


סיכונים בטיחותיים שאליהם  חשוף  או עלול להיחשף  

 .אליהם פקח במהלך עבודתו היום יומית

נפילות והחלקות במהלך סיור ובדיקה במפעל . 1

היתקלות בחפצים חדים  . או באתר העבודה

בולטים  או החלקה על משטחים רטובים  /

 .שיפועים/חלקלקים /שמן/



 הליכה על גגות  שבירים

 .כלים, ציוד, נפילת חומרים



 נפילות מגובה  ממפלס גבוה למפלס נמוך.  2

 י עצמים נופלים"היפגעות ע.  3

נפילות כתוצאה מפתחים פתוחים או לא סגורים  

 .היטב או רפויים

נפילת חפצים או כלי עבודה של עובדי המפעל 

 .או אתר העבודה



 דריכה או היתקלות בחפץ בולט.  4

 התמוטטות  חפירה או קריסת מבנה. 5

סכנת התמוטטות של חפירה או תעלה  

פתוחה תוך התקרבות לדפנות  

 .גודרו/החפירה שלא דופנו

דריכה על פסולת בניה או זיון  

שיוצאים מרצפת בטון  ( קוצים)

 ...שברי זכוכית וכו 



גורמי חום או קור בתהליכים העבודה  .1

 .במפעל או אתר העבודה

 .פגיעה מקרני השמש. 2

 פגיעת קור  . 3

חשוף לקרני השמש ללא בגדים  

,  המכסים את כל חלקי הגוף החשופים

 .  שתיית מים לא מספיקה



 פגיעה ממכונות  וכלים מכנים. 4

במפעלים ובאתרי עבודה משתמשים בכלים מכנים  

,  מלגזות, מכבשים, טרקטורים, כבדים כמו מנופים

יש להיזהר  )מכונות מסוגים שונים לעבודות שונות

ולשמור מרחק מהם לעמוד תמיד במקום גלוי כדי  

 .שהמפעיל יבחין בכם



 סיכונים פסיכולוגים הקשורים לאופי התפקיד  

 יחסי אנוש. 1

 תסלח  לי ? מה זה 

 תודה   תודה



 אלימות  ותקיפה הקשורים לעבודה.  3

 ל"כנ: חשיפה לפשעים.4

על מנהל מחלקת פיקוח לידע את העובדים  

בדבר הסיכונים שיחשפו עליהם במהלך  

התפקיד פקח מאופיו למנוע  . העבודה

ותפקידו  , מאנשים ומארגונים לבצע עבירות

לרשום דוחות ולדווח עליהם לעיתים  

הדברים מגיעים לידי עימותים גלויים עם 

כיצד לנהוג ומה לעשות  . התושב או הארגון

י מנהל המחלקה ועל פי "הפקח יודרך ע

 .הנהלים



 עבודה במשמרות  ושעות לא שגרתיות. 5

קיימת סכנה של חוסר ערנות  בגלל עבודה בשעות  

לא שגרתיות עייפות אדישות וחוסר עניין עלולים  

 .להביא את הפקח לידי סיכון עצמי לא מודע



פקח עירוני חשוף יותר מכל עובד אחר לפגיעה  

בתאונת דרכים בין עם כתאונה שבין שני מכוניות או 

כהולך רגל וזאת מפני שאופי תפקידו לעבור באתרים  

 .  רבים במהלך יום העבודה

 .  לכן נדרש משנה זהירות



    אתר עבודה על מועד     /תודיע מראש למנהל המפעל. 1

 .הגעתך ובקש אישור כניסה עם מלווה מקומי 

 .בקש הוראות והנחיות בטיחות  למבקרים. 2



הצטייד בציוד מגן אישי מותאם לדרישות  . 3

אתר /אתר כפי שנהוג וקיימים במפעל/המפעל

המותאם לאופי העבודה ולסכנות הקיימות   

 .  ותשתמש בציוד המגן בהתאם



לך רק במקומות המסומנים והמיועדים למבקרים או  . 4

 .  פ הנחיית המלווה הבקיא בסידורי המקום"ע

 .'אל תדרוך על ציוד או פסולת אריזות וכו. 5

 .לך רק על משטחים ישרים ויציבים    

עלה קומה רק על מדרגות יציבות אל תטפס          .  6

 .על סולמות שאינם קבועים ויציבים

אל תדרוך ועל תיגע בכבלים כל שהם או . 7

 .  באביזרי חשמל או במכונות





אל תיתן עצות  לחברים כאשר  אתה פוגש אותם  בביקורך במפעל או  

 .  ראה תוצאות של עצה טובה לחבר. באתר עבודה שלא בתחום תפקידך

שמע   

 לי  

 מה  עשיתי

 ?עוד חבר כזה  




