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1

תוכן הענינים
סע'
מראי מקום בספר החוקים

עמ'
(בהערה) 2א

פרק ראשון :שירות הפיקוח
2
 .1הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו
הודעות בדבר הטלת הפיקוח (בהערה) 2א
2ב
 .2מנגנון השירות
		
ההודעה בדבר קביעת תחום פעולתם
של מפקחי עבודה אזוריים (בהערה)2ב
3
 .3סמכויות מפקח עבודה
4
 . 4העתק דינים וחשבונות
4
 .5עזרת מומחים
 .6צווי בטיחות
4
6א .צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה 4א
4ג
 .7תוקף צו בטיחות
4ג
 .8ביצוע צו בטיחות
5
8א .צו שיפור
5
8ב .ערעור
5
8ג .עונשין וקנס מנהלי
6
8ד .תכנית בטיחות
תקנות בדבר תכנית בטיחות פרק 10.14.6
6
8ה .מידע והכשרה בטיחותית
התקנות בדבר מסירת מידע והדרכת
פרק 10.14.7
עובדים
7
8ו .תחולה על מעליות שאינן במפעל
פרק שני :נאמנים ,ועדות וממונים על
בטיחות
7
 .9הגדרות
 .10הקמת ועדות בטיחות
7
7
 .11הרכבת ועדת בטיחות
		
התקנות בדבר ועדת בטיחות ונאמני
פרק 10.14.5
בטיחות
7
 .12הודעה על ועדת בטיחות
8
 .13סדרי עבודתה של ועדת בטיחות
8א
 .14חובות וסמכויות של ועדת בטיחות
		
 .15קשר בין ועדת הבטיחות לבין
8א
מפקח העבודה
1

סע'
 .16פגיעה בכללי בטיחות
 .17חובות המעסיק כלפי ועדת בטיחות
 .18העברת סמכויות
 .19נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו
ועדת בטיחות
 .20נאמני בטיחות במפעל שאין בו
ועדת בטיחות

עמ'
8א
8ב
8ב
		
8ב
		
8ב

		
התקנות בדבר ועדות בטיחות ונאמני
10.14.5
בטיחות
 .21הודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו 8ב
9
 .22חובות וסמכויות של נאמן בטיחות
9
 .23חובות המעסיק
9
 .24הגנה על נאמן בטיחות
9
 .25ממונה על בטיחות
		
התקנות בדבר הממונים על בטיחות
פרק 10.14.4
במפעלים
פרק שלישי :המוסד לבטיחות ולגיהות
10
 .26המוסד לבטיחות לגיהות
10
 .27פעולות המוסד
10
 .28מועצת המוסד
		
התקנות בדבר הרכב מועצת המוסד
10.14.3
לבטיחות ולגיהות
ההודעה בדבר הרכב מועצת
המוסד ()32
 .29ועדות
 .30יושב ראש המועצה
 .31נוהל
 .32מינהלת המוסד
 .33תקציב המוסד
 .34הכנסות המוסד
34א .מישלוח מסמכים למוסד

		
11
11
11
11
11
11
12
12

פרק שלישי  :1פעולה מונעת ומחקר בתחום
הבריאות והבטיחות בעבודה
		
34ב .פעולה מונעת ומחקר בתחום

ראה את הערת מראי המקום ,בעמוד 2א להלן.
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המשך תוכן הענינים
סע'

הבריאות והבטיחות בעבודה

עמ'
12

פרק רביעי :שונות
12
 .35שמירת סוד
12
 .36עונשין
(בהערה לסעיף )36
עבירות מנהליות
13
 .37העברה מכהונה
13
 .38משלוח חינם בדואר
13
 .39קיום מינויים
13
 .40הגבלת תחולה
14
 .41ביטול
14
 .42שמירת דינים וחובות
14
 .43תקנות
14
43א .אגרות

סע'
 .44הוראות מעבר

עמ'
14

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי
וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים
10.13.32
מזיקים) ,התשע"א 2011 -
אמנה (מס'  )81בדבר פיקוח על העבודה
10.14.9
בתעשיה ובמסחר ()1947
אמנה (מס'  )150בדבר מינהל העבודה:
תפקיד ,פעולות וארגון10.14.10 1978 ,
		
אמנה (מס'  )142בדבר פיתוחם
10.14.11
של משאבי אנוש1975 ,
ראה הסכם קיבוצי כללי בדבר קידום איכות
החיים בעבודה ובטיחות וגיהות ,בפרק
 993.3לקובץ ההסכמים הקיבוציים.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954 -
פרק ראשון :שירות הפיקוח
הקמת שירות
הפיקוח ותפקידיו
(תיקון מס' )8

 .1יוקם שירות פיקוח על העבודה (להלן  -השירות) ,שמתפקידו -
( )1לפקח על קיום כל חיקוק שביצועו בידי שר העבודה 2והשר הטיל על
השירות ,בהודעה שפורסמה ברשומות ,את הפיקוח על קיומו;3
( )2לפקח על הבטיחות בעבודה (להלן  -בטיחות) ,על הגיהות המקצועית
(להלן  -גיהות) ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים בני אדם לצרכי עסק
או משלח יד ,או במקומות המיועדים לכך ,ולהדריך באלה את העובדים ואת
המעסיקים;4
(המשך בעמוד 2א)

2

3
4

לשינוי תארי השר ושמות המשרד (שר העבודה  -שר העבודה והרווחה  -שר התעשיה ,מסחר
ותעסוקה  -שר הכלכלה  -משרד 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' ;298
בק"ת  ,6239התשס"ג ,עמ'  ;708בי"פ  ,5175התשס"ג ,עמ'  ;2084בק"ת  ,7239התשע"ג,
עמ'  ;966ובי"פ  ,6591התשע"ג ,עמ'  .4612שמו של משרד הכלכלה שונה ל"משרד הכלכלה
והתעשייה" ,בהודעה שפורסמה בי"פ  ,7175התשע"ו ,29.12.2015 ,עמ' .2268
ראה הודעות בדבר הטלת הפיקוח על קיום חוקים ,בהערה מעבר לדף ,מיד אחרי הערת
מראי המקום.
המילה "המעבידים" הוחלפה על ידי המילה "המעסיקים" ,בתיקון מס'  8לחוק ,מתשע"ד.
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