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פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה)1945 ,

פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה)1945 ,

1

מס'  18לש' 1945
פקודה הקובעת הוראות בדבר הודעת תאונות ומחלות משלח-יד.
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 1
מראי מקום
1
 .1שם קצר
1
 .2פירוש
3
 .3הודעת תאונות
 .4כוח להרחיב את ההוראות בדבר הודעת
4
תאונות על מקרים מסוכנים
4
 .5מסירת הודעה על מחלות משלח-יד
5א .מסירת הודעה ממשטרת ישראל על
5
תאונה באתר בנייה
 .6חקירה במקרה-מוות מחמת תאונה או
5
מחלת משלח-יד
 .7כוחו של מנהל להורות חקירה פורמלית
6
של תאונות ומקרי מחלות משלח-יד
8
 .8ענשים

עמ'
סע'
8
 .9כוחו של שר העבודה להתקין כללים
8
 .10הטלת הפקודה על הממשלה
9
 .11הגשמת הפקודה
התוספת הראשונה  -טופס הודעה ,לפי סעיף
9
 ,3על תאונה או מקרה מסוכן
התוספת השנייה  -טופס הודעה ,לפי סעיף
 ,)3(5על מקרה של מחלת-משלח-יד 10
התוספת השלישית  -רשימת מחלות משלח-יד
11
שעליה הוטלו הוראות סעיף 5
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה  -רשימה
נוספת) ,התש"ם  1980 -פרק 10.14.2.1
תקנות התאונות ומחלות משלח-יד (הודעה
על מקרים מסוכנים במקומות עבודה),
פרק 10.14.2.2
התשי"א 1951 -

 .1פקודה זו תיקרא פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה).1945 ,

שם קצר

 .2בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם ,אלא-אם יחייב נוסח הכתוב
פירוש אחר- :
"מפקח" פירושו מפקח כל-שהוא שמינה אותו שר העבודה 2לפי סעיף  4של פקודת
מחלקת העבודה;31943 ,
1

2

3

הערת מראי המקום :הפקודה פורסמה בע"ר  ,1945תוס'  1מס'  ,1409עמ' .)13.5.1945( 62
הפקודה תוקנה בס"ח  ,2459התשע"ד ,15.7.2014 ,עמ' ( 600ה"ח הכנסת  ,535התשע"ד,
עמ'  ,)44שם הוחלף המושג "מעביד" במושג "מעסיק" .תיקון מס'  2פורסם בס"ח ,2576
התשע"ו ,11.8.2016 ,עמ'  ,1191כתיקון עקיף בחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
הפיקוח על קיום פקודה זו ,הוטל על שירות הפיקוח על העבודה .ראה י"פ  ,383התשט"ו ,עמ'
 .156ראה לענין אצילת הסמכויות לפי פקודה זו ,גם למנהל הכללי של משרד העבודה ולסגנו,
ההודעה שפורסמה בי"פ  ,2297תשל"ז ,עמ' ( 872לשינוי שם המשרד ,ראה בהערה הבאה).
סמכויות הנציב העליון הועברו לשר העבודה ,ע"ר מס'  ,5תש"ח ,עמ'  .22לשינוי תארי השר
ושם המשרד (שר העבודה  -שר העבודה והרווחה  -שר התעשיה ,מסחר ותעסוקה  -שר
הכלכלה  -שר הכלכלה והתעשייה) ,ולהעברת תחומי פעילות ממשרד למשרד ,ראה בפקודת
פקידי הממשלה (שינוי תוארים)( 1940 ,ע"ר  ,1005, 1940תוספת ראשונה עמ'  ,40כפי
שתוקנה בס"ח  ,46התש"י ,עמ'  ;)147בק"ת  ,3783תשל"ח ,עמ'  ;298בק"ת  ,6239התשס"ג,
עמ'  ;708בי"פ  ,5175התשס"ג ,עמ'  ;2084בק"ת  ,7239התשע"ג ,עמ'  ;966בי"פ ,6591
התשע"ג ,עמ'  ;4612ובי"פ  ,7175התשע"ו ,עמ' .2268
ראה את פקודת מחלקת העבודה בפרק  10.14.1לעיל .סעיף קטן  )2(4לפקודת מחלקת
העבודה ,בוטל בחוק ארגון הפיקוח על העבודה (ראה חוק זה בפרק  10.14לעיל) ,שהסדיר
את המינויים והסמכויות של מפקחי העבודה.

10.14.2
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