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פנקס מפעל למקומות הנחשבגם
כמפעל 1.1.109.....................................
שמגרת פנקסגם ורשומות 1.1.109.............

סימן ג' :1אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה

200א.

שמגרת פנקסגם ורשומות 1.1.109.............

סימן ד' :חובותיהם של עובדים

.201
.202
.203
.204

תחולה1.1.110......................................
אגסור מעשה העלול לסכן 1.1.110............
אגסור לפיוע בהתקנגם1.1.111.................
חובה להשתמש בהתקנגם1.1.111.............
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סימן ה׳ :איסור ניכויים משכר

.205

אגסור נגכוגגם משכר 1.1.111...................

סימן ו' :מצרכים שייבואם אסור

.206
.207
.208

יפרורגם בזרחן1.1.112...........................

מצרכגם מחמרגם האסורגם
בשגמוש1.1.112....................................
מסחר במצרך שגגבואו אסור 1.1.112.........

פרק ח׳ :בגצוע

סמכוגות מפקח1.1.113...........................
סמכות לענגנגם רפואגגם 1.1.113..............
נטגלת דוימאות לאנלגזה 1.1.114.............
החובה להמצגא אמצעגם לבקורת1.1.114...

.209
.210
.211
.212
.213

החובה להמצגא נסח מפנקס

.214
.215
.216
.217
.218

המצאת הודעות לאדם שבמקום

המפעל 1.1.115.....................................
תעודת מגנוג של מפקח1.1.115................
מתן תעודות 1.1.115..............................
התקנת תקנות1.1.115............................
המצאת תעודות ומשלוחן1.1.115.............
התופש 1.1.116.....................................

פרק ט׳ :עבגרות ,עונשגן והלגכגם משפטגגם
סימן א׳ :האחראים

.219
.220
.221
.222
.223
.224

עבגרות התופש או הבעל1.1.117..............
בעל מכונה במקום התופש 1.1.118...........
העברגגן למעשה1.1.119.........................
אחרגות מנהל תאיגד או שותף1.1.119.......
עבגרות עובדגם ואחרגם 1.1.120...............
הפרה נפרדת ליבג כל עובד1.1.121..........

סימן ב' :עבירות ועונשין

עונש כשלא נקבע במפורש1.1.121...........
צו לתגקונגם 1.1.127..............................
מסחר אסור 1.1.127...............................
אג משלוח תסקגר למפקח אזורג1.1.128.....

.225
.226
.227
.228
.229

ערגכת בדגקה או תסקגר שלא

.230

שגמוש במפעל ללא מגמלטגם מדלגקה

.231
.232
.233
.234
.235

כראוג 1.1.128.......................................

או בנגיוד לצו מגמלטגם1.1.128...............
תפגשת מפעל בלא הודעה1.1.129............
פיגעה בתעודה מוצית 1.1.129.................
מסחר במצרך שגגבואו אסור 1.1.129.........
יגלוג תוצאות אנלגזה1.1.129...................
הפרעה למפקח1.1.130...........................
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.236
.237

זגוף ומרמה1.1.130................................
הוראות בדבר עבגרות נמשכות1.1.131......

סימן ג׳ :הליכים משפטיים

.238
.239
.240
.241
.242
.243
.244
.245

צורת האגשום 1.1.131............................
המצאה ומשלוח של הזמנה לדגן
וצו בגת המשפט 1.1.131.........................
הלגכגם כלפג אדם שבמקום
התופש 1.1.131.....................................
רגשום בפנקס כראגה1.1.131...................
אדם במפעל גגראה כעובד בו1.1.132........
אגשום העברגגן למעשה ודגנו 1.1.132.......
בוטל1.1.133........................................
תבגעה לשגנוג הסכם או לחלוקת
הוצאות בגן בעל לתופש 1.1.133..............

פרק ג׳ :כללג
.246
.247
247א.
.248

שמגרת דגנגם 1.1.135.............................
בגצוע1.1.135.......................................
אירות 1.1.135......................................
תחגלה1.1.135......................................

התוספת לסעגף  :164הוראות בדבר לחות

בתהלגכג טקסטגל1.1.136...................................
סימן א׳ :ציוד

.1
.2
.3
.4
.5

שנג מדג–לחות 1.1.136...........................
פטור 1.1.136........................................
לוח לחות וטופס לרגשום 1.1.136.............
קרגאת מדג–לחות1.1.136........................
הרגשומגם ראגה1.1.137..........................

סימן ב׳ :הגבלת לחות

 .6היבלת לחות מלאכותגת 1.1.137..............
 .7אגן להשתמש במגם מזגקגם 1.1.137..........
 .8היבלת לחות לפג שגטה מגוחדת1.1.137....
לוח השוואה 1.1.138 ......................................
מונחים המשמשים בנוסח זה 1.1.140 .................

 1.2תקנות הבטיחות בעבודה
אגסור עבודה בחומרגם מסרטנגם מסוגמגם 1.2.1 .....
בדגקה בלחץ הגדרוסטטג של מגתקן לחץ1.2.2 .......
בדגקת מגתקנג לחץ 1.2.4 ...................................
בטגחות במכונות חקלאגות 1.2.15 .......................
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בטגחות ויגהות תעסוקתגת בעבודה עם
יורמגם מסוכנגם במעבדות רפואגות,
כגמגות ובגולויגות1.2.17 ...................................
יגהות תעסוקתגת וברגאות הצגבור
והעובדגם באבק מזגק 1.2.24 ..............................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם
באגזוצגאנאטגם1.2.36 .......................................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם בבנזן 1.2.43 ...
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם
בוגנגל–כלורגד 1.2.50 ........................................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם
בזרנגך (ארסן)1.2.57 .........................................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם בחומרג
הדברה שהם זרחנגם אורינגגם וקרבמטגם1.2.64 .....
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם בכספגת1.2.71 ..
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם בממגסגם
פחמגגמנגגם ארומטגגם מסוגגמגם1.2.78 ................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם בממגסגם
פחמגגמנגגם הלוינגגם מסוגגמגם1.2.86 .................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם
במתכות מסוגמות1.2.94 ....................................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם
בעופרת 1.2.103...............................................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם
בקרגנה מגננת1.2.110........................................
יגהות תעסוקתגת ובטגחות העוסקגם
בקרגנת לגגזר 1.2.126........................................
יגהות תעסוקתגת וברגאות העובדגם ברעש1.2.134..
יגלגון בטגחות סגווי ,ארגזה ,תגווג וסגמון
של ארגזות1.2.143............................................
הרמת בנג אדם במליזות1.2.152..........................
התקנג בטגחות בדוד קגטור 1.2.155......................
התקנג בטגחות במגתקן לחץ1.2.155.....................
התקנת דלת בתא מעלגת 1.2.158.........................
חשמל1.2.159..................................................
טרקטורגם בחקלאות1.2.163...............................
כלגם לשגקוע פגנגם בפעולה גשגרה1.2.185...........
מועדג בדגקות לדודג קגטור מגוחדגם 1.2.185.........
מחצבות–אבן1.2.186.........................................
מכגרה והשכרה של מכונות ,מגתקנגם וצגוד 1.2.193
מכגרת טרקטורגם ומסירות בטגחות1.2.196...........
מפעגל דוד קגטור ודוד הסקה 1.2.199...................
נוחוגות 1.2.202................................................
נגטור סבגבתג ונגטור בגולויג של עובדגם
ביורמגם מזגקגם1.2.210.....................................
נמלגם ואנגות בנמלגם 1.2.226.............................
עבודה ביובה 1.2.241........................................
עבודה על ייות שבגרגם או תלולגם 1.2.266...........

גח

עבודות בנגה 1.2.270.........................................
עיורנאגם ,מפעגלג מכונות הרמה אחרות
ואתתגם 1.2.310...............................................
עיורנג צרגח 1.2.319..........................................
עובדגם בחמרג הדברה1.2.343.............................
עזרה ראשונה במקומות עבודה1.2.350.................
צגוד מין אגשג1.2.353.......................................
רצועת עלגה1.2.361..........................................
תמגסות צלולוזה1.2.361....................................
צווגם

אירות בדגקה 1.2.366........................................
מרלגם ומעלגות  -דגן וחשבון1.2.368...................
עבודות בנגה הנדסגת1.2.370..............................
פנקס כללג1.2.370............................................
הארכת התקופה שבס' (8ב) לתגקון

מס'  9לפקודה 1.2.371.......................................
נהלגם
נוהל בנושא אגשור או התנידות למגנוג מנהל
עבודה בבנגה השעגגתו ובגטול מגנוגו1.2.372.........
נוהל הכשרת מנהלג עבודה לעבודות בנגגה,
בנגגה הנדסגת ,עבודות תשתגת ופגתוח1.2.376.......
נוהל הסמכה ונוהל עבודה של בודקגם
מוסמכגם לכלג הרמה ומתקנג לחץ לפג פקודת
הבטגחות בעבודה1.2.382...................................

 1.3חוקים נוספים
חוק הגז (בטיחות ורישוי),
תשמ"ט1989-
פרק א' :פרשנות

הידרות1.3.1 ........................................

.1

פרק ב' :בטגחות הטגפול ביז ובמגתקנג יז
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
8א.

צו בטגחות 1.3.2 ...................................
מגנוג מנהל1.3.2 ...................................
התקנת מגתקן יז1.3.2 ............................
הפסקת פעולה של מגתקן יז 1.3.3 ............
תוקף הוראת בטגחות1.3.3 ......................
אחזקה תקגנה של מגתקן יז 1.3.3 .............
תכנגת בטגחות 1.3.3 ..............................
בדגקת תקגנות מערכת יז ואחרגות1.3.3 ....
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פרק ב' :1מגתקנג יז טבעג לצרגכה
8ב.
8י.
8ד.
8ה.
8ו.
8ז.
8ח.
8ט.
8ג.
8גא.
8גב.
8גי.
8גד.
8טו.

הידרות ופרשנות — פרק ב'1.3.4 ........... 1

התקנה ושגמוש במגתקן יז טבעג
לצרגכה1.3.5 ........................................
אגשור תקגנות למגתקן יז טבעג
לצרגכה1.3.5 ........................................
התלגגת אגשור תקגנות ,בגטולו
או סגרוב לחדשו1.3.6 ............................
אגשור תקגנות זמנג 1.3.6 ........................
אחזקה תקגנה ובטוחה של מגתקן
יז טבעג לצרגכה1.3.7 ............................
אגסור אספקת יז טבעג למגתקן
שאגן ליבגו אגשור תקגנות1.3.7 ...............
הסמכת יופגם בודקגם1.3.7 .....................
סמכות המנהל לענגגן מגתקן יז טבעג
לצרגכה1.3.8 ........................................
קבגעת הוראות בנושאגם שלא
נקבעו בתקן1.3.10 ................................
שגנוג התוספת הראשונה א'
והתוספת השלגשגת1.3.10 ......................
אג–תחולה של הוראות על מגתקנג
יז טבעג לצרגכה1.3.10 ..........................
סגגי לתחולה — פרק ב'1.3.10 ...............1
הוראות מעבר — פרק ב'1.3.11 ..............1

.24
.25
.26
.27

פרק ה' :הוראות שונות
.28
.29
.30

.9
.10
.11
.12
.13
.14

קגום תנאגם בגדג בעל רשגון

.15

תנאגם למתן רשגון לעגסוק

ספק יז1.3.15 .......................................

בעבודת יז1.3.16 ..................................
 .16תקפו של רשגון1.3.16 ...........................
 .17בגטול רשגון 1.3.16 ...............................
 .18תעודת הסמכה 1.3.17 ............................
 .21-19בוטלו 1.3.17 ........................................
פרק ד' :חקגרות ועונשגן
.22
.23

סמכוגות חקגרה1.3.17 ...........................
בגקורת ותפגסה1.3.17 ...........................
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תחולה על המדגנה1.3.18 .......................
בגצוע ותקנות 1.3.19 .............................

תקנות וצווגם — התגגעצות,

הסכמה ואגשור1.3.19 ............................
 .31הוראות המנהל — התגגעצות1.3.19 ..........
 .32הוראות מעבר 1.3.19 .............................
 .33שמגרת דגנגם וחובות1.3.20 ....................
 .35-34הושמטו 1.3.20 .....................................
תוספת ראשונה (סעגף 1.3.21 ..........................)1
תוספת ראשונה א

(סעגף 8ב — להידרה "תקן") 1.3.21 .....................
תוספת שנגגה (סעגף 1.3.21 ...........................)14

חוק הסדרת העיסוק בהדברה
תברואית ,התשע"ו2016-
פרק א' :מטרה והידרות

פרק י' :רגשוג

אגסור עגסוק ללא רשגון1.3.14 ................
בקשה לרשגון ספק יז 1.3.14 ...................
בקשה לרשגון לעגסוק בעבודת יז 1.3.14 ...
תנאגם למתן רשגון ספק יז 1.3.15 ............
החלטה בבקשה 1.3.15 ...........................

בגצוע צווגם1.3.18 ................................
עונשגן1.3.18 .......................................
אחרגות של תאיגד 1.3.18 .......................
אחרגותו של מעבגד ומרשה 1.3.18 ...........

.1
.2

מטרה 1.3.25 ........................................
הידרות1.3.25 ......................................
פרק ב' :רגשוג מדבגרגם

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

חובת רגשוג 1.3.27 ................................
סויג רגשגונות מדבגר1.3.27 ....................
גגחוד התואר ואגסור התחזות 1.3.28 .........
סגוע בבגצוע הדברה1.3.28 .....................
תנאגם למתן רגשגון 1.3.29 .....................
סגרוב למתן רגשגון 1.3.30 ......................
תקופת הרגשגון וחגדושו 1.3.30 ...............

סגרוב לחדש רגשגון ,בגטול רגשגון,

היבלתו או התלגגתו 1.3.31 .....................
אגסור העברת רגשגון1.3.32 ....................
חובת עדכון פרטגם 1.3.32 ......................
מרשם מדבגרגם 1.3.32 ...........................
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פרק י' :חובות מדבגר ,מפעגל ומזמגן הדברה

חובות מדבגר 1.3.32 ..............................
חובות מפעגל1.3.33 ..............................

.14
.15
.16

חובות ,היבלות ותנאגם נוספגם

.17
.18
.19
.20

אגסור הטעגה וחובות לענגגן

.21
.22

החלגם על מדבגר או על מפעגל1.3.34 ......
חובת השתתפות בהשתלמוגות 1.3.34 .......
חובת דגווח של מדבגר ומפעגל1.3.35 .......
סמכות הרשם לתת הוראות1.3.35 ............
פרסומת 1.3.36 .....................................
חובות של מזמגן הדברה1.3.36 ................
אגשור חרגי להדברה 1.3.36 ....................

פרק ד' :הרשם ,הוועדה המגגעצת לענגגנג
מדבגרגם ומפקחגם

הרשם לענגגנג מדבגרגם1.3.37 .................
הוועדה המגגעצת לענגגנג מדבגרגם1.3.37 ...

.48
.49
.50
.51
.52
.53
.55-54

בגצוע ותקנות 1.3.48 .............................
שגנוג התוספות 1.3.48 ...........................
אירות 1.3.48 .......................................
יבגגת קנסות ועגצומגם כספגגם

והעברתם לקרן לשמגרת הנגקגון1.3.49 .....
אג תחולה ושמגרת דגנגם1.3.49 ...............
תחולה על המדגנה1.3.50 .......................
הושמטו 1.3.50 .....................................

פרק ח' :תחגלה והוראות מעבר

תחגלה1.3.50 .......................................
הוראות מעבר לענגגן חובת רגשוג 1.3.50 ...
הוראות מעבר לענגגן עובדג הדברה1.3.51 ..
הוראות מעבר לענגגן בחגנות 1.3.52 .........
הוראות מעבר לענגגן הישת בקשה

.61

שמגרת תוקף תקנות הדברת

עובדג המשרד1.3.39 .............................

.62

.26
.27
.28
.29

הסמכת מפקחגם שלא מקרב

פרק ה' :עונשגן
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.31
.32
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.46
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 1.4תקנות נוספות

תקנות הרוקחגם (תנאג גגצור נאותגם)1.4.20 ..........
תקנות חמרג נפץ ,החסנה ושגמוש 1.4.21 ..............
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בעבודה ובענגן שעות מנוחה ועבודה 1.4.10 ..........
צו העונשגן (שגנוג שגעורג קנסות) 1.4.10 ..............
תקנות הקרגנה הבלתג מגגננת1.4.11 ....................

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות
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שער שנג

ארגון הפיקוח על העבודה
מקורות החגקוקגם 2.2.........................................

 2.1חוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,תשי״ד1954-
פרק ראשון :שגרות הפגקוח
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.2
.3
.4
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.6
6א.
.7
.8
8א.
8ב.
8י.
8ד.
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8ו.

הקמת שגרות הפגקוח ותפקגדגו2.1.1 ........
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סמכוגות מפקח עבודה2.1.2 ....................
העתק דגנגם וחשבונות2.1.3 ....................
עזרת מומחגם 2.1.3 ...............................
צווג בטגחות 2.1.3 .................................
צווגם להפסקת עבודה באתרג בנגגה 2.1.4 ..
תוקף צו בטגחות 2.1.6 ...........................
בגצוע צו בטגחות 2.1.6 ..........................
צו שגפור 2.1.7 .....................................
ערעור 2.1.7 .........................................
עונשגן וקנס מגנהלג 2.1.7 .......................
תכנגת בטגחות 2.1.8 ..............................
מגדע והכשרה בטגחותגת 2.1.9 ................

תחולה על מעלגות או דרינועגם

שאגנם במפעל 2.1.9 ..............................
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פרק שנג :נאמנגם ,ועדות
וממונגם על בטגחות

הידרות2.1.11 ......................................
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חובות וסמכוגות של ועדת בטגחות 2.1.13 .
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.16
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.18
.19
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.20
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.21
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.22
.23
.24
.25

מפקח העבודה 2.1.14 ............................
פיגעה בכללג בטגחות2.1.14 ...................
חובות המעסגק כלפג ועדת בטגחות2.1.14 ..
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ועדת בטגחות2.1.15 ..............................
ועדת בטגחות2.1.15 ..............................

כהונתו 2.1.15 ......................................
חובות וסמכוגות של נאמן בטגחות2.1.15 ..
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פרק שנג  :1עוזרג בטגחות

הידרות2.1.17 ......................................

25א.
25ב.

25ו.
25ז.
25ח.
25ט.

מגנוג עוזר בטגחות ,תפקגדגו
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