar-rempr1@mac.org.il 

 דרום

03-5143900 
058-300095 

 רפואה תעסוקתית במרכז 
doron1@mac.org.il  דורון לוי-ממונה על הרפואה התעסוקתית . 
orit_m@mac.org.il  אורית משעני-מזכירה . 

 מרכז
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 )שירותי בריאות כללית (ח כללית"קופ

 עיר כתובת טלפון
אילת  אילת  מרפאת תעסוקה638פטיו  08-6338383

אשדוד   רפואה תעסוקתית - אשדוד 19זלמן ארן  08-8652293

אשקלון  מרפאה תעסוקתית-אשקלון סמטת בורוכוב 10רחוב העבודה  08-6797221

באר שבע וקתית מרפאה תעס-באר שבע  21רחוב מעפילים  08-6250222

בן גוריון  רפואה תעסוקתית תעופתית -ג לוד``נמל תעופה ב 03-9716333

בני ברק   מרפאה תעסוקתית דן- בני ברק5רחוב בארי  03-5742464

דימונה תעסוקתית  מרפאה–'  דימונה ב1רחוב ליאון ברנהיים  08-6503131

חדרה   מרפאה תעסוקתית -חדרה  25בוטקובסקי  04-6338352

חולון   רפואה תעסוקתית- חולון 3יהושפט  03-5505975

חיפה   רפואה תעסוקתית -קרית אליעזר חיפה , 52ל ``צה' רח 04-8590212

טבריה רפואה תעסוקתית -החשמונאים טבריה ' רח 04-6729412

ירוחם  1רחוב בורנשטיין  08-9554222

ירושלים רפואה תעסוקתית -'ות א ירושלים  רמ1רחוב לואי ליפסקי  02-5481779

כפר סבא   מרפאה תעסוקתית-עליה כפר סבא '  שכ2מנחם בגין ' שד 09-7457331

כרמיאל תעסוקתית רפואה - כרמיאל 100מורד הגיא ` רח, קניון לב העיר 04-9907005

נתיבות   מרכז בריאות- נתיבות 5ם ``רחוב הרמב 08-9937777

נתניה   מרפאה תעסוקתית - תניה נ4פרומקין  09-8826936

עכו  רפואה תעסוקתית- עכו 35דוד נוי ' רח 04-9957044

עפולה רפואה תעסוקתית -'  ב11ארלוזורוב ' יווקבר שד 04-6420596

ערד  תעסוקתית-  ערד24רחוב חן  08-9550222

פתח תקווה  מרפאה תעסוקתית- פתח תקוה 4רחוב החמישה  03-9328111

קריית גת  מרפאה תעסוקתית -  קריית גת27רחוב שבטי ישראל  08-6859222

צ``ראשל ' רפואה תעסוקתית ב -  ראשון לציון רחובות45דרור  03-9681930

רחובות `  רפואה תעסוקתית א -  כפר גבירול  רחובות 9יהונתן  08-9481215

שדרות  שדרות  4רחוב הדקל  08-6621222

 יפו-תל אביב   רפואה תעסוקתית - יפו– תל אביב 20גטון וושינ' שד 03-6821863

תעשייה אווירית  רפואה תעסוקתית -  לוד70100. ד.ת 03-9357080
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 קופת חולים לאומית

 מחוז שם הרופא עיר וכתובת טלפון
 / ר יערי שרצקי "ד 3 מגן אברהם צ"ראשל/יפו 03-5130500

 ר דב בן יצחק"ד
 ר אהרון קייס"ד 10 לפידות ביבתל א 03-6894800
 ר דב בן יצחק "ד 37 ביאליק ג"ר 03-6756888
 ר אהרון קייס "ד 3 הסיגריות מוכרי סמטת בת ים 03-5001800
 ר אהרון קייס "ד 51 סוקולוב חולון 03-5021111
 ר דב בן יצחק"ד 31 וולך אונו קריית 03-5308300
 דב בן יצחקר "ד 4 השופטים רחובות 08-9453092
 ר דב בן יצחק"ד 1 הלוי יהודה בני ברק 03-5778700
 / ר דב בן יצחק "ד 18 הלוי יהודה פתח תקווה 03-9051313

 ר ראובן שובל "ד
 / ר אהרון קייס "ד 5 השריון רמלה 08-9135500

 ר ראובן שובל"ד
 / ר אהרון קייס "ד 5 האתרוג לוד 08-9138800

 ר דב בן יצחק"ד

 מרכז

 / ר יערי שרצקי "ד 17 שטמפר נתניה 09-8607203
 ר ראובן שובל "ד

 ר דב בן יצחק "ד 17 שטמפר נתניה 09-8607203
 ר יערי שרצקי "ד 66 רוטשילד חדרה 04-6126600
 ר יערי שרצקי "ד 5 טרומפלדור רמת  השרון 03-5407060
 / ר יערי שרצקי "ד 13  הרצוג הרצליה 09-9727500

 ר ראובן שובל"ד

 שומרון/שרון 

 ר מירון שמחוביץ "ד 3 שוקרי חסן חיפה 04-8607800
 ר מירון שמחוביץ "ד 24עכו ויצמן  04-9559444
 ר מירון שמחוביץ "ד 8קרית שמונה קניון  04-6940134
 ר מירון שמחוביץ "ד טבריה יוחנן בן זכאי  04-6727000
  מירון שמחוביץ ר"ד א "נצרת עילית כיכר מד 04-6086000
 ר מירון שמחוביץ "ד נצרת תחתית קאזנובה 04-6552577

 צפון

 / ר אהרון קייס "ד 22 העם אחד אשדוד 08-8687505
 ר ראובן שובל "ד

 ר בוריס ווסטרפריד "ד 19 עגנון שי אשקלון 08-6830333
/ ר בוריס ווסטרפריד "ד 39 לכיש שד קריית גת 08-6879872

 בל ר ראובן שו"ד

 דרום 
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 מחוז שם הרופא עיר וכתובת טלפון
/ ר בוריס ווסטרפריד "ד 5 הגליל קריית מלאכי  08-8501782

 ר ראובן שובל "ד
 ר בוריס ווסטרפריד "ד הקניון מגדל באר שבע 08-6440620
 ר בוריס ווסטרפריד "ד 32/13דימונה יגאל אלון  08-6571722
 ר בוריס ווסטרפריד "ד 2ערד חרוב  08-6571722

 

 ירושלים ר אהרון קייס "ד 3 דםהגי ירושלים 02-5675107

 



 
  נספחים–' פרק ה 130

  

 משרדי הממשלה ומוסדות כלליים ורפואיים הקשורים לבריאות העובד

 שם ותפקיד המשרד כתובת וטלפון
, 3140. ד.נרי ת'בנין ג, בנק ישראל' רח

 ירושלים
 ,6752303-02' טל

 5670932-02' פקס

 אגף הפיקוח על העבודה
 תעשיה המחקר והתעסוקהמשרד 

 סלמר לייכר מר
 מפקח רפואי ארצי

 אביב -תל, 53סלמה ' רח
 ,5125369-03' טל

 5161683-03' פקס

המעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית 
התעשהי המסחר של משרד 
 והתעסוקה

 מרסל לייזר' מגר
מנהל המעבדה הארצית 

 לגיהות תעסוקתית

 ירושלים, 1176. ד.ת, 29רבקה ' רח
 ,5681266/7-02' טל

 6725739-02' פקס

 ות לבריאות העובדהשיר
 משרד הבריאות

 ר עלמה אבני"ד
ראש השירות לבריאות 

 העובד

  21ביתן , מרכז רפואי שיבא
 52621, גן-רמת

  5351619-03, 5303567-03' טל
 5352487-03' פקס

 המחלקה הרפואית לעובדי
  משרד הבריאות- מדינה 

 ר אסתר צוקרמן"ד
ראש המחלקה הרפואית 

 לעובדי מדינה

  91909ירושלים , 13מן וייצ' שדר
 ,6709701-02' טל

 5376420-02' פקס

 המוסד -המחלקה לייעוץ רפואי 
 המשרד הראשי, לביטוח לאומי

 ר חיה קטן"ד
  הרפואיים מנהלת העניינים

 , 9602. ד.ת, גלים-בת, העלייה' רח
 ;31096חיפה 

 8529205-04' טל
 8542092-04' פקס

 המכון הארצי למידע 
 ם"רפואי רמב מרכז -בהרעלות 

 ר ידידיה בנטור "ד
מנהל המכון הארצי למידע 

 בהרעלות

 43100רעננה , 3. ד.ת ,ח לוינשטיין"י בי"ע
 7707220-09' טל

 7712212-09' פקס

 המכון -המחלקה לסרטן תעסוקתי 
הארצי לבריאות תעסוקתית 

 וסביבתית

 ר יהודית שחם "ד
ראש המחלקה לסרטן 

 תעסוקתי

 ,ח לוינשטיין"י בי"ע
 ;43100רעננה , 3.ד.ת

 7707200-09', טל
 7714969-09' פקס

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית 
 וסביבתית

מנהל המכון הארצי לבריאות 
 תעסוקתית וסביבתית

 ל"צה, 02149. צ.ד
 5307330-03, 5306491-03' טל

 5307331-03' פקס

 –ענף בריאות תעסוקתית 
 ר"מקרפ/ל"צה

ראש ענף בריאות 
 ל" צה–תעסוקתית 

 תל אביב, 22ה "מזא' רח
 61010, תל אביב, 1122. ד. ת

 5252448-03'  פקס5266431-03' טל

 מנחם שורץמהנדס  המוסד לבטיחות ולגיהות
מנהל המוסד לבטיחות 

 ולגיהות
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 מעבדות מוסמכות .3

 מעבדות מוסמכות לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות )א

' מס שם המעבדה כתובת טלפון
 הסמכה

המכון  הארצי  לבריאות  תעסוקתית  43100רעננה , 3. ד.ת 7707270-03
 ולגיהות תעסוקתית

2 

5266444–03 
5266439-03 

 3 המוסד לבטיחות ולגיהות 61010א "ת, 1122. ד. ת22ה "מזא

 *7 החברה הישראלית לחקר מדעי החיים 70451ציונה -נס, 139. ד.ת 9402190/87-08
6568095-08 
6568632-08 

הקריה ,  הועדה  לאנרגיה  אטומית 84190ש "ב, 9001. ד.ת
 למחקר גרעיני נגב

10 

 69.  ד.ת,  מגדל  תפן,  גן  התעשייה 9872790-04
24959 

) מ"מגן  תפן  בע(מ  "בע.  ש.מעבדות  ו
ציוד  מגן ,  שרותי  בטיחות  וגיהות

 והדרכה

11* 

 12 מ"תית בעטבת בריאות וגיהות תעסוק 56209יהוד , 7041. ד.ת, 88מוהליבר  5363880-03
7675857-09 

321844-050 
 13 מ"כם שירותי יעוץ והנדסה בע-אל 44106ס "כ, 647. ד.ת, 4יד חרוצים 

ש  אליוף "ע(המבדקה  הכימית  ,  הטכניון 32000חיפה , קרית הטכניון 8292744/5-04
 מ"בע) ובנטור

14 

6283688-08 
6283690-08 

 *15 מ"י סביבה בעטק שירות-אקו 84105ש "ב, 752. ד.ת, 23סוקולב 

מבשרת  ציון ,  236.  ד.ת,  54כלנית   5342362-02
90805 

 16 מ"יפית בע

 17 אקוטסט בדיקות סביבתיות 58152חולון , 5250. ד.ת, 6הלהב  5583944-03
 18 גיהות מילניום גני תקוה, 30הרמה  7369227-03
7486293-09 

271590-054 
 20 מעבדת ברוש 45200הוד השרון , 478. ד.ת

המעבדה ,  גוריון-אוניברסיטת  בן 84105ש "ב, 653. ד.ת 6461981-08
לאיכות  הסביבה  במכונים  למחקר 

 שימושי

35** 

5374850-03 
102/ 

המעבדה  של  החברה  לשירותי  איכות  א"ת, 51631. ד.ת, 40יצחק שדה 
 הסביבה

37* 

עמק .  נ.ד,  מושב  כפר  הנגיד,  306.  ד.ת 9322115-08
 76875שורק 

 *45 קולוגיהמעבדות א
    
 אבק וסיבים**  ללא רעש* 
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 מעבדות מוסמכות לביצוע אנליזה של בדיקות סביבתיות) ב

' מס שם המעבדה כתובת טלפון
 הסמכה

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית  43100רעננה , 3. ד.ת 7707270-09
 מחלקה לגיהות תעסוקתית, וסביבתית

2 

7675857-09 
321844-050 

 *13 מ"כם שירותי יעוץ והנדסה בע-אל 44106ס "כ, 647. ד.ת, 4יד חרוצים 

ש אליוף "ע(המבדקה הכימית , הטכניון 32000חיפה , קרית הטכניון 8292744/5-04
 מ"בע) ובנטור

14 

 22 ספקטרולב 76120רחובות , 2046. ד.ת 9474583-08
מעבדה , מ"ארני מילר כימיקליים בע 84899ש "ב, 60/126דרך חברון  6276754-08

 כימית
23 

 24 מ"אמיונולאב בע 70400נס ציונה , 4074. ד.ת 9409689-08
 Boca Ration Florida 33431, Nort 

Dixie Highway 3201
ACS Intermational 30** 

6503700-08 
6503707-08 

 47 החברה לשירותי איכות הסביבה 84156ש "ב, 5743. ד.ת, רמת חובב

      
 תגים פסיביים**  ללא מתכות   * 

 .על פי נתוני אגף הפיקוח של משרד התעשיה מסחר ותעסוקה :הערה
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 מעבדות מוסמכות לביצוע בדיקות רעש )ג

' מס שם המעבדה כתובת טלפון
 הסמכה

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית  43100רעננה , 3. ד.ת 7707270-09
 מחלקה לגיהות תעסוקתית, וסביבתית

2 

5266444–03 
5266439-03 

 3 המוסד לבטיחות ולגיהות 61010א "ת, 1122. ד. ת22ה "מזא

6568095-08 
6568632-08 

הקריה ,  הועדה  לאנרגיה  אטומית 84190ש "ב, 9001. ד.ת
 למחקר גרעיני נגב

10 

 12 מ"טבת בריאות וגיהות תעסוקתית בע 56209יהוד , 7041. ד.ת, 88מוהליבר  5363880-03
7675857-09 

321844-050 
 13 מ"כם שירותי יעוץ והנדסה בע-אל 4406ס "כ, 647. ד.ת, 4יד חרוצים 

 14 יחידה לבטיחות, הטכניון 32000חיפה , קרית הטכניון 8292475-04
ש  אליוף "ע(המבדקה  הכימית  ,  הטכניון 32000חיפה , קרית הטכניון 8292744/5-04

 מ"בע) ובנטור
14 

רת  ציון מבש,  236.  ד.ת,  54כלנית   5342362-02
90805 

 16 מ"יפית בע

 17 אקוטסט בדיקות סביבתיות 58152חולון , 5250. ד.ת, 6הלהב  5583944-03
 18 גיהות מילניום גני תקוה, 30הרמה  7369227-03
7486293-09 
271590-054 

 20 מעבדת ברוש 45200הורד השרון , 478. ד.ת

 101 ושבטיחות אנ 67443אביב - תל157יגאל אלון  6091533-03
8229102-04 

357432-052 
 102 הגנה לבטח מרכז מידע לבטיחות 32684חיפה , 88הגליל 

9584180-09 
9562945-09 

 103 טכנולוגיה תעסוקתית 46485הרצליה , 31נורדאו 

 104 חיים יחיאל יועץ בטיחות  47203רמת השרון , 3הגיא  5408031-03
 105 מ "יועצים לאקוסטיקה בע. ג.מ 46446הרצליה , 42/4בן גוריון  9553858-09

טוב משיח יועץ לאקוסטיקה -שם 39032טירת הכרמל , 3היוזמה  8580044/5-04
 ואלקטרואקוסטיקה

106 

6463608-08 
794817-057 

 109 אלי לדרמן 84799באר שבע , 9/33מבצע ברוש 

 121 מ"בטא טכנולוגיה אקוסטית בע 60370אור יהודה , 16/5היצירה  5334131-03
 122 אהרון ויקס יועץ לאקוסטיקה 52463ג "ר, 6המעגל  6721414-03
 עמוס יפה מהנדסים -שקט 63466א "ת, 13אמיל זולא  5274106-03

 לאקוסטיקה
123 

 124 הנדסה אקוסטית  52960רמת אפעל , 9ארגמן  5349235-03
 125 מ"ה בעפ יועצים והנדס"תו 91131 ירושלים 13184. ד.ת, 210יפו  5002255-02
 126 מ"בקרת רעש ורעידות בע. א.נ.ח 81100יבנה , 143. ד.ת, 40הירקון  9420080-08
7448065-09 

230457-050 
 127 יצחק פסקין' אינג 43611רעננה , 43קזן 
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' מס שם המעבדה כתובת טלפון
 הסמכה

8852864-09 
8658484-09 

 131 מ"דינמיקה דיזיין בע 42504נתניה דרום , 8387. ד.ת

6471737-03 
426672-054 

, סביבתי, עירוני:  יעוץ ותכנון–ב "מיר 61102 תל אביב 10262. ד.ת
 אקולוגי ואקוסטי

132 

 133 מ" ירושלים בע1986גיאופרוספקט  91036ירושלים , 3720ד .ת, 21הנמר  6789358-02
איכות הסביבה ואקוסטיקה . ל.ש.א 91035ירושלים , 3804. ד.ת, 17שחר  6535070-02

 מ"בע
137 

9931636-04 
437990-054 

 168 סלים סעדיה 36000קרית טבעון , 1037. ד.ת

 175 בטיחות וביטחון 29111קרית ים , 1155. ד.ת 974027-052
7429369-09 

861229-053 
הוד השרון , 1511. ד.ת, 10הרצפלד 

45204 
 177 משה איל

 179 יועצים . ש.ב.ד 80500ירוחם , 173אבן עזרא  6583250-08
6739556-08 

824155-058 
 181 חסן ציון  אשקלון12/2מעלות אשר 

 189 מ"אקוסטיקס מהנדסים בע 34987חיפה , 75אסתר רבין  8348350-04
6921320-04 

694617-054 
 13250ב צפת /9עממי . ש' רח
 ב חיפה/13חנקין ' רח

 192 שזטק

 197 ר שלום חינגה"ד  טבריה278. ד.ת, 6ציפורי  668849-052
991111-08 
923874-050 

 198 עמנואל. י 85315הנגב . נ.ד, קיבוץ משמר הנגב

8337349-09 
616048-056 

 199 אינגר רובין 42305נתניה , 19/3בן יהודה 

 200 ודנובסקי יעוץ אקוסטי'רם צ 45920, כפר מלל 7446931-09
6936817-04 

654336-050 
 201 בטיחות מתירחמני 12000 ראש פינה 1421. ד.ת

9529341-04 
418984-052 

 204 אורון עמוס 16. ד.מושב רגבה ת

9914689-02 
855009-054 

 206 בן דהן משה בית שמש, 27ארזים 

 209 מ"טיסר בע  גבעתיים1כורזין  663663-056
   211 נחשוני חיים 85405נגב . נ.עין הבשור ד 915077-067

 

 .על פי נתוני אגף הפיקוח של משרד התעשיה מסחר ותעסוקה :הערה
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 בודקים מוסמכים לכלי הרמה וכלי לחץ .4

דרום חיפה
צפון

 א"ת
מרכז

עגורני ם-י
צריח

קולטי
 אויר

קולטי
קיטור

 דודי
קיטור

מכונות
הרמה

אבזרי
הרמה

מעליות
מספר  השם ה כ ת ו ב  ת טלפון נוסף' טל

 סידורי

 1 הנדסה ובטיחותאוניקס )ראה ששון יחזקאל ( 03-6160413 056-853007 + + +   +  + + + +
 2 מ "אונקל בע ) ראה רייפנברג יוסף( 04-8348212 04-8380706 + + + + + + + + + + +

 3 אור  אורי  36036  קרית טבעון 8חנה סנש  04-9833566 053-708686    + + +    + 

 4 אורי  יעקב  20142משגב . נ.ד, יובלים 04-9800873  +         + 

 5 אטיאס עמי 49560  6פוגל , ת "פ 03-9046764 052-464552 +        +  
 6 אייזק יואב 53317 גבעתיים 51בוטינסקי 'ז 03-5711060 054-282888 +       + + + +

 +   + +   + + +  04 -8623128  7 איתן אלון 31070חיפה , 7036ד .ת 

 8 איל ריפס ראה ריפס משה 03-5496478 03-5493972           

  +       +   03- 9219294  9 אכטמן אלכסנדר 61180א "ת ,18015ד .ת

 +    +   + +   04- 6464544  10 אלטר צבי 17910,מושב ציפורי 
+ + + +       + 052-600409 03- 5522179  11 אלמוגי אברהם 58670 חולון 2בן גוריון 
 12 ארדה אבשלום 38243ה  חדר41השיטה  04-6341581 053-367967  + +     + + + +
 13 ארזואן דוד 52260ג  "  ר3הרב לנדרס   03-5746222 052-897513 +        + + +

 14 ארצי ירון 42201 נתניה 8עולם מצוי  09-8850081 050-309595  + +      + + 
 15 אשכנזי רונן  גדרה12/2 272' אחוזת גדרה רח 08-8690518 052-706680  + +      + + +
גבעת שמואל ,  רמת אילן 16רחבת אילן  03-5324562 050-316947 + + + + + + + + + + +

54056 
 16 בורוביץ עמירם



 

 
  נספחים–' פרק ה 136

 

דרום חיפה
צפון

 א"ת
מרכז

עגורני ם-י
צריח

קולטי
 אויר

קולטי
קיטור

 דודי
קיטור

מכונות
הרמה

אבזרי
הרמה

מעליות
מספר  השם ה כ ת ו ב  ת טלפון נוסף' טל

 סידורי

 17 בורין שמואל ס" כ689ד "ת 09-7676580 050-408168 +       + + + +
בטיחות והנדסה  ראה יעקוביאן הרצל 09-7489471 09-7489470 +       + + + +

 יעקוביאן
18 

 19 מ"בטיחות סבירוני בע ראה סבירוני זאב 09-7427404  + + +   +  + + + +
. הוד השרון פ' ,  א44הרצל ' רח 09-7454749 050-275134 + + +   +  + + + +

09/7405724 
 20 בירנהק שלמה

 21 בלושטיין שניאור 55000  קיראון  618ד "ת 03-5345288 050-334672  + +   +   +  

 22 בלומנפלד יורם  34814 חיפה 13בייליס  04-8363434 052-478400  + + + + +    + 
 23 בלס יעקב 44417ס "כ, 2לסל  09-7443987 09-7483855 +       + + + +
 24 בן אהרון יובל 61441א " ת44164ד "ת 03-6823976 050-621284      +  + + + +
 25 בן אהרון נעמן 61007א " ת721ד "ת 050-209210 03-6828611  + + + + +  + +  +
 26 בן אריה אלי  58006  15006ד  "אזור  ת 03-6877515 050-357488  + + + + +  + + + +
 27 אברהם)  אור(בו זאב  34996חיפה , 3חיים הזז  04-8343377 052-753380  + +   + ּ + + + +
 28 בן כליפא דוד 46150הרצליה , 5700ד "ת 09-9576176 052-727148 + + + + + +  + + + +

 29 בסקין  יאן 31077 חיפה 7743ד "ת  04-8348212       +    + 
 30 בר און ירמיהו 76453רחובות  ,17/6ינסקי 'רוז 08-9463207  + + +   +  + + + +

 31 ברוך יעקב 46305 הרצליה  77גולומב  09-9554524  + + +      +  
+ +    + + + + +  054-955075 03-5795001-2  32 בר טל זלמן 52180ג " ר8364ד "ת
 33 בריין מיכאל 2193ד "ת,  גן יבנה21/1התבור ' רח 08-8673521 051-752348 +       + + + +
בקעת בית הכרם . נ. ד13'  לוטם מס 04-6782970 064-260027 + + +       + +

20124 
 34 ברנע ארוד

 35 ברנע  דב 84965 עומר 818ד "ת 08-6499770 050-333814 + + +   +     +
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דרום חיפה
צפון

 א"ת
מרכז

עגורני ם-י
צריח

קולטי
 אויר

קולטי
קיטור

 דודי
קיטור

מכונות
הרמה

אבזרי
הרמה

מעליות
מספר  השם ה כ ת ו ב  ת טלפון נוסף' טל

 סידורי

 36 ברק עזרא 74045, ציונה -נס, 17בוטינסקי  'ז 08-9400040 052-595637  + +   +   +  +

 37 גוטמן דוד 99780כפר בן נון , 70משק  08-9797930  +        +  

 38 יעקבגוטנברג  69497א " ת14/15דרזנר  03-6427302   + +   + +  +  

 39 גונן  דרור 20176נ משגב .אבטליון ד 04-6784126 051-937340    + + +    + 

 40 גוסינסקי דורון 34980חיפה , 106שבדיה  04-8241669  + + +       + 
 41 גורביץ גבריאל 55900גני תקוה  , 18הכרמל  03-5341591 03-5343565    + + +  + + + +

 42 גייצמן מנחם  תימרת10505 111ד "ת 04-6547091 050-293097 + + + + + + +   + 
 43 גיל עמוס 70752גדרה , 244ד "ת 08-8597212 052-533584 + + + + + +   +  +
גניאל ( גניאל יגאל  17915נצרת עילית . נ.ד, מצפה הושעיה 04-6464465 052-821270 + + +   +  + + + +

 )מהנדסים 
44 

 45 גרונדשטיין אהרון 67456,א "ת, 25עמק ברכה  03-6918916  +       + + + +

 46 גרין זאב 29000קרית  ים , 2283ד "ת 04-8753574 050-725244    + + +    + 

 47 גרינברג אברהם 44864 כוכב יאיר 385ד "ת 09-7493192  +        +  
 48 ישר לוידגרמנ 81510 יבנה  2103ד "ת 08-9436776   + + + + +  + + + +

 49 גריצר אהוד 47210רמת השרון , 14רחוב יפתח  064-203070     + + +   +  

 50 דולברג דוד 31048חיפה ,4951ד "ת 04-8512626   + + + + +    + 
 51 דייסי ירון 73125   22כפר דניאל    03-5344698      + +  + + + +

 52 דיקר צבי 27043ביאליק .   ק5טת התמרים סימ 04-8717782 056-554908  + +   +    + 
 53 דורמן  יצחק 58001 אזור 118ירושלים  03-9624005 053-407585  + +      +  +

 54 דר יחיאל 91113ירושלים , 11421ד "ת 02-6769588 053-852669 + + + + + +  + +  
 55 ן יהושעהולצמ 58120  חולון  2027ד "ת 03-5562837  + + +   +  + + + +
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דרום חיפה
צפון

 א"ת
מרכז

עגורני ם-י
צריח

קולטי
 אויר

קולטי
קיטור

 דודי
קיטור

מכונות
הרמה

אבזרי
הרמה

מעליות
מספר  השם ה כ ת ו ב  ת טלפון נוסף' טל

 סידורי

 56 הטכניון 32000חיפה ,קרית הטכניון  04-8292111  + + + + + +    + 

 57 הנפלד זאב 47245 רמת השרון 5סמטת חצב  03-5409930 050-336093  + +      +  
 58 הנדסה בגובה )ראה שמש אלון( 09-7445577   + + + + + + + + + +

 59 הראל פנחס 52546,ג "ר, 3גפן ה 03-7517436 053-339302 +        +  

 60 וולך מרדכי 36083 טבעון 37יגאל אלון  04-9830836 052-666409  + +      + + 
 61 וולנסקי טל יונה 42823צורן       ,   85דרך לב השרון  09-8948032 054-602696 +       + + + +
 62 וילר אילן 49212ת  " פ12הדקל  03-9221520 050-610866    + + +  + + + +

 63 וייס מנחם 34485,  חיפה2כיכר היינריך היינה  04-8388347  + + +    +   + 

 , 2924ד "ת, אבן יהודה 5החרוב ' רח 054-612541     +     + + 
40500 

 64 וינשטיין דני

 65 שעויינשטיין יהו 32440 חיפה 14/50חניתה ' רח 04-8227916 052-846230      +  + + + +
 66 וינשטיין פליקס 69353א " ת15ארם משה   03-6449904 050-209159  + +   + + + + + +
 67 וינשטיין אריה 76855 שדמה 51עמק שורק  08-8512052 052-943643    + + +  + +  +

 68 ויסר אליהו 42207נתניה '  ב82סחלב ' רח 09-8850708 054-930726 +        +  

 מיקוד 466. ד. תל מונד ת31בת חן  09-7965169 053-995297  + +      +  
40600 

 69 וסובר מרדכי

 70 ויקינסקי צבי 77704 אשדוד 2הקישון  08-8550130  + + + + + + + + + + +

 71 זטניק אלכסנדר 44250כפר סבא , 7דירה ' ב12התחיה  09-7659958 057-707589  + +      +  
 72 זלאיט יאיר 49354ת " פ28מינץ ' רח 03-9321853   + +     + + + +
 73 זלוציבר נלו 55426 קרית אונו  2הרימון  03-6353175 052-502217 +       + + + +

 74 זלוציבר רמי 73142 שהם 55בשמת  03-9793805 052-730024 +        +  
 75 נגה שלוםחי טבריה, 278ד "ת 04-6792732 04-8254057 + + +   +  + + + +
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 76 טל יעקב 44864 כוכב יאיר 493ד "ת 09-7493421 052-342343 +       + + + +
 77 טרייגרמן אריה 76100 רחובות 36. ד.ת 08-9354355 053-322700 +       + + + +
 78 יהלום דב 34746 חיפה 82דרך הים  04-8386789 052-555222 + + + + + + + + + + +
 79 יעקוביאן הרצל 43220 רעננה 5) ציפמן(יערה  09-7489471 066-608030 +       + + + +
 80 יערי אריה 44283ס " כ9חביבה רייך  09-7420401   + +   +  + + + +

 81 יפה יעקב 114ד " ת56002יהוד , 48מוהליבר  03-5364460 03-5425675  + +   +   +  

 82 יצחייק יעקב 43467 רעננה 16גב הנ 052-423997 09-7401020 +        + + 

 83 כהנא טל 58275 חולון 5הצנחנים  03-5047789 052-562709      +   +  
 84 כסיף צבי 70600יבנה , 1331ד "ת  050-353015 08-9438262 +       + + + +
 85 כץ גדעון 61100א "ת, 10062ד "ת 03-6479332 052-253965 + + +   + + + + + +
 86 לביא אמנון 46447 הרצליה 37   דירה  2התנאים  09-9517070 053-505751 +       + + + +
 87 לביא מנחם 70600יבנה , 2538ד "ת 08-9432518 050-219476 + + + + + +  + + + +
 88 לבנה שאול ג " מרים נוה ר6בדר  03-6744426 050-328567    + + +  + + + +

 89 לוי פרחיה 53291גבעתיים , 21שנקין  03-5713465 052-420145 +        +  

לוידס  רגיסטר הבטחת  31330חיפה , 33089ד "ת 04-8665381 04-8627941 + + + + + +    + 
 איכות

90 

אפריים . נ.ד,   שערי תקוה 108ד  "ת 03-9362645  +        +  
44880 

 91 לוסטיג ישראל

 92 לוסטיג עמי א" ת11617ד "ת 03-5236633 03-5243286 +        +  

 93 לוסטיג שמחה א" ת11617ד "ת 03-5236633 03-5239925 +        +  
 94 לחמן בוריס 44442ס "כ, 14/2טרומפלדור  09-7658532       +  + + + +
 95 ליברפריינד מיכאל 84836באר שבע , 33מיכאל אבן ארי  08-6490293     + + +     +



 

 
  נספחים–' פרק ה 140

 

דרום חיפה
צפון

 א"ת
מרכז

עגורני ם-י
צריח

קולטי
 אויר

קולטי
קיטור

 דודי
קיטור

מכונות
הרמה

אבזרי
הרמה

מעליות
מספר  השם ה כ ת ו ב  ת טלפון נוסף' טל

 סידורי

 96 לידור אבישי 36010 קרית טבעון   73ד "ת 04-9837501 9837632 -04    + + +    + 

 97 ליסובסקי אמנון 40297מכמורת , מעלה אשלים 09-8666389      + +   + + 
 98 לקס חיים 53371גבעתיים  , 19ההסתדרות  03-7314555  + + + + + +  + + + +
 99 מאיר חיים 62125א  " ת23בן יוסף  03-6415296 052-544511  + + + + +   + + +
 100 מאור צבי 81500 יבנה 13האגמון  08-9436059 052-450512 +       + +  +
 101 ק'מאסה ז 39364א " ת6בראלי  03-6996571 053-644047 +       + + + +

 102 מגנוס פטר 91681ירושלים , 68009ד "ת 02-6710473  + + + + + +     

 103 מייטוס אורן 44851, אלפי מנשה, 181ארבל  09-7925180  +        + + 
 104 מילר דניאל 43421 רעננה 4שמואל גונן  050-337900 03-6475508    + + +  + + + +

 105 התקנים הישראלי.מ 69972א  "רמת אביב ת, 42חיים לבנון  03-6465154  + + +   + +  +  
 106 מסטרמן מיכה ג "ר, 82רוקח  052-926160 03-7511667 +       + + + +

 107 מרגולין שלמה 70400נס ציונה , 11האירסים  08-9401243  +        +  

 108 מרום דורי 27046 קרית ביאליק 14אילון  04-8737412 054-666098      +    + 

 109 מרקוס קורט 35431חיפה , 16כל ישראל חברים  04-8312547     + + +    + 

 110 מרקוס מיכאל 35431חיפה , 9ויקטור הוגו  04-8311308       +    + 

 111 נאמן אריה 70600יבנה , 52סיתונית  08-9431530   +       +  
 112 נוה דוד 43607רעננה , 55ארלוזרוב  09-7425388 505-219134     + +  + + + +
 113 ניב דוד 69512,א "ת, 29 רוזן פנחס 03-6488831 054-802233 +       + + + +
 114 סולומון זיגו 75271צ "ראשל, 25עין הקורא  03-9642427 067-551363 + + + + + +  + + + +
 115 סבירוני זאב 44113ס  "כ.1247ד "ת 09-7427404 050-263365 + + +   +  + + + +
+ + + +  + + +    052-465484 03- 6702148  116 סוזי  אליו  61330 א"  ת33055ד .ת 
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 117 סוקולובסקי מיכאל 77452 אשדוד 59/6העצמאות  08-8645594 050-212692  + +   +   +  

 118 סמבורסקי משה 40295חופית , 26שלדג  09-8666517 054-650826  + +      +  
 119 אלסויסה מיכ  פרדסיה7  הדרים 707ד "ת 09-8946599 058-372471 + + +     + + + +

 120 עבד אל ראזק האני 16000 נצרת 7'  מס4023' רח 04-6577723       +   + + 

 רמת אלמוג חיפה 51/3הסחלב ' רח 04-8261454 052-258887  + +   +    + 
34790 

 121 יעקב עוגן

 122 עציץ עדי 44233ס " כ8/14סמטת הדקל  09-7674292 052-234725    + + +  + + + +

 123 ערד יורם צ"  ראשל32/20התזמורת  03-9523570       +   + + 
 124 פוליפודי  מריאן 52276 רמת גן  8שאר ישוב  03-6024518 052-507882 +       + + + +

 125 פז צבי 75353צ " ראשל12החשמונאים  03-9452376   + +      +  
 126 פיילר ישראל 53100, גבעתיים, 40ד "ת 03-7315885 050-632099 +       + + + +
 127 פינקלשטיין אלברט 88000 אילת 4324ד "ת 08-6332507 057-726770 +       + + + +

 128 פלמון הלל 20181נ משגב "קורנית ד 04-8402194 052-479573 + + +   +    + 
 129 פסקין יצחק 43641רעננה ,43קזן  09-7448065 050-230457    + + +  + + + +
 130 פצניק יוסף 61440, א" ת44099ד "ת 03-7393231 050-234815    + + +   +  +

 131 'ורג'פריד ג 49313ת "   פ8חפץ מרדכי  03-9245867 050-258497  + +   +  + +  
 132 פרידמן חיים 81510יבנה  , 2103ד "ת 08-9421418 053-898688  + + + + +  + + + +

 133 פרנקל צחי 37013 פרדס חנה 16החלוצים  04-6370615 054-936398    + + +   + + 
 134 צוקר רונן  ירושלים 10/8הררי רפאל  02-5849871 052-869752  + +     + + + +

 135 צחור אלדד 44447ס " כ260. ד.ת'  א6בילו  09-7673549 050-316332 + + +   +   +  

 136 צפריר שלמה  34987 חיפה מיקוד 45מן שופ 04-8345002 052-615094  + +       + 



 

 
  נספחים–' פרק ה 142

 

דרום חיפה
צפון

 א"ת
מרכז

עגורני ם-י
צריח

קולטי
 אויר

קולטי
קיטור

 דודי
קיטור

מכונות
הרמה

אבזרי
הרמה

מעליות
מספר  השם ה כ ת ו ב  ת טלפון נוסף' טל

 סידורי

 137 קאלו דוד 49582ת "פ,20רות  03-9087017 050-619046    + + +   +  
 138 קובו משה  74130נס ציונה   , 7גולומב  08-9403307 058-732434    + + +  + + + +
 139 קויפמן זאב 84486ש "ב ,16/16זלינג 'אהרון  צ 08-6442242 050-246813     +      +
וניהול ' קונטקו הנד )ראה בורוביץ עמירם( 03-5324562 050-316914 + + + + + +  + + + +

 מ"בע
140 

 141 קופרמן אליהו 83103 קרית מלאכי 417ד "ת 08-8583222 050-552518  + + + + +  + +  +
 142 קרויטורו אפרים 36863 רמת יצחק נשר 9/7הערבה  04-8201083 052-479885      +  + + + +

 143 קייזר יצחק 49737ת " פ16חנה רובינא  03-9335433       +   +  
 144 קרייזר גדעון 52109ג "ר,912ד "ת 03-6766728 050-263368 + + +   + + + + + +

רמת אילן  גבעת שמואל ',ב3אורנים  03-5321526 053-730012    + + +   +  
54052 

 145 קרמר אנדרי

 146 רביד יצחק 46447 הרצליה 10/4השופטים ' רח 09-9559703 053-264559  + + + + +   + + 
 147 רובין יואב 28201 קרית אתא 54בורוכוב  04-8447808 054-821063  + +   +  + + + +
 148 רוטנברג קזימיר 69051א "ת  ,52ברודצקי  03-6413664 064-803943 + + +    + + + + +

 149 רומנו יצחק 20692  יקנעם עילית 70ירדן  04-9591589 051-576327 +         + 
 150 רומנו נסים 53730גבעתיים , 3שמעון  בן צבי  03-5731630 054-609000  + + + + +   + + +
 151 רון יוסף 58100 חולון  97ד "ת 03-5596968 052-544625 +       + + + +

 152 רחמוט פליקס 52303, ג"ר, 8נוה יעקב  03-9521511 053-530933 +        +  

 153 ריבקין  דב 58017אזור , 6/2פנחס ספיר  03-5562526      + +   +  
 154 רייפנברג יוסף 31077 חיפה 7743ד "ת 04-8348212 056-522500 + + + + + + + + + + +

 הוד השרון 1246. ד. ת93דרך השרון  09-7423472 050-247506 +       + +  
45103 

 155 ריפס משה
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 156 ריש עוזי 72905 ניר צבי מיקוד 5יערה  08-9244070 054-840842  + +     + + + +
 157 שאנן אלכסנדר 85338 להבים 13 פעמונית 653. ד.ת 08-6518275 058-809006  + + + + +  + + + +

 158 סת מתקניםשגיב הנד )ראה בלומנפלד יורם(      + + +   + + 
 159 שוורץ  אפריים 52653ג "ר, 71מנדס  03-6351006     + + +  + + + +
  18204ד "ירושלים  ת , 4/11יוסף נדבה   02-6562139 054-703470 +       + + + +

91181 
 160 שוסטין  אלברט

 161 שור עודד 40800ראש העין , נוה אפק, 14קשת  03-9013038   + + + + +   +  

 162 שחר אורי 15241 כפר תבור  286ד .ת 04-6765557 054-888562  + +   +    + 
+ + + +       + 054-465432 03-6395029/30  163 שטיין עמוס 61015א "ת,1568ד "ת

 164 שטרנטל מרדכי 52109ג "ר,  943ד ,ת 03-6740616  +        +  

 165 שטרר אריה 53603גבעתיים , 10ניאלי יב 03-5718736 052-659375  + +   +   +  
 166 שינדלר יונתן 52366ג " ר14מוצא  03-5745448     + + +  + + + +

 167 יהי שלום) שינה(שני 73142  שהם 485ד "ת 03-9791069 056-657170    + + +  + + + 

 168 שך דניאל 34401 חיפה 9רחל  04-8383106   +      +  + 

 169 שלוסברג אלכסנדר 44205ס "כ,16/10המיסדים ' רח 09-7673507  +        +  

 דרך 33עין חי .  הוד השרון 188. ד.ת 09-7445577 052-543080  + + + + + + + + + +
 השרון

 170 שמש אלון

 171 שניידר גיורא 55226, קרית אונו217ד "ת 03-5352078       +   + + 

 172 שניר יצחק 52281ג "ר, 25הירדן  03-6769383 058-848721  + +   +  + +  

 173 שפיר משה 71700 מודיעין  10/7כרכום   08-9724340 055-669788 +        +  

 174 שרון יואל 81501 יבנה 25כחלית  08-9435964 053-670350 +        +  +
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 175 שריד דני 75255צ " ראשל7/7הרב זינגר  03-9695124 056-290335 + + + + + +  + + + +
 176 ששון יחזקאל 52404ג " ר17בית שמאי  03-6160413 056-853007 + + +   +  + + + +
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 דרישות הסמכה לביצוע עבודות  .5

 
 נותן הבסיס החוקי הערות

 ההסמכה
 הכשרהה

 והתנאים
 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

 ארגון הפיקוח על חוק   
 -ד "העבודה התשי

 )א(25 סעיף 1954
תקנות ארגון הפיקוח   

ממונים (על העבודה  
ו "התשנ) על הבטיחות

 4,2 תקנה 1996
 .ותוספת רביעית

ט "ראה גם תיקון מהתשנ(
1999( 

מפקח עבודה ) א
 ראשי

 
מינוי על ידי ) ב

המעביד ואישורו 
של מפקח עבודה 

 אזורי

, הטכנולוגיה, עי הטבעבעל תואר בתחום מד 
בעל ניסיון של שנתיים , או הנדסה ודומיהם

בוגר קורס ממונים על הבטיחות או , במקצועו
קורס שווה ערך שאושר על ידי מפקח 

במוסד לבטיחות ולגיהות או , העבודה הראשי
 .במוסד אחר מאושר

טכנאי או הנדסאי בעל ניסיון של שלוש שנים  
ממונים על בוגר קורס , בעבודה במקצועו

 או גוף המוסד לבטיחות ולגיהותהבטיחות של 
 מוסמך אחר

 אישור כשירות) א
 מינוי על ידי המעביד) ב

 ממונה על
 הבטיחות

 קיימות השתלמויות 
י "מאורגנות ע

המוסד לבטיחות 
 ולגיהות

חוק ארגון הפיקוח  
 1954על העבודה 

 .19-24סעיף 
תקנות בדבר ועדות  

בטיחות ונאמני 
 בטיחות

ועדת הבטיחות או 
בחירת העובדים 

במפעל שאין (
 )ועדת בטיחות

   

או עובדים /נציג העובדים בועדת הבטיחות ו 
 אחרים שמינתה הועדה

י ועדת הבטיחות או "מינוי ע
י העובדים והודעה "בחירה ע

על המינוי למפקח עבודה 
 .זורייא

  
  
  

תקנות הבטיחות  
עזרה ראשונה (בעבודה 

 )במקומות עבודה
 1988ח "התשמ

ממונה על ציוד עזרה  מינוי על ידי המעסיק קבלת הדרכה מתאימה המעסיק
 ראשונה
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 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

תקנות הבטיחות  
עזרה ראשונה (בעבודה 

) במקומות עבודה
 1988ח "התשמ

מגיש מאומן לעזרה  מינוי על ידי מעסיק קבלת הדרכה מתאימה המעסיק
 ראשונה

קיימת הצעת תקנות 
מיוחדות למפעילי 

 מלגזות
 

קיימות השתלמויות 
המוסד י "מאורגנות ע

 לבטיחות ולגיהות

 178 ותקנות 25תקנה  
 של תקנות 183עד 

 התעבורה
תקנות ארגון הפיקוח  

מסירת (על העבודה 
מידע והדרכת 

 )העובדים
 1999 -ט "התשנ

משרד הרישוי  
 )רשיון(
 מנהל המפעל 

 )הסמכה     (

 י מורשה"הדרכה בנהיגה ובהעמסת מלגזות ע
הדרכה אישית או מרוכזת (ממשרד התחבורה 

 )בקורס

  בעל רשיון נהיגה
  הסמכה מהנהלת

   המפעל

 מפעיל מלגזה

 .1 חלק 129י "תקן ת   
חוק שירותי הכבאות   

 1959ט "תשי

הרשות המוסמכת 
לפי חוק שרותי 

ט "הכבאות תשי
רשות "  היא 1959

 "הכבאות

הכשרה מיוחדת לביצוע עבודות תחזוקה של 
 מטפים

 תעודת הסמכה מטעם -
הרשות המוסמכת לפי 

 1 חלק 129דרישות תקן 

תחזוקאי מטפים 
 מוסמך

צו הפיקוח על מצרכים  
התקנת (ושירותים 

 1984ד "התשמ) מעליות

מנהל האגף 
להכשרה מקצועית 

במשרד העבודה 
 והרווחה

תעודת מעליתן לחברה   מוסמך מבחינה מקצועית למתן שירות למעלית
בעליה מוסמך המעידה ש

 למתן שירות למעלית

 מעליתן

תקנות הבטיחות   
ים יעגורנא(בעבודה 

מפעילי מכונות 
הרמה אחרות 

ג "התשנ ואתתים
1992 

אגף להכשרה 
ח אדם וופיתוח כ

של משרד העבודה 
 והרווחה

עובד חודשיים ,  שנים18עובד שמלאו לו 
עבר בדיקה , רצופים כעוזר לעגורנאי מוסמך

י מפקח "לחה במבחן מוכר עעמד בהצ, רפואית
המבחן יערך בידי מחלקת .  ראשיהעבוד

ח אדם והבחינות של האגף להכשרה ולפיתוח כ
 ממשרד העבודה והרווחה

הסמכה להפעלת עגורן לפי 
 סוג ולפי עומס עבודה בטוח

מפעיל עגורן צריח 
 עגורן-מפחדו
 מפעיל  עגורן ניידה
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 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 תלבטיחות ולגיהו

תקנות הבטיחות 
עגורנאים (בעבודה 

מפעילי מכונות הרמה 
) אחרות ואתתים

 1992ג "התשנ

 -רשות הסמכה 
שקבלה מינוי 
 הממפקח עבוד

הראשי להסמיך 
עגורנאים לסוגי 

 רן אלהועג

עבד שבועיים רצופים בהדרכתו והשגחתו של  
עמד , עבר בדיקה רפואית, עגורנאי מוסמך

  עבודה ראשיי מפקח"בהצלחה במבחן מוכר ע
 . שנים18מלאו לו  

הסמכה להפעלת עגורן לפי 
 סוג ולפי עומס עבודה בטוח

מפעיל עגורן גשר 
, עגורן שער, עילי

עגורן להעמסה 
 עצמית

תקנות הבטיחות   
עגורנאים (בעבודה 

מפעילי מכונות 
הרמה אחרות 

ג "התשנ) ואתתים
1992 

, תופס המפעל
, הימבצע הבני

מנהל המחצבה או 
כונות ההרמהבעל מ

 של שנה ניסיוןהדרכה בידי אדם בעל  
 .בהפעלה ותחזוקה של המכונה

 מינוי על גבי טופס 
 . שנים18מלאו לו  

מינוי כמפעיל מכונות הרמה מכונות הרמה "מפעיל 
 "אחרות

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

תקנות הבטיחות  
עגורנאים (בעבודה 

מפעילי מכונות 
מה אחרות הר

ג "התשנ) ואתתים
1992 

רשות הסמכה 
ידי -שמונתה על

 מפקח עבודה ראשי

עבד שבועיים במתן איתות לעגורנאים 
עבר בדיקה , בהשגחתו של אתת מוסמך

 ועבר קורס להכשרת אתתים, רפואית

 מאותת לעגורנאי הסמכה למתן איתות

תקנות הבטיחות   
עגורני (בעבודה 

 1966ז "התשכ) צריח

ד הנדסי רשם ציו
שנתמנה לפי חוק 

רישום ציוד הנדסי 
 1957ז "תשי

בשימוש , הדרכה ואימון לקשירת מטענים 
 . באבזרי הרמה ובכלי טעינה

 .בעל הסמכה למתן איתות 

הסמכה כעניבן ולמתן 
 איתות לעגורן צריח

 עניבן לעגורן צריח 
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 העבודה

 תקנות התעבורה  
תקנות ארגון הפיקוח  

מסירת (על העבודה 
הדרכת מידע ו

ט "התשנ) העובדים
1999 

תקנות הבטיחות  
בטיחות (בעבודה 

) במכונות חקלאיות
 סעיף 1988ח "התשמ

15 

משרד הרישוי של 
 משרד התחבורה

מפעיל מכונה  רשיון נהיגה הדרכה בנהיגה ובהפעלת המכונה
חקלאית בעלת כושר 

 תנועה עצמית

תקנות הבטיחות   
גיהות (בעבודה 

תעסוקתית ובריאות 
סקים בקרינה העו
ג "התשנ) ננתימי

1992. 
תקנות ארגון הפיקוח  

מסירת (על העבודה 
מידע והדרכת 

ט "התשנ) העובדים
1999. 

 )מינוי(המעביד  
מכון מוסמך  

 -להדרכה 
 הסמכה

 הדרכה בנושא קרינה מייננת 
 בעל ידע במדידת קרינה מייננת 

י המעביד והסמכה "מינוי ע
י "מטעם מכון שהוסמך ע

 עבודה ראשי מפקח
להדריך ממוני בטיחות 

 קרינה

 ממונה בטיחות קרינה
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 העבודה

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

, חוק שירותי הובלה 
 .1997ז "התשנ

תקנות שירותי  
א "התשס, הובלה

2001 

המפקח על פי 
הגדרתו בחוק 
, שירותי הובלה

 1997 -ז "התשנ

 :התנאים
  לתקנות 2  העמידה  בתנאים  המוגדרים  בתקנה

  לחוק 9  ובסעיף  2001,  א"התשס,  שירותי  הובלה
 1997ז "התשנ, שירותי הובלה

 :ההכשרה
עמד בהצלחה בקורס ההכשרה לפי תכנית 

 שאישר המפקח

פ "רשיון מוביל כנדרש ע
 לחוק שירותי 4סעיף 
 1997ז "התשנ, הובלה

חומרים מובילי 
 מסוכנים

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

חוק שירותי הובלה  
 .1997ז "התשנ

תקנות שירותי  
א "התשס, הובלה

2001 

המפקח על פי 
הגדרתו בחוק 
, שירותי הובלה

 1997ז "התשנ

עמד בהצלחה בקורס הכשרה ורענון לפי 
) ב(22התוכנית שאישר המפקח בהתאם לתקנה 

 2001א "לתקנות שירותי הובלה התשס

היתר להובלת חומרים 
 3) א(8 פ תקנה"מסוכנים ע

, לתקנות שירותי הובלה
 2001א "התשס

רשיון מוביל בר תוקף לגבי 
הרכב בו מתבצעת הובלה 

  לתקנות 2) א(8פ תקנה "ע
א "התשס, שירותי הובלה

2001 

חומרים נהג מוביל 
 מסוכנים

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

חוק שירותי הובלה  
 .1997ז "התשנ

תקנות שירותי  
א "התשס, לההוב

2001 

המפקח על פי 
הגדרתו בחוק 
, שירותי הובלה

 1997ז "התשנ

 לחוק שירותי 9העמידה בדרישות של סעיף 
 לתקנות 12 ותקנה 1997 -ז "התשנ, הובלה

 2001א "התשס, שירותי הובלה
 :הכשרה

עמד בהצלחה בקורס לפי תוכנית שאישר 
לתקנות ) ב)(א(22המפקח בהתאם לתקנה 

 2001א "שסשירותי הובלה הת

אחראי על בטיחות  מינוי על ידי מעביד
ההובלה של חומרים 

 מסוכנים

תקנות הבטיחות  
עובדים בחומרי (בעבודה 

 1964ד "תשכ) הדברה

המחזיק או מבצע 
והודעה (ההדברה 

למפקח עבודה 
 )האזורי

י המחזיק או על ידי "נוי עימ בעל ידע בסיכונים הכרוכים בחומרי הדברה 
 מבצע ההדברה

סנאי חומרי מח
 הדברה
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 העבודה

חוק הגנת הצומח   
 תקנות 1956ז "התשט

 הגנת הצומח
תקנות הבטיחות  

עובדים (בעבודה 
) בחומרי הדברה

 1964ד "תשכ

מנהל אגף הגנת 
הצומח במשרד 

 החקלאות

 בעל ידע על סיכוני השימוש בתכשיר 
 קיבל הדרכה מתאימה 
 משתמש בציוד מגן אישי 

רשיון הפעלה בהתאם 
 . הגנת הצומחלתקנות

פתיונות , פרתיון: כגון(
מורעלים בגפרת התליום 

צינק , טמיק, ניןכוסטרי
 ).'אאוסט וכו, פוספיד

 מיישם
 חומרי הדברה

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

חוק החומרים  
ג "התשנ, המסוכנים

1993  
תקנות רישוי עסקים  

) מפעלים מסוכנים(
 1993ג "התשנ

רגון הפיקוח תקנות א 
מסירת (על העבודה 

מידע והדרכת 
ט "התשנ) העובדים

1999 

שהוסמך " הממונה"
על ידי השר 

, לאיכות הסביבה
 למתן היתר

שימוש , אחסון, הדרכה על סיכונים בהחזקה 
 . של רעלים

מי שידוע כאדם הגון ולאחר שהוכיח להנחת  
דעתו של נותן ההיתר שהוא מודע היטב 

 של הרעליםלתכונות המסוכנות 

 אחראי על היתר רעלים או אישור
 רעלים

המחזיק ישלח  
הודעה למפקח 

עבודה אזורי על 
מינוי ממונה על 

 .פיצוצים
קיים קורס מאורגן  

על ידי המוסד 
 לבטיחות ולגיהות

תקנות חומרי נפץ 
, מסחר העברה ייצור(

) החסנה ושימוש
 .1994ד "התשנ

מפקח עבודה  
ועדת (ראשי 
 )מבחן

 זיקהמח 

 . שנים21מלאו לו  
 .עבר בדיקה רפואית ונמצא מתאים 
עמד בהצלחה במבחן מוכר על ידי מפקח  

 .עבודה ראשי
עבד שלושה חודשים לפחות בהדרכתו  

 .והשגחתו של ממונה על פיצוצים
 .קיבל הדרכה מתאימה 

מינוי על ידי המחזיק או 
המחזיק עצמו שאושר על 

 ידי מפקח עבודה אזורי

  על פיצוציםממונה
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 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

תקנות חומרי נפץ 
, ייצור, העברה, מסחר(

) החסנה ושימוש
 .1994ד "התשנ

מפקח עבודה   
ועדת (ראשי 
 ).מבחן

 .המחזיק  

 . שנים21מלאו לו  
אדם מאומן שעבר בחינה לפי דרישות מפקח  

 .עבודה אזורי
 .הדרכה מתאימה 

 .על ידי המחזיקמינוי 
 בעל ההיתר ואישור(

 .)מפקח עבודה אזורי

 מחסנאי
 חומר נפץ

תקנות הבטיחות  
) מחצבות אבן(בעבודה 

 1965ה "התשכ

התופש של 
 .המחצבה

 . שנה25גילו מעל  
 שנים עבודה במחצבה ושלוש שנים בניהול 7 

 .מחצבה או בהשגחה על חיצוב
עמד בהצלחה בבחינה לתפקיד מנהל מחצבה  

טיפול , והלכות הבטיחות בעבודה במחצבה
 בחומר נפץ ופיצוצים

 מנהל מחצבת אבן מינוי על ידי התופש

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

תקנות הבטיחות   
עבודות (בעבודה 

ח "התשמ) היבני
ותיקון משנת . 1988
1998 

המעביד מבצע  
 ).מינוי(יה יהבנ

 .ועדת מבחנים 

שאישר . רס מנהלי עבודה מוסמכיםבוגר קו 
 .ח אדםוהאגף להכשרה ולפיתוח כ

הנדסאי או טכנאי אזרחי עם ניסיון , מהנדס 
ועמד בהצלחה , הישל שנתיים לפחות בבני

במבחן בטיחות בעבודות בנייה בפני ועדה 
 שמינה מפקח עבודה ראשי

מבצע הבניה על ידי מינוי 
על גבי טופס מיוחד 

ישלח למפקח עבודה יש
 .אזורי

 מנהל עבודה בבניה

תקנות הבטיחות  
עבודה על גגות (בעבודה 

) שבירים או תלולים
 .1986ו "התשמ

 מבצע -המעביד 
 .יהיהבנ

 עבד שנה אחת לפחות 18מי שלאחר הגיעו לגיל 
.בעבודות על גג שביר לאחר שהודרך בעבודה זו

עובד מקצועי  ה ימינוי על ידי מבצע הבני
לעבודה על גג שביר 

  תלולאו

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

תקנות הבטיחות 
) עבודות בניה(בעבודה 

 ותיקון 1988 -ח "התשמ
 1998משנת 

המעביד מבצע 
 ).מינוי(יה יהבנ

 .ועדת מבחנים

מי שעבד שלוש שנים לפחות בהקמת  
 .פיגומים ועמד בהצלחה במבחן

בעל הסוג הממשלתי הגבוהה ביותר  
 בטפסנות

בונה מקצועי  הימינוי על ידי מבצע הבני
 לפיגומים
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רות התעסוקה יתקנות ש 
) תעודת מקצוע (

 .1961א "התשכ

מרכז ועדות מקצוע 
ממשרד העבודה 

 .והרווחה

 .דרגה וסוג לפי חוק החניכות 
 .סיום בית ספר מקצועי 
 .סיום קורס להכשרה מקצועית 
אישור ועדה ארצית או מחוזית לדירוג  

 .ימקצוע

בעל מקצוע מסווג  תעודת מקצוע
 :כגון

, מסגר, חרט, רתך(
 )'מכונאי רכב וכו

תקנות הבטיחות  
מפעיל דוד (בעבודה 

) קיטור ודוד הסקה
 .28.8.2000ס "התש

רשות ההסמכה 
שמונתה על ידי 

מפקח עבודה 
 .ראשי

  שנים 18מלאו לו  
הוא בעל תעודת גמר קורס מפעילי דוד  

 .קיטור ודוד הסקה
עמד בהצלחה במבחן בכתב שבדקה ועדה  

 .שמינה לצורך כך מפקח העבודה הראשי

תעודת הסמכה להפעלת 
 דוד קיטור ודוד הסקה

מפעיל מוסמך לדוד 
 קיטור ודוד הסקה

פקודת הבטיחות   
) נוסח חדש(בעבודה 

  1970ל "התש
נוהל להסמכת  

בודקים מוסמכים 
לבדיקת כלי הרמה 

 .וכלי לחץ

י מפקח עבודה ראש

בהסתמך על (
המלצות ועדת 

 ).הבוחנים

רצוי מהנדס , הנדסית, בעל השכלה טכנית 
 .מכונות

בעל נסיון של מספר שנים בתחום ההסמכה  
 ).אחזקת מתקנים, טיפול, שימוש(
 .פ"מי שעמד בהצלחה במבחן בכתב ובע 

י מפקח עבודה "הסמכה ע
 .ראשי

 בודק מוסמך
, שרשרות, מעליות(

, הרי הרמזחבלים ואב
 )מכונות הרמה

בודק דוודים  
 מוסמך 

קולטי , דודי קיטור(
 ).וירוקולטי א, קיטור

תקנות הבטיחות   
גיהות (בעבודה 

תעסוקתית ובריאות 
) העובדים ברעש

 .1984ד "התשמ
נוהל להסמכת  

מעבדה מוסמכת 
ובודק מעבדתי 

 .מוסמך לרעש

מפקח עבודה 
 .ראשי

, דהשם וכתובת המעביצוינו בבקשה להסמכה 
, תעודות על השכלתו והכשרתו של הבודק

 .אור המכשיר למדידת רעש וציוד לכיולית

י מפקח עבודה "הסמכה ע
 ראשי

מעבדה מוסמכת 
 לרעש



 

 
  נספחים–' פרק ה 153

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

קיימים קורסים 
המוסד במסגרת 

 לבטיחות ולגיהות

תקנות הבטיחות  
גיהות (בעבודה 

תעסוקתית ובריאות 
) העובדים ברעש

 .1984ד "התשמ
נוהל להסמכת  

ה מוסמכת מעבד
ובודק מעבדתי 

 .מוסמך לרעש

מפקח עבודה ראשי   .תעודות המצביעות על השכלה 
 .תאור המכשיר לבדיקת רעש 
 הדרכה מתאימה 
עבר בהצלחה בחינה לפני ועדת בחינה  

 .י מפקח עבודה ראשי"שמונתה ע

מפקח על ידי הסמכה 
 עבודה ראשי

בודק מעבדתי מוסמך 
 לרעש

ח תקנות ארגון הפיקו  
ניטור (על העבודה 

סביבתי וניטור 
ביולוגי של עובדים 

) בגורמים מזיקים
 .1990א "התשנ

נוהל הסמכת דוגמים  
 .לגורמים כימיים

המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה  מפקח עבודה ראשי
והרווחה וכל מעבדה אחרת שהסמיכה מפקח 

בהודעה , עבודה ראשי באופן כללי או במיוחד
 .ברשומות

מפקח על ידי סמכה ה
 עבודה ראשי

 מעבדה מוסמכת



 

 
  נספחים–' פרק ה 154

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

תקנות ארגון הפיקוח   
ניטור (על העבודה 

סביבתי וניטור 
ביולוגי של עובדים 

) בגורמים מזיקים
 .1990א "התשנ

תקנות הבטיחות  
גיהות (בעבודה 

תעסוקתית ובריאות 
העובדים בחומרים 

כימיים מסוכנים 
 ).ספציפיים

נוהל הסמכת דוגמים  
 .ים כימייםלגורמ

 עובד מעבדה מוסמכת   מפקח עבודה ראשי
הסמיכו מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות  

 .סביבתיות תעסוקתיות

מפקח על ידי הסמכה 
 עבודה ראשי

 בודק מעבדתי מוסמך

תקנות ארגון הפיקוח על  
ניטור סביבתי (העבודה  

וניטור ביולוגי של 
עובדים בגורמים 

 .1990א "התשנ) מזיקים

העבודה שר 
 והרווחה

הודעה ברשומות על הסמכה לביצוע בדיקות 
טוקסיקולוגיות ביולוגיות אצל עובדים 
 .החשופים לגומרים כימיים ופיסיקליים

שר העבודה על ידי הסמכה 
והרווחה בהסכמת שר 

 .הבריאות

בודק לבדיקות 
 טוקסיקולוגיות

תקנות הבטיחות  
גיהות (בעבודה 

תעסוקתית ובריאות 
רינה העוסקים בק

 .1992ג "התשנ) מייננת

מעבדה או מכון בעלי יכולת מדעית וטכנולוגית  מפקח עבודה ראשי
 רותים בהגנה מקרינהילביצוע בדיקות או ש

מפקח על ידי הסמכה 
 עבודה ראשי

מעבדה מוסמכת 
 לקרינה

תקנות הבטיחות  
גיהות (בעבודה 

תעסוקתית ובריאות 
 )העוסקים בקרינה מיננת

 .1992ג " התשנ

ון מוסמך מכ
 להדרכה

הסמכה מטעם מכון מוסמך  .בעל ידע בבטיחות קרינה מייננת
על ידי להדרכה שאושר 

 מפקח עבודה ראשי
 

 בודק קרינה מוסמך



 

 
  נספחים–' פרק ה 155

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

אישור (תקנות הרופאים  
) תואר מומחה ובחינות

 .1987ז "התשמ

שר העבודה  
 .והרווחה

 .שר הבריאות 

 : שנים מהן4½
 . חודשים רפואה תעסוקתית18 
 . חודשים אפידמיולוגיה3 
 . שנה רפואה פנימית1 
 . שנה קורס אקדמי1 
 . חודשים במקצועות שונים9 

אישור תואר מומחה 
 .לרפואה תעסוקתית

מומחה לרפואה 
 תעסוקתית

תקנות בריאות העם  
התקנת מכשיר מונע (

) זרימת מים חוזרת
 .1992ב "התשנ

המנהל הכללי של 
או משרד הבריאות 

ו מוסמך מטעמ
 .למתן ההסמכה

מתקין מוסמך  ח"הסמכה להתקנת מז השתתפות בהשתלמות מיוחדת
להתקנת ולבדיקת 

מונע זרימת המכשיר 
 )ח"מז (מים חוזרת

בטיחות (חוק הגז  
 .1989ט "התשמ) ורישוי

מנהל עניני בטיחות 
הגז שמונה על ידי 

 .שר האנרגיה

  שנים18מלאו לו  
 לא הורשע בעבירה 
קצועיות בנושאים  שקבע שר עמד בבחינות מ 

 .האנרגיה

רשיונות לעסוק בעבודות 
 )מ"גפ(גז 

 עוסק בעבודות
 )מ"גפ(גז 

חוק הפיקוח על מצרכים  
 .1955ח "ושירותים תשי

צו בדבר התקנת מתקני 
 .גז

מנהל אגף ההכשרה 
ממשרד העבודה 

 .והרווחה

ידי יחידת על עמד בהצלחה בבחינות הנערכות 
 .ההבחינות של משרד העבוד

 תעודת מתקין גז
 )מ"גפ(

 1 מתקין גז ברמה 
 2 מתקין גז ברמה 

מותר לבצע עבודות 
חשמל במתקן מתח 

נמוך בפיקוחו של 
חשמלאי מוסמך או 

חשמלאי בסיווג גבוה 
 .יותר

תקנות החשמל 
ה "התשמ) רישיונות(

1985 . 
 .'פרק שני סימן ג

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .ההעבודה והרווח

 .ס מקצועי לחשמל"ב כיתות בי"י 
 .קורס להכשרה מקצועית בחשמל 
 .תעודת מקצוע לפי חוק החניכות 
 .ס תעשייתי לחשמל"תעודת סיום בי 

 חשמלאי רשיון לחשמלאי עוזר



 

 
  נספחים–' פרק ה 156

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

רשאי לבצע עבודות 
מותרות לחשמלאי 

עוזר ובנוסף עריכת 
תוכנית במתקן מתח 

1נמוך בעוצמה עד 
x25 

ה אמפר ומעל העוצמ
הזאת לפי תוכנית 

על ידי שאושרה 
 .מורשה

במתקן מתח גבוה 
ביצוע עבודות 
בהשגחתו של 

חשמלאי טכנאי או 
 .גבוה יותר

) רשיונות(תקנות חשמל 
 1985ה "התשמ

 .פרק שני סימן ד

מנהל האגף  
להכשרה 

-ולפיתוח כח
אדם במשרד 

העבודה 
 .והרווחה

 .ס לטכנאי חשמל"תעודה על סיום בי 
ס מקצועי חשמל "ב כיתות בי"יתעודת גמר  

 ).לאחר שעבד שנה כחשמלאי עוזר(
 .תעודה על סיום קורס חשמלאי  מוסמך 
תעודת מקצוע בחשמל לפי חוק החניכות  

 ) שנים כחשמלאי עוזר3לאחר שעבד (
לאחר שעבד (בוגר קורס חשמלאי מעשי  

 ).שנתיים כחשמלאי עוזר
לאחר (תעודת סיום קורס חשמלאי מוסמך  

 ). שנים בהשגחת חשמלאי חונך5עבד ש
 שנים בעבודות חשמל 4אישור שעבד  

בהשגחת  חשמלאי חונך ועמד בהצלחה 
 .במבחן

 חשמלאי רשיון חשמלאי מעשי



 

 
  נספחים–' פרק ה 157

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

רשאי לבצע עבודות 
מותרות לחשמלאי 

מעשי ובנוסף במתקן 
3מתח נמוך ובעוצמה 

x30 אמפר לרבות 
עריכת תוכניות ומעל 

העוצמה הזאת לפי 
על אושרה תוכנית ש

 .מורשהידי 
במתקן מתח גבוה 

ביצוע עבודות 
בהשגחת חשמלאי 

טכנאי או בדרגה 
 .גבוהה יותר

תקנות החשמל 
ח "התשמ) רשיונות(

1985 
 .'פרק שני סימן ה

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

 .ס להנדסאים חשמל"בוגר בי 
רישום בפנקס הטכנאים כטכנאי חשמל  

 ).לאחר שעבד שנה כחשמלאי מעשי(
לאחר שעבד (ס מקצועי חשמל " ביתב כיתו"י 

 ).שנתיים כחשמלאי מעשי
לאחר שעבד שנתיים (קורס חשמלאי מוסמך  

 ).כחשמלאי מעשי
 5לאחר שעבד (בוגר קורס חשמלאי מוסמך  

שנים בהשגחת חשמלאי חונך ושנה 
 ).כחשמלאי מעשי

 בהצלחה עבד שנתיים כחשמלאי מעשי ועבר 
 .בחינה לרשיון חשמלאי מוסמך

 שנים בהשגחת חונך ועמד בהצלחה 7עבד   
 .בבחינות חשמלאי מוסמך

 חשמלאי רשיון חשמלאי מוסמך

במתקן מתח נמוך 
 3x200בעוצמה 

אמפר כולל עריכת 
תוכניות במתקן 

 3x200בעוצמה מעל 
אמפר לפי תוכנית 

על ידי שאושרה 
 .מורשה

תקנות החשמל 
ה "התשמ) רשיונות(

1985. 
 .'פרק שני סימן ה

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

 .מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים 
הנדסאי חשמל רשום בפנקס הטכנאים  

 ).לאחר שעבד שנה כחשמלאי מוסמך(
לאחר שעבד (טכנאי רשום בפנקס הטכנאים  

שנתיים בעבודות חשמל מזה שנה לפחות 
 ).שמלאי מוסמךכח

בעל תעודת סיום קורס חשמלאי ראשי  
 ).לאחר שעבד שנתיים כחשמלאי מוסמך(

 רשיון חשמלאי
 ראשי

 חשמלאי



 

 
  נספחים–' פרק ה 158

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

במתקן מתח נמוך 
 3x400בעוצמה 

אמפר כולל עריכת 
תוכניות במתקן 

 3x400בעוצמה מעל 
אמפר לפי תוכנית 

על ידי שאושרה 
 .מורשה

 במתקן מתח גבוה
אם יש בידו תעודה 

ר קורס בטיחות כבוג
מתקני חשמל מתח 

גבוה ולפי תוכנית 
שאישר חשמלאי 

 .מהנדס

תקנות החשמל 
ה "התשמ) רשיונות(

1985. 
 .'פרק שני סימן ה

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

לאחר שעבד (טכנאי רשום בפנקס הטכנאים 
 ).שנתיים כחשמלאי ראשי

 רשיון חשמלאי
 טכנאי

 חשמלאי



 

 
  נספחים–' פרק ה 159

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

במתקן מתח נמוך 
 3x630בעוצמה 

אמפר כולל עריכת 
תוכניות במתקן 

 3x630בעוצמה מעל 
אמפר לפי תוכנית 

על ידי שאושרה 
 .חשמלאי מהנדס

 במתקן מתח גבוה
אם יש בידו תעודה 

כבוגר קורס בטיחות 
מתקני חשמל מתח 

גבוה ולפי תוכנית 
שאישר חשמלאי 

 .מהנדס

תקנות החשמל 
ה "התשמ) רשיונות(

1985. 
 .'פרק שני סימן ה

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

לאחר שעבד (טכנאי רשום בפנקס הטכנאים 
 ).שנתיים כחשמלאי ראשי

 רשיון חשמלאי
 הנדסאי

 חשמלאי

רשאי לערוך כל 
תוכנית חשמל ולבצע 

 .כל עבודת חשמל

תקנות החשמל 
ה "התשמ) רשיונות(

1985. 
 .'פרק שני סימן ט

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

. מהנדס חשמל בזרם רשום בפנקס המהנדסים
לאחר שעבד שנתיים בהנדסת חשמל זרם (

 ).חזק

 חשמלאי רשיון חשמלאי מהנדס

רשאי לעסוק בביצוע 
בדיקות במתקן 

3חשמלי בעוצמה עד 
x63 

אמפר במתח נמוך 
ושלא תוכננו ובוצעו 

 .על ידו

ות החשמל תקנ
ה "התשמ) רשיונות(

1985. 
 .'פרק שני סימן י

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

 אם המבקש עבד חמש שנים
 .כחשמלאי טכנאי

 חשמלאי 1רישיון חשמלאי בודק סוג 



 

 
  נספחים–' פרק ה 160

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

רשאי לעסוק בביצוע 
בדיקות כמו חשמלאי 

 ובנוסף 1בודק סוג 
לבצע בדיקות במתקן 

 3x200בעוצמה 
אמפר במתח נמוך 

ושלא תוכננו ובוצעו 
 .על ידו

תקנות החשמל 
ה "התשמ) רשיונות(

1985. 
 .א"פרק שני סימן י

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

 אם המבקש עבד חמש שנים
 .כחשמלאי הנדסאי

 חשמלאי .2רישיון חשמלאי בודק סוג 

רשאי לעסוק בביצוע 
 בדיקות בכל מתקן

 .חשמלי

תקנות החשמל 
ה "התשמ) רשיונות(

1985. 
 .ב"פרק שני סימן י

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

 אם המבקש עבד חמש שנים
 .כחשמלאי מהנדס

 חשמלאי .3רישיון חשמלאי בודק סוג 

הרשיון ניתן לביצוע 
דות חשמל ועב

במסגרת מקום 
 .העבודה בלבד

תקנות החשמל 
ה "התשמ) שיונותר(

1985. 
 .ג"פרק שני סימן י

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

 .בעל הכשרה מקצועית וניסיון במקצועו 
סיים בהצלחה השתלמות מיוחדת לפי  

 .דרישות האגף ובפיקוחו
: בתפעול מערכות מתח גבוה ימציא המבקש 

מתקן המתח הגבוה שהוא /תרשים מערכת
 .אמור לתקן

רס לתפעול מערכות מתח ואישור סיום ק 
 .גבוה

סיום קורס עזרה ראשונה לנפגעי חשמל  
ואישור מחשמלאי מהנדס שבחן אותו ומצאו 

 .כשיר לתפעול המערכת למתח גבוה

 חשמלאי רשיון חשמלאי מסויג



 

 
  נספחים–' פרק ה 161

 

 נותן הבסיס החוקי הערות
 ההסמכה

 הכשרהה
 והתנאים

 ההסמכה
 הנדרשת

 סוג
 העבודה

רשאי לבצע עבודות 
בתחום ההתמחות 

שצוין ברשיונו 
 .ובהתאם לתנאי

 

תקנות החשמל 
ה "התשמ) רשיונות(

1985. 
 .ד"פרק שני סימן י

מנהל האגף 
להכשרה ולפיתוח 

אדם במשרד -כח
 .העבודה והרווחה

 ;תעודת גמר קורס של האגף בתחום התמחות 
מערכות , מכשור אלקטרוני, מכשור ובקרה 

, אנטנות, או הסרטהיויד, טלוויזיה, רדיו ואודיו
, מערכות קירור, מכשירים חשמליים ביתיים

, אחזקת ציוד תעשייתי, מעליות, טוריםגנר
 .תיקון מכונות חשמל

 חשמלאי רשיון חשמלאי שירות
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 המוסד  לבטיחות  ולגיהות .6

 

פי  חוק  ארגון  הפיקוח  על  העבודה  במטרה  לקדם  את  תנאי -המוסד  לבטיחות  ולגיהות  הינו  גוף  ציבורי  שהוקם  על

 .הבטיחות והגיהות בעבודה

 :פעולות המוסד כוללות

 רכההד •

 סיוע ייעוץ והסברה למפעלים בכל הקשור לבטיחות ולגיהות •

 הקמת ועדות בטיחות •

 עריכת כנסים •

 הפעלת ניידות הדרכה •

 )כרזות, עלון קיר חודשי, חודשי-ביטאון דו(הוצאה לאור של פרסומים  •

 פיתוח ויישום פרויקטים •

 הפעלת מרכז מידע •

 הפעלת יחידת אינטרנט •

 תי ומדידת רעש ותאורהמעבדה מוסמכת לביצוע ניטור סביב •

 )בתשלום(ביצוע סקרי סיכון ותוכניות בטיחות  •

 המרכז 

 61010מיקוד  , 1122, 22ה "מזא" רח,אביב-תל

 03 - 5252448    פקס  03 - 5266431.טל

 מחלקת הדרכה  

 03 - 6593449   פקס 03 - 5553071ים  טל -בת
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 ענף  הפצה

 6575148-03  פקס 6575147-03ים  טל -בת

 י המוסדסניפ

 6732880-02  פקס 6732880-02  -טל    ירושלים 

 6208596-03  פקס 5266465-03  -טל    אביב-תל

 8218895-04  פקס 8218891-04  -טל         חיפה

 6275129-08  פקס 6276389-08  -טל  שבע -באר
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 מרכז מידע לבטיחות ולגיהות .7

 מטרת המרכז  .א

 .על בסיס ידע רחב בתחומי הבטיחות והגיהות לעובדים ולמנהלים במפעלים, היא לספק מידע עדכני ומגוון

 :תחומי הפעילות  .ב

 בטיחות כללית  )1

 גיהות תעסוקתית )2

 רפואה תעסוקתית )3

 תחיקה )4

 חומרים מסוכנים  )5

 ארגונומיה )6

 הגורם האנושי )7

 כל נושא אחר הקשור לבטיחות ולגיהות )8

 הפנייה למרכז .ג

 )יש לפנות בכתב(. ול לפנות למרכז המידעכל אחד יכ •

 .שירותי מרכז המידע ניתנים ללא תשלום •

 03 – 5266456:  פקס 03 - 5266455טלפון  •

• e.mail:info@osh.org.il 
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 האתר הישראלי לבטיחות בריאות וגיהות בעבודה .8

 

 http://www.osh.org.il  :כתובת האינטרנט

 טרת המרכז מ .א

.   בריאות  וגיהות  בעבודה  הוקם  במטרה  לשמש  מנוף  לקידום  הבטיחות  והגיהות  בישראלהאתר  הישראלי  לבטיחות

הוא  מיועד  לכל  מי  שזקוק  למידע  מקצועי  או  לסיוע  בתחום  הבטיחות  ויכול  לשמש  כשער  הכניסה  לאינטרנט  עבור 

 .כל העוסקים בבטיחות בישראל

 :המדורים  העיקריים באתר .ב

 ספרייה אלקטרונית-מאגר מידע )1

 מדריך לאתרי בטיחות באינטרנט בעולם הרחב )2

  כותרות בחדשות–מידע חדשותי  )3

 מגזין אלקטרוני )4

 פעילות הדרכה )5

 קטלוג של פרסומי המוסד  )6

 שאל את מרכז המידע )7

 פורום מקצועי  )8

 קבוצות דיון  )9

 הכר את המוסד )10

 03 - 5266492   :טל

 03 - 5266456 :פקס



 

 
  נספחים–' פרק ה 166

  

 1991-2003תאונות עבודה  .9
  
 ת"עובד  על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי ומשרד התמ  

(מקרי מוות

)3( 
ממוצע ימי
היעדרות 
 לתאונה

תשלומים בענף  ימי היעדרות
 נפגעי עבודה

שיעור  
 -נפגעים ל

1000 
 עובדים

מועסקים 
 )2(במשק 

מקבלי 
דמי 
 פגיעה

 שנה

54.0 27.3 1,760,399 555,179,000 38.1 1,691,300 64,419 1991
61.0 28.9 2,095,358 722,776,000 40.8 1,775,500 72,503 1992
74.0 30.2 2,416,206 845,566,000 43.4 1,846,900 80,079 1993
66.0 31.4 2,646,269 1,092,000,000 42.7 1,969,200 84,181 1994
81.0 31.6 2,789,199 1,329,286,000 42.2 2,092,900 88,344 1995
89.0 32.4 2,990,363 1,595,000,000 43.2 2,133,800 92,274 1996

104.0 32.6 2,739,671 1,725,632,000 39.0 2,152,900 84,069 )1(1997
75.0 35.0 2,887,639 1,854,200,000 38.04 2,168,950 82,511 1998
65.0 37.28 2,747,215 1,951,456,000 33.0 2,227,300 73,690 1999
61.0 37.6 2,863,296 2,196,400,000 33.0 2,318,200 76,185 2000
60.0 40.0 2,765,654 2,519,643,000 29.0 2,372,900 69,087 2001
62.0 37.0 2,594,111 2,578,540,000 29.5 2,370,000 70,025 2002
60.0 33.9 2,084,364 2,590,000,000 26.0 )4(2,412,000 61,539 2003

 

עד .    ימי  עבודה  9  -    הזכאים  לקבל  דמי  פגיעה  הם  עובדים  אשר  נעדרו  עקב  תאונות  מעל  ל1997  משנת  החל )1(

 . ימי עבודה3 - המידע מתייחס לעובדים שנעדרו למעלה מ 1996וכולל 

עובדים  זרים ,  המועסקים  כוללים  עובדים  ישראלים,    הרשות  לתכנון  כוח  אדם  -  ת"לפי  נתוני  משרד  התמ )2(

זכאי  אף  הוא  להטבות  אם  הוא  נפגע ,  עובד  זר  ועובד  שטחים  שאינו  מועסק  בהיתר.  י  השטחיםבהיתר  ותושב

  מבוסס  אף  הוא  על  נתוני  שלושת 2003הנתון  לשנת  .  אך  הוא  אינו  נמנה    עם  מספר  המועסקים,  בעבודה

 .הרבעונים הראשונים של השנה

או  מחלות \ם  בדרך  לעבודה  וממנה  ו  כוללים  תאונות  דרכישאינםעל  פי  נתוני  אגף  הפיקוח  על  העבודה   )3(

 .מקצוע

.   עובדי  שטחים  ללא  היתר10,000  -  עובדים  זרים  ללא  היתר  ו  120,000  2003היו  בשנת  ,  בנוסף  למועסקים  אלו   )4(

 .הרשות לתכנון כוח אדם לא דיווחה בעבר על עובדים ללא היתר
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 )רשימה חלקית  (מגן אישי-ספקי ציוד .10

 
 שם כתובת  טלפון

 מ"אופי טכנולוגיות בע  48091העין -ראש) פארק סיבל (11420. ד.ת 03-9032050
תעשיות  מיגון.  אנד  אס.  אי  03-6091616 תל אביב 30באייר ’ ה 03-6091616

 ובטיחות
 אירקייר  נתניה, ת פולג" אזה24ח גיבורי ישראל "ר 8355511 09
04-8552439 
04-8532549 
053-499629 

 מ"אמי ייצור ושיווק ביגוד מגן בע  33452ד . חיפה ת41ח חורי "ר

 רימון סוכנוית. ב  42504חדש נתניה . ת.א , 1היצירה  09-8851213
050-290386 
03-6201516 

 בלנסטון ישראל  63324,  תל אביב5ביאליק 

 מ"גזית עמוס בע  ת"קרית מטלון פ , 5האודם  03-9250033
 גלאב קלאב   כפר נטר37משק  09-8911274
09-7474456 
09-7474626 

מ"ח  בע"דורם  מסיכות  אגש  קיבוץ רמת הכובש
DURAM MASK A.C.L 

 דקר ציוד רפואי בעמ 70 תל אביב או משמר השבעה משק 44032. ד.ת 03-9601444
 מ"וורקר בע  ים- בת29ניסבאום  03-5535993
 יונידרס   מפרץ חיפה9רחוב קצנשטיין  04-8470470
 מ"בע) ואנגרד(כלים קיסריה    פארק תעשייה צפוני קיסריה15 הברקת ’רח 04-6230065
 מ"בע) ברקן(מגה פרינט   44820אפרים . נ.ברקן ד. ת.א, האלמוג 03-9365033
  10הכשרת הישוב ’ רח 03-9617602

  75105ת חדש ראשון לציון .א
 מ"מגן אופטיק בע

  93רמות ים -מלון מרין הייטס 09-9585907/8
  46851פיתוח הרצליה 

 מולטידע סרטי הדרכה

 מ"חברה להנדסה בע. אל.איי.סי  החדש ראשון לציון. ת. א8גינזבורג  03-9618548
03-5401213 
03-5498930 

  9החרושת 
  1158. ד.ת, רמת השרון

 סייפקו

 עוז הידראוליקה  ת צפוני לוד. א5הורקנוס  08-9777640
03-5466313 
052-442379 

 א " ת33643. ד.ת
  א"מגרשי התערוכה הישנים ת

 מ"פורט סוכנויות בע-עמ

מ" עמיד תעשיות בע-עמיד ספיד   21מושב בית הלוי  09-8942932

  הנעלה מקצועית- 2000קודה   50323. ד.ת.  תל אביב29המרד  5173446 -03

 קינן מוצרי בטיחות  53408 גבעתיים 59ה "הל 03-7314106
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 שם כתובת  טלפון
09-8627401/3 
09-8620605 

 ראש אלקטראופטיקה   נתניה13מוהליבר 

 רוני גיאת   אשקלון17הנמר ’ רח 056-345399
 מ"רותם תעשיות בע  ערבה.נ.ד, פארק תעשיות רותם 08-6564777
 מ"רתוך טכנולוגיות בטיחות בע  חדש ראש העין. ת. א11המאלכה  03-9026057
 מ"טיחות וטכנולוגיה בעכץ ב. ש   76103 רחובות 454. ד.ת, 23ויצמן  08-9361333
 מ"עינת בע-תעשיות נעליים נגה  קיבוץ גבעת השלושה 03-9030150

 




