


מדיניותה של המועצה הינה לקיים את כל פעילותיה באורח  •

לשמור על בטיחותם של כל העובדים והמבקרים  , אחראי

בריאותם וביטחונם של כל עובדי המועצה הינה  . בתחומה

כל עובד מחויב למלוא האחריות ועמידה , מטרה בסיסית

,  איכות הסביבה, בגהות, בחוקים ובתקנות הנדנים בבטיחות

כל עובד חדש יקבל את מירב  . במניעת דלקות וחוק החשמל

הדרכה  , המידע על הסיכונים הקיימים במקום עבודתו

 .בדרישות וכללי הבטיחות הנדרשים במקום עבודתו

 .קרא את המצגת בעיון רב, אנא•

מלאת סיפוק ועניין וללא , אנו מאחלים לכם עבודה פורייה•

 .תאונות

 !!ת יקר/עובד•

 דדוןמשה 

 ראש הרשות



 ותקנותיו 1954ד  "חוק ארגון פיקוח על העבודה  התשי. 1  

      1970ל "תש( נוסח חדש )פקודת הבטיחות בעבודה . 2   

   "ואת חוקותיי תעשו"

 "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

קובעות הוראות     1999ט   "התשנ( מסירת מידע והדרכת עובדים)מתוך תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

בדבר מסירת מידע עדכני לעובד בדבר סיכונים במקום העבודה וכן מסירת הוראות עדכניות לשימוש  

 .חומרים ותהליכי עבודה,להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד 

מצגת זו מיועדת להפנות את תשומת ליבך לסיכונים בטיחותיים אליהם הנך עלול  

 .להיחשף בעת שהותך במסגרת העבודה במועצה האזורית מטה יהודה

 הנך מתבקש לקרא בעיון מצגת זו ולהקפיד לשמור על כללי הבטיחות והגהות 

 (חוברת זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד)

נהלים  ,לתשומת לבך  הוראות אלו הינן הנחיות יסוד בלבד ואין הן באות במקום הוראות 

תקנות פקודות או כל הוראות בנושא  , והנחיות המלאות והמפורטות של הרשות או חוקים

 .הבטיחות  החקוקות 



מסירת מידע והדרכת  )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  

 1999   ט"התשנ,       1984  ד"התשמ( עובדים 

קובעות  הוראות בדבר מסירת מידע עדכוני לעובד בדבר 

 .סיכונים במקום העבודה 

וכן מסירת הוראות עדכניות לשימוש להפעלה ולתחזוקה  

 . חומרים ותהליכי עבודה,בטוחים של ציוד 



מסירת מידע והדרכת  )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  

 1999   ט"התשנ, 1984  ד"התשמ( עובדים 

   מסירת מידע בדבר סיכונים1.

המחזיק במקום העבודה  ימסור לעובד  

במקום העבודה מידע עדכני בדבר  

הקיימים  , סיכוני הבטיחות והבריאות 

במיוחד בתחנות  .במקום העבודה

כן ימסור   .העבודה שבה מועסק העובד

הפעלה  ,לו הוראות עדכניות לשימוש 

  ,חומרים, בטוחים של ציוד  הותחזוק

 . .ושל תהליכי העבודה



תתבקש למלא  מועצה כחלק מתהליך קליטתך ב

   "הצהרת בריאות"טופס 

פ חוק  תתבקש  "בעבודות מסוימות המחויבות ע

לבצע בדיקות תקופתיות  נוספות במידה  ואופי  

 .עבודתך יחייב זאת 

   אל תוותר  תדרוש בדיקות תקופתיות  זה לטובתך



 ___________:   ראש הרשות  – דדוןמר משה 

 

 ____________: מזכיר וחבר ועדת הבטיחות /מנהלן -אלפסי  ( אבויה)מר יעקב 

 __________    :  ר ועדת בטיחות  "יו/בטיחות מוסדות חינוך  –מר אבי קינן  

 _____________:  חבר ועדת בטיחות /א "מנהל מש -  הומינר פנחסמר 

 _________( :עובדים)חבר ועדת בטיחות /מנהל רישוי עסקים . ס -מר משה דוד  

 ____________( :עובדים)חבר ועדת בטיחות / קצין רכב  -דוד   -מר חיים בן

 __________( : עובדים)חברת ועדת בטיחות /קהילה /מנהל אגף חברה –אהרון -שולמית בן' גב

 ___________:  חברת ועדת בטיחות /מינהל גני ילדים –סימה אלמליח ' גב

 0505403314: יועץ בטיחות  –מר אילן סימן טוב  

 ................להוסיף פונקציות חשובות

 ניידהתקשר ל

 התקשר למשרד



 עזרה ראשונה לנפגע יגיש רק אדם שהוכשר והוסמך    :  כלל 

 .טיפול בלתי מקצועי עלול להזיק יותר מאשר להועיל

  

  במידה ונפגעת במהלך עבודתך פנה מייד לקבלת עזרה ראשונה

 במרפאה הקרובה  לאחר שתודיע למנהל הישיר אם נמצא במקום  

 . או לחבר לעבודה אשר יודיע מיידית למנהל

  

עינך יקרות מכדי  . אל תנסה להוציאו לבד:נכנס גוף זר לעינך 

 . על עזרה לא מקצועית  שתסמוך

  

דקות   15בצע מייד שטיפה במים  במשך : חומר כימי חדר לעינך

 .לפחות

  

קרא מייד  , אל תטפלו בו בעצמכם: במידה וחברך לעבודה נפגע

 .לגורם מוסמך הבקיא  בטיפול בנפגעים

 

 101א  "טלפון מד

 י חברים"טופל ע

   לדווח מיידית למגן דוד אדום



 מתייחס לכל ציוד המשמש לאדם " ציוד מגן אישי"המושג 

 .הגנה מפני השפעות המזיקות לבטיחותו ובריאותו

  1997ז "התשנ( ציוד מגן אישי )בתקנות הבטיחות בעבודה 

ציוד ואבזריו נועדו לשימושו האישי של אדם בעבודה  בדרך של 

חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו  , הרכבה, לבישה

 .  מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו



 המעביד יספק ציוד מגן אישי לפי העניין לשימוש העובד . א

 בעבודות ובתהליכים  שנקבעו לשם הגנת איברים כמפורט    

 .ל השימוש כאמורעויפקח    

 ינחה את הממונה , מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו.  ב

 .על העבודה כיצד לקיים את  ההוראות כאמור ויפקח על ביצועם

  .מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.  ג

 אני מצווה  לא מבקש

 ספק ציוד מגן לעובדים

 (3על פי תקנה מס )



 :עובד שקיבל ציד מגן אישי חייב: קובעת   9תקנה 

 .להשתמש בו בהתאם לייעודו.  1

 .להחזיקו בצב נקי ולשמור על תקינותו. 2

להחזירו מייד למעבידו או לממונה על העבודה כשנתגלה בו  3.

 .פגם או נזק לשם החלפתו

אבא  קח את  

 הכובע שלי

 אני אוהב אותך



,  עבודה בגובה, הנדסית בנייה,  בעת ביצוע עבודות  בנייה .בכובע מגן:  הגן על הראש

,  מסגרות, חריטה, ריתוך, עבודות השחזה, אויר,חשמלי , חציבה בפטיש ידני, פירוקים

 ..וכוניקוי במברשת פלדה או בלחץ אויר עבודות גינון וגיזום  , חציבה, ניסור

  

 1סעיף  3תקנה 



בעת ביצוע  . (בהתאם לאופי העבודה.)במשקפי מגן או במסכת פנים: הגן על עיניך

 ניקוי  , חציבה, ניסור, מסגרות, חריטה, ריתוך, עבודות השחזה, פירוקים, עבודות בנייה

 .... עבודות גיזום,  במברשת פלדה או בלחץ אויר

   2סעיף  3תקנה 

 לעבודות גיזום•



פ "התאם כפפות מגן ע. השתמש בכפפות מגן: הגן על ידיך.4

אופי העבודה קיימים סוגים רבים למטרות שונות כפפות לעובדי  

 ..וכולגננים  , לרתכים, לחשמלאים, בניין

 6סעיף  3תקנה 



עבודה בגובה  , בנייה הנדסית, בעת ביצוע עבודות בנייה. נעל נעלי עבודה :הגן על רגלך .4

, ניסור, מסגרות, חריטה, ריתוך, עבודות השחזה, אויר,חשמלי, חציבה בפטיש ידני, פירוקים

 ...וכו,עבודות גינון

 הכול בגלל מסמר קטן

אימת , נעל עם רפידת ברזל

 .המסמרים הבולטים

 נוחות ומונעות החלקות

 7סעיף  3תקנה 



פ סוג עבודתך לדוגמה  "מותאמים ע. לבש בגדי עבודה: הגן על גופך     .4

עובדי ניקיון   , עובדי תחזוקה, חשמלאים, מסגרים, גננים, עובדי בנייה

 ..וכובמשרדים  



 פילטרים שונים לפי רמה וסוג הסיכון

,  ריסוס והדברה, השתמש בציוד המגן על דרכי הנשימה בעבודות צביעה

 .במקומות דלי חמצן או המצאות גזים רעילים,אבק 

 5סעיף  3תקנה 

 מסכה חד פעמית

 מסכה חצי פנים

 מערכת נשימה פתוחה



 מכשיר קשר ורדיו אוזניות משולבות אטמים שונים שניתן לעצבם

בעת ביצוע עבודות בתנאי רעש מזיק    .באטמי אוזניים או אוזניות : הגן על אוזנך

85D/B/  וכופטיש אויר ,טרקטור , גנרטור,רעשים הנובעים  מקומפרסור.... 

 הגנה משולבת לראש ולאוזניים



פגיעות קרני השמש קטלניות ביותר החל מגרימת מחלות עור עד  

 .לסרטן העור ומוות

 .ת  אין אנו נותנים לזה חשיבות וזו טעותידימאחר והפגיעה לא מי

 ממליץ לחבוש כובע

ולמרוח משחה להגנה 

 מקרני השמש

 9סעיף  3והגנת העור  תקנה 



   2007"  עבודה בגובה"לפי תקנות הבטיחות החדשה  

"בשלה  , לרבות גישה למקום עבודה, כל עבודה -"עבודה בגובה
 :  לרבות  ,מטרים 2 עלול עובד ליפול לעומק העולה על

מעל משטח עבודה עם גידור או   שאינה מתבצעתעבודה כאמור ( 1)  
 .  מעקה תקני

מעלות   45 -עבודה כאמור המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ(2)  
,  העבודה או מדרכת המעבר מעבר לגידור או למעקה של משטח 

 ;לפי העניין

סל  , עבודה כאמור המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת( 3)  
 .להרמת אדם או פיגום ממוכן 



סכנת החלקה  זה לא אתר  

 סקי  

 סכנת נפילה אל תהיה אקרובט

 סכנת שבירת הרעפים ונפילה

 מטר חובה להיות  2בכל מקום שגובו מעל 

 רתומים וקשורים אם אין מעקה במקום



חובה לקבל רישיון בכתב לפני ביצוע  

האסבסט   -עבודות כל שהן באסבסט 

 מסרטן  

 חובה להשתמש בציוד מגן מיוחד

 בנוסף לציוד המגן האישי  

אסור לעלות גג שביר  

 ומסוכן

 אסור לעבוד באסבסט 



פירוק ופינוי אסבסט  יבוצע אך ורק  

 .י קבלן בעל רישיון בתוקף"ע

חובה להשתמש בציוד המגן האישי  

פ פקודת  "ע)וציוד לעבודות בגובה 

 עבודות בגובה( הבטיחות בעבודה

חובה להשתמש בציוד המפורט 

 .......י  "ברשיון כפי שנקבע ע

הפסולת תועבר למקום שאושר  

 ל"אופן השינוע כנ



   רתמות

 בולם נפילה

מערכת בלימת  

 נפילה גמישה



 .סכנת המצאות גזים רעילים. א

 .חסר חמצן או קיים אך בריכוז נמוך. ב

 ..עקרבים  וכו, הימצאות נחשים. ג

החדרת אוויר והחלפת האוויר  )חובה לאוורר את המקום  .1

 (הקיים

 .נפיצים ובדיקת רמת החמצן/רעיליםלבדוק הימצאות גזים  .2

להודיע לגורמים נוספים על , להציב מתקן הרמה, לעבוד בזוגות. 3

   .לקבל אישור בכתב, העבודה

 (  החייאה.)ערכת עזרה ראשונה, להצטייד בציוד אוורור מתאים. 4

 .ציוד מגן אישי כולל מגפיים או מכנס משולב מגפיים . 5



 .קרינה אולטרה סגול ואולטרה ויולט1.

 .פיצוץ2.

 . אש/ שרפה.     3

 .התחשמלות.    4

 .חנק חוסר חמצן.    5

 .הרעלת גזים 6.

 .פגיעות מכניות7.

 . פציעות מחדירת גופים8.

 .נפילות  התקלות  במכשולים9.

 .נפילות מגובה10.

 . נפילת חפצים מגובה.   11

מסיכה בעלת החשכה  

 אוטומטית



 מטף צמוד לרתך

אחסון גלילים בעמידה  

ובהפרדה בין סוגי 

 חומרים שונים

 מגע החמצן עם שמנים יגרום לפיצוץ

 בגדי עבודה בלתי דליקים

 כפפות רתום

 מסכת ריתוך

 כובע מגן

   אוורור

 עגלה לבלוני ריתוך

 flash point-נקודת הבזקה.1

  

 back fire -רתיעת להבה.2

 

   fiash back -רתיעת הבזק. 3



 תעבוד נכון ולא תיפגע

 השתמש בכפפות ובכלים מתאימים לפי סוג העבודה

 בקדיחה השתמש בשמן קירור



י בודק  "קומפרסור  ע/בדיקת מדחס

 חודש 26מוסמך  כל 

 מגן  

כל חלק שמסתובב או נע  ( למגן)חובה לגדר

 .  או גלגלי שיניים מיסבים, שרשרת  או רצועה,

 ניקוי שבבים

 אין הגנה לפנים ולראש, ידיים חשופות

 מוגן נכון 



 שרפה עלולה להתפשט במהירות ולהיות מסוכנת ביותר  

 האש  יכול לגרום לבהלה ולבריחה מהירה תוך כידי סיכון נוסף   .א

 ולחוסר יכולת לתפקד  ( פחד)האש יכולה לגרום לשיתוק  .ב

חנק עד , העשן הרב  יגרום לחוסר ראות ומציאת דרך מילוט      

    .כדי איבוד הכרה ומוות    

שילוט שיכול להציל חיי אדם  אל תחסכו  ואל תזלזלו 

 בחשיבותם



 . כבה בדלי סיגריות ורק כשהן כבויות הנח אותם במאפרה אל תזרוק לסל אשפה-

 

וודא כי הגישה לאמצעי כיבוי לא חסומות   דע ולמד מיקום אמצעי כיבוי האש ואופן הפעלתם -

 .ונעולות

  

הטומן בחובו סכנות רבות     אין להיחפז ולהפעיל כיבוי במים, כיבוי אש יבוצע בעזרת מטפים -

 ..ועוד( למשל התזת   מים על חשמל)

 

כאשר השרפה כבר גדולה  ומתפשטת ולא ניתן לדעתך לכבותה באמצעות מטף  ונראה לך  -

 פשוט תברח    -שאתה מסתכן  

 

 102: מצא טלפון ודווח למכבי אש   טל, הפעל את מפסק החירום -

 

אין להשתמש בציוד כיבוי אש אלא  בלבדציוד כיבוי אש נועד לשימוש בשעת חירום : הערה  -

 .נועד...למטרה לו

  
 תזמין מייד את מכבי האש, אם מטף או צינור מים לא עוזר והאש רק מתגברת 



   רק חשמלאי מוסמך רשאי לעבוד בחשמל

 חובה לעבוד עם ציוד מגן מתאים

 יש להיזהר לא לנגוע בכבלים גלויים

 חובה לעבוד בזוגות

 לעבוד עם כלי עבודה

 מבודדים          

 כלים חשמליים רק אם הם

 .בעלי בידוד כפול 

   -המנע מלעבוד בקו חי 



 ממסר פחת תקין יכול להציל חיי אדם

 הרחק נפגע שהתחשמל בעזרת חפצים מבודדים

 כידי שלא תתחשמל גם אתה  

 דווח לממונים   הזמן מייד אמבולנס

 במידת הצורך( הנשמה)בצעה החייאה 

 אסור לעבוד עם כלי עבודה פגומים



י  "וודא שכל המכשירים החשמליים שבמשרד  נבדקו ואושרו ע

 (ויש מדבקה )חשמלאי בודק 

  

 ,אם מכשירך החשמלי אינו תקין  נתקו מייד מזרם החשמל

 .הודיע לממונה עליך ומסור אותו לתיקון

  

 הפסק מייד השימוש ונתק מזרם"  חשמול"באם הנך מרגיש 

 .החשמל  ומסור אותו לבדיקה ולתיקון

  

 תיקון שקעים או, אין לבצע עבודות חשמל  כגון החלפת נורות

 אסור  , תקעים או פתיחה ונגיעה באביזרים שבלוח חשמל

 .לפרק מוצר חשמלי כלשהו כדי לנסות ולתקנו

 תקע  /י שקע "כבלים מאריכים אלא ע 2אסור לחבר 

 . רק חשמלאי מוסמך רשאי לטפל  בחשמל

 



יש להציב את מסך המחשב כך  שלא יוקרן האור החוזר מחלון או מתאורה לעיני העובד   

. 



  הוראות עבודה מול המחשב
אסור  . רגליך צריכות להיות מונחות במצב שטוח ויציב על הרצפה או הדום – כוון את גובה המושב     .1

ירכך צריכות להיות  , שיהיה לחץ גדול מדי על הצד התחתון של ירכיך קרוב לברכיים או על סובכי שוקיך

   .האפשראופקיות במידת 

,  או תצטרך מושב קטן יותר. נסה זוויות שונות של המושב, אם אפשר להתאים את נטיית המושב.2

   .אם יש לחץ על הירכיים או על סובכי השוקיים

עכוזך צריך לשבת בנוחות ברווח שבין  .באופן שהגב התחתון שלך ייתמך  – כוון גובה משענת הגב. 3

  .הקצה התחתון של משענת הגב לבין המושב

תנוחה של הישענות קלה אחורה יכולה  . באופן שתתאים לך ולעבודתך כוון את זווית משענת הגב. 4

   .נסה להימנע מלהישען קדימה. להיות הנוחה ביותר

אולי עליך לכוון את גובה השולחן או את   –אם לא ?  האם הם משוחררים בצדדיך. חשוב על כתפך. 5

 . ולהשיג הדום רגליים, גובה הכיסא

אם  . עשה מספר תרגילי הרפיה -אם לא ? האם הם משוחררים בצדדיך . חשוב על מרפקיך. 6

 .  החלף אותה –הסר אותן  אם משענת הגב רחבה מדי  –משענות הזרוע גבוהות מדי 

זרועותיך  . דאג לכך שהמקלדת תהיה מוצבת בגובה נוח. קרב את עצמך אל תחנת העבודה שלך .7 

פרקי ידיך צריכות  . כוון את גובה השולחן, במידה וצריך. צריכות להיות מאונכות ואמות ידיך אופקיות

   .להיות ישרות

מרווח  ( או שזרועותיך יהיו מושטות קדימה)היא לא צריכה להיות רחוקה מדי .  כוון מיקום המקלדת .8 

אם שולחן הכתיבה שלך הוא בגובה  . מ בין השולחן למקלדת יכול להועיל להנחת פרקי ידיך "ס 50של 

   .קבוע  על מנת שיהיה לך נוח תשתמש בהדום לרגליים



הוא משתנה מאדם לאדם ונע  ) על המרחק בין העין למסך להיות נוח . כוון את מצג המסך שלך .9

מעלות בכוון מטה אל מרכז   20 –בדוק את זווית ההסתכלות  זווית רצויה ( מ "ס  80-45בטווח של 

 . המסך 

האם אתה מסתכל על הדף או רק ? מהו סוג עבודתך ?  על מה אתה מביט לעיטים קרובות יותר  .10

על פי התשובה עליך להחליט היכן להציב את המסך והדף  ? או על שניהם במידה שווה ? על המסך 

  .ישר מול עינך, שים את הפריט שאליו אתה מסתכל לעיתים קרובות יותר.זה ביחס לזה 

  .בדוק את תקינות וסידור הכבלים בתחנת העבודה שלך. 11

   .בדוק אם אין במסך שלך השתקפות. 12

או עובד אחר  ( מזכירה\מוקד\שומר)באחריות העובד ליידע אדם נוסף    

 .  בחדר אחר על הימצאותו ועל עבודתו כעובד יחיד בחדר

להוציא מהחשמל כל המכשירים  , תנור חימום, יש לכבות את המזגן

רצוי לכבות גם  . לכבות את האורות. טוסטר, החשמליים כגון קומקום חשמלי

 .את המחשב

יש להשתמש בסולם   , אין לעמוד על כסא או שולחן כדי להגיע למקום גבוה

 .מתאים



 מת משעמום  

 ..וכומשעמום עייפות  " תמות"כידי שלא 

 י מספר תרגילי  /בצע, תעשה הפסקה קצרה מידי פעם1.

 .  ידיים ולשחרור הרגליים, לכתפיים, הרפיה לפינוק עצמי לצוואר         

 .תשתה משהו ותוכל פרי.     2

 מטר   3.7לעובד הינו  מינימליתספור בלאטות  הידעת ששטח 3.

 ,מדפסות , אך במשרד מודרני עם מחשוב( לפי תקנות )רבוע        

 .ר"מ 15 –השטח לעובד מגיע ל ' וכוארונות לתיקים        

 תנור, אסור שיהיו מכשולים כמו תיקים, יש לוודא ולשמור על מעברים פתוחים4.

 .  כבלים  יהיו בתעלות על הקירות/ חווטים למיניהם דרוש שכל החווטים, חימום       

 דרוש סולם מתאים עם   –אסור לעלות על כסא כדי להגיע למדפים עליונים 5.

 .שלבי מדרגות שטוחים ומעקה אחיזה       

 .אל תשאיר מגירות פתוחות  אפשר להיתקל בהם ולהיפגע.   6

 !!!!זה מסוכןאל תכין טוסטים על תנור החימום .   7

 . ולבסוף  תאורה נכונה  ואוורור  נאות יעזור לך לשרוד את היום.   8

 עמדת מחשב חדישה ונוחה  



 אסור וגם מסוכן

חובה  , היה רתום, השתמש בסל הרמה

 (אחד ישמור על השני)לעבוד בזוגות  

 סיכונים בעבודות גיזום וניסור עצים                

  .סכנת נפילה מגובה•

 .סכנת פגיעה מנפילת עץ או ענף תוך כדי עבודה•

 .סכנת התחשמלות מכלי העבודה או מכבלי חשמל בשטח•

   .חרמש, מזמרה, סכנת פגיעה ממסור שרשרת•

   .פגיעה בפנים ובגוף משבבים,סכנת חדירת שבבים לעין•

   .פגיעה בכלי הנשימה מאבק נסורת•

   (זית. )עצים מסוימיםמאלרגיה •



אסור להפעיל משור שרשרת כאשר  

 ענף/השרשרת נוגעת או נמצאת בתוך העץ

 ציוד מגן 

 .משולב עם מסכת פנים, קסדת מגן עם סנטריה1.

   .אוזניות2.

 .משקפי מגן3.

   .כפפות, נעלי עבודה, בגדי עבודה שרוולים ארוכים4.

   .אביזרי עזר נוספים, בולם נפילה, ציוד רתמה מלאה5.

  .תיק עזרה ראשונה צמוד6.

 מגן פנים



 לעבודה בטוחה בגובה

 לעבודה בטוחה

 גובה 4 –ל  -רוחב  1זכור תמיד סולם מציבים בזוית   

 משטח דריכה יציב

 מעקה אחיזה  



חביות או , אסור להניח בלוקים. תעבוד רק עם פיגום יציב

כל חומר אחר מתחת לרגלי הפיגום על מנת להגביה או  

 .לייצב את הפיגום

אסור להעמיס יותר מהמותר  ויש לפזר את  

 .החומרים  כדי לפזר עומסים



 מ  "ס 60אתה לא אקרובט רוחב מינימלי נדרש 

תשתמש בפיגומים כאלה לכל  

הם יציבים ובטוחים עבורך  ,עבודה

 .  בבטחה וגם מאפשר לך לעבוד

מרווחים בין הלוחות  

 מסכנים אותך

מעבר בין מפלסים בעזרת  

 .סולמות

(  מעקה)חובת התקנת גידור 

 אזן תיכון ואזן יד , לוח רגל



אסור לערבב חומרי ניקוי  כגון אקונומיקה עם ריצפז או כל חומר 1.

 .אחר

   .סכנת החלקה בזמן שטיפת רצפות עם מים וסבון2.

,   כבלים, סכנת התחשמלות עקב נגיעה במכשירים חשמליים3.

 .אביזרי חשמל

 .כוסות, שמשות, סכנת פציעה משברי זכוכיות4.

 .כביות במגע עם חומרי ניקוי  אם לא משתמשים בכפפות 5.

סגורות עם סוליית גומי (לא סנדלים )חובה להשתמש בנעלים 6.

   .מונעת החלקה וחדירת רטיבות

אם שוטפים בשעות העבודה  

קיימת סכנת החלקה יש 

 .להציב שלט אזהרה



 העישון במבנה המועצה אסורים פרט לאזורים שנקבעו וסומנו   –עישון 

העישון מסוכן לבריאותך ולסובבים אותך אם אינך מודאג לעצמך אז תתחשב לפחות  

 .באחרים

  

 



   קיימת סכנת התמוטטות

  1.2חפירת תעלה בעומק מעל 

מטר  מחייבת על פי חוק לבצע 

תמיכות אם עובדים בתוך 

 .התעלה אנשים

אסור להשאיר תעלות פתוחות חובה 

לגדר ולסמן  אסור לרכב להתקרב   

 .  לשפת התעלה



 אסור להסיע אנשים הנתלים בצדי הטרקטור

 יש להיזהר במיוחד בנסיעה לאחור

בכבישים שנעים בהם כלי רכב  

תעבוד רק אם  הותקנו שלטי  

נסיעה לאחור . אזהרה מתאימים

 .  רק אם מישהו מכוון אותך



 סדר במשרד

 סדר במחסנים

 סדר בחומרים

 סדר בכלי העבודה  

 משמעת אישית

 שמירה על הוראות הבטיחות
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