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מספר פרק
נושא
10.13.8
אבק מזיק
10.13.21
איזוציאנאטים
אניות בנמלים ונמלים (בהערה לסע' 10.13 )173
אסבסט ,טלק וצורן דו-חמצני גבישי
10.13.8
(השם הוחלף ל"אבק מזיק")
10.13.14
ארסן (זרניך)
אתתים ,עגורנאים ,ומכונות הרמה 10.13.20
בדיקות
 בדיקה בלחץ הידרוסטטי10.13.26
של מיתקן לחץ
 מועדי בדיקות לדודיקיטור מיוחדים (בהערה לסעיף 10.13 )107
10.13.17
 בדיקת מתקני לחץבטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים
מסוכנים במעבדות רפואיות ,כימיות
10.13.30
וביולוגיות ,התשס"א 2001 -
בניה  -עבודות בניה הנדסיות (הערה 10.13 )4
10.13.4
בנזן
 אמנה (מס'  )136בדבר הגנה מפני סכנות10.13.4.1
הרעלה הנובעות מבנזן
10.13.15
גגות שבירים או תלולים
10.13.15.1
גובה  -עבודה ב( -הפניה)
10.13.32
גורמים מזיקים  -ניטור
10.13.28
גיליון בטיחות
דודי קיטור והסקה
 התקני בטיחות בדוד(הערה לסעיף 10.13 )107
קיטור
10.13.26
 לחץ הידרוסטטי  -בדיקה ב- מועדי בדיקות לדודי(קיטור מיוחדים) (בהערה לסעיף 10.13 )107
 מפעילי דוד קיטור ודוד הסקה 10.13.26.1(פרק ג' סימן ה') 10.13
דרגנועים
החייאה  -הצבת מכשירים
ס"ח 2170
במקומות ציבוריים  -חוק
10.13.10
ויניל-כלוריד
10.13.14
זרניך (ארסן)
חומרי הדברה

מספר פרק
נושא
10.13.9
 עובדים בחומרי הדברה עובדים בחמרי הדברה שהם זרחנים10.13.19
אורגניים וקרבמטים
(הערה לסעיף 10.13 )173
חומרים מסרטנים
חקלאות  -טרקטורים (בהערה לסעיף 10.13 )107
10.13.18
חקלאיות  -מכונות
10.13.16
חשמל
טלק ,אסבסט ,וצורן דו-חמצני גבישי
10.13.8
(השם הוחלף ל"אבק מזיק")
טרקטורים  -חקלאות (בהערה לסעיף 10.13 )107
		
טרקטורים  -מכירה ומסגרות בטיחות
(בהערה לסעיף 10.13 )107
10.13.7
כספית
לחץ  -מיתקנים (ראה "מתקני לחץ")
10.13.31
לייזר
10.13.27
מחצבות אבן
מיתקני לחץ
10.13.17
 בדיקת מתקני לחץ בדיקה בלחץ הידרוסטטי של10.13.26
מיתקן לחץ
10.13.25
 התקני בטיחות במתקן לחץמכונות הרמה ,עגורנאים; ואתתים 10.13.20
10.13.18
מכונות חקלאיות
מכירה והשכרה של מכונות,
10.13.29
מתקנים וציוד
מכשירי החייאה  -הצבתם
ס"ח 2170
במקומות ציבוריים  -חוק
מלגזות  -הרמת בני אדם במלגזות 10.13.12
ממיסים פחמיימניים ארומטיים
10.13.23
מסויימים
ממסים פחמיימניים הלוגנים
10.13.11
מסויימים
מעבדות רפואיות ,כימיות וביולוגיות
 בטיחות וגיהות בעבודה עם10.13.30
גורמים מסוכנים
מעליות ,התקנת דלת בתא מעלית 10.13.24
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מספר פרק
10.13.22

נושא
מתכות מסויימות
מתקני לחץ וטפסי
10.13.25;10.13.17
תסקירים
10.13.2
נוחיות
10.13.32
ניטור סביבתי וביולוגי
נמלים ואניות בנמלים (בהערה לסע' 10.13 )173
(בהערה לסע' 10.13 )173
נפט  -אחסנה
18.1.10
עבודות בניה
(הערה 10.13 )4
עבודות בניה הנדסיות
עגורנאים ,מכונות הרמה ,ואתתים 10.13.20
(בהערה לסע' 10.13 )173
עגורני צריח
10.13.6
עופרת
10.13.3
עזרה ראשונה במקומות עבודה
פינים  -כלים לשיקוע (הערה לסעיף 10.13 )173
10.13.01
פנקס כללי
צורן דו-חמצני גבישי ,אסבסט ,וטלק

מספר פרק
נושא
10.13.8
(השם הוחלף ל"אבק מזיק")
10.13.1
ציוד מגן אישי
קיטור  -ראה דודי קיטור
10.13.5
קרינה מיננת
10.13.31
קרינת לייזר
10.13.13
רעש
(הערה לסעיף 10.13 )173
רצועת עליה
		
שרשראות ,חבלים ואביזרי
(פרק ג') 10.13
הרמה
(בהערה לסע' 10.13 )173
תמיסות צלולוזה
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