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 11.4.2021עדכון 

 

 1954 -חוק חומרי נפץ תשי"ד

 1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

 מינהל הבטיחותנוהל 

 1202 א"פתשבטיחות בעבודה עם זיקוקין דינור 
 לצפייה בכל הנספחים לחצו כאן

 פרק א': מטרה  

שימוש אחזקה ,פרסום הנהלים ,חובות בני אדם והפרשנות בעניין בטיחות ב  .1 מטרה

 ובעבודה עם זיקוקין דינור.

 זהו נוהל עבודה זמני עד להשלמת הליך התקנת התקנות

 פרק ב': הגדרות  

 -בנוהל זה  .2 

מוליכים, מחוללי זרם, לוחות בקרה וכיוצא  תושבות, קני הפעלה, -אביזרים""  

 באלה, המיועדים לביצוע פעולת הפעלה;

 זיקוקין דינור שהופעל ולא נורה; -איור""  

מקור, מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה גופנית או  -גורם סיכון""  

 של אלה;בריאות לקויה או שילוב 

שמסדיר את תנאי המכירה , הקניה ,  בעניין זיקוקין דינור, היתר -"היתר"  

שניתן על ידי מפקח עבודה אזורי, לאחסון, ההעברה, ההובלה האחסנה, 

 לפני העניין.העברה, הובלה, שימוש, מכירה וקניה 

היתר שמסדיר את תנאי המכירה , הקניה , ההעברה, ההובלה   -"היתר מסוייג" 

ו  3מקטגוריות מסוג פגזים ) לתקופה קצובה עבור זיקוקין דינור האחסנה

 ;(מ"מ 38ומסוג כוורות מכל קטגוריה מעל קוטר  .4

היתר שמסדיר את תנאי המכירה , הקניה , ההעברה, ההובלה  – "היתר כללי"

וכוורות  ,מועף לא,  2' מקט) עבור זיקוקין דינור לתקופה קצובה האחסנה

 (מ"מ. 38עד קוטר 

https://go.gov.il/nohal-zikukin
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ספר המלצות להובלת חומרים מסוכנים  –קבוצות סיווג  -הספר הכתום""  

שהגדירה ככאלה ועדת המומחים של האו"ם להובלת מטענים של חומרים 

 ;מסוכנים כנוסחו המעודכן

בנוהל המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו לעניין  -המנהל""  

 ;זה

מפקח עבודה שהסמיך השר לעניין קבלת מידע מן המרשם  -"הממונה המפקח"  

   ;נוהל זהמהמנהל ודרישות נוספות כפי שנקבע בהפלילי, 

פנקס לרישום של מוסדות להכשרה, מתמחים, מפעילי זיקוקין,  -המרשם""  

 מחסנאים ומדריכים מוסמכים שמנהל מפקח העבודה הראשי;

מתקן הכולל תערובת פירוטכנית שעם הפעלתו  זיקוקין(-)להלן -זיקוקין דינור""  

או יתפוצץ על מנת ליצור אפקט ויזואלי או קולי או תנועתי או שילוב  קיידל

ג ופתיל "רשלרבות  כמשמעותם והגדרתם בתקןשל אלה למטרות בידור , 

 הפעלה;

 . 1954-חוק חומרי נפץ, תשי"ד -חוק חומרי נפץ""  

מחלקיהם השונים , בכל  םחומריהרכבתם של אותם  -ייצור זיקוקין דינור""  

תהליך שהוא , הפיכתם מחומר מסוג אחד לחומר מסוג אחר , שינוים , 

  תיאומם לשימוש או תיקונם;

מפעיל זיקוקיו מוסמך בעל ניסיון שאושר ע"י מינהל הבטיחות  -מדריך מוסמך""  

 מוסמך והוא רשום במרשם.ועבר הכשרה במוסד להכשרה כמדריך 

 

ולהעניק תעודת  להכשירהסמיכו גוף, שמפקח העבודה הראשי  -מוסד להכשרה""  

 ;מתמחה, מפעיל זיקוקין, מדריך מוסמך ומחסנאי, לפי הענייןלהכשרה 

לנוהל  40 סעיף שנבנה בהתאם להוראותמבנה לאחסנת זיקוקין  -מחסן זיקוקין""  

 ;ובהתאם לתוספת החמישית זה

מחסנאי למחסן זיקוקין כלשמש  שאושר ,ע"י מינהל הבטיחות,מי  -מחסנאי""  

 והוא רשום במרשם;

שירות הפיקוח על העבודה כמשמעו  -מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית""  

 ;1954 -תשי"ד ,רגון פיקוח על העבודהבחוק הא

 

של אדם , או נזק מצב לא תקין או מכשול הצפוי לגרום פגיעה בבריאותו  -מפגע""  

 ;לרכוש או לסביבה
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מוסד עבר הכשרה ב ,שאושר ע"י מינהל הבטיחותמי  -מפעיל זיקוקין""  

הוא רשום ,לשמש מפעיל זיקוקין  קצועיתעבר התנסות מ,להכשרה 

 ;ובעל תעודה בתוקף במרשם

שמפקח עבודה אזורי קבע  בהיתר מוסמך מפעיל זיקוקין  -מפעיל אחראי""  

 לו כי הוא רשאי למלא תפקיד זה; שניתןהמסויג 

מפקח עבודה ראשי" "מפקח עבודה אזורי" ו "מפקח עבודה" כמשמעותם בחוק "  

 ;1954 -ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

אותו נדרש  הזיקוקיןמחסן  המקיף את  השטחכלל   -"הזיקוקיןמחסן  מתחם"  

    )א(. 47 סעיף  לגדר לפי

 , קיבל מוסד להכשרהשאושר ע"י מינהל הבטיחות, עבר קורס במי  -מתמחה""  

 לשמש מתמחה להפעלת זיקוקין והוא רשום במרשם; אישור 

באופן מלא או  )הועף ולא התפוצץ ולא פעל, מחוץ לקנה זיקוקין שנורה  -נפל""  

 ;(חלקי

 קצין משטרה שאינו קצין חבלה  שבסמכותו  להמליץ בפני מפקח -נציג משטרה""  

ים וסייגים עבודה לאשר או להתנגד להפעלת זיקוקין, תוך קביעת תנא

 ;וביטחון הציבור לעניין הסדר הציבורי

 אהממל במשטרת ישראלבדרגת מפקח משנה ומעלה קצין חבלה  -נציג חבלה""  

 למלא תפקיד זה; ע"י משטרת ישראל או חבלן שהוסמך תפקיד קצין חבלה

להתרחשות מאורע מסוכן או לחשיפה לגורם או צירוף של הסתברות  -סיכון""  

יה שעלול גיעה הגופנית או של הבריאות הלקולגורמי סיכון, ושל חומרת הפ

 ;המאורע או החשיפה לגרום

או  אחסנתם,  דינור זיקוקיןב וטיפול  כל פעולת הפעלה - "דינור זיקוקיןעבודה ב"  

 הובלתם;

, בדיקה ומעקב שתעשה באמצעות פנקס או מערכת לרישום -פנקס ניהול מחסן""  

באמצעות מערכת ממוחשבת ובלבד שתציג את הנתונים על פי התצורה 

    ;נוהל זהל בתוספת השמיניתשנקבעה 

, חיווט מערכות ההפעלה  כל פעולה הקשורה לחיבורי רש"ג -פעולת הפעלה""  

השונות, הפעלת זיקוקין דינור באמצעות הצתה ידנית, חשמלית או 

 אלחוטית , לרבות טעינת פגז זיקוקין בקנה השיגור;
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התקן המורכב ממצת חשמלי בעל אלמנט  -( רש"ג -להלן) -ראש גפרור חשמלי""  

בעלת  התנגדות חשמלית גבוהה יחסית , העטוף בתערובת פירוטכנית

, המיועד להצתת פתיל ההפעלה או או לפעולה פיזיקלית רגישות לחום 

 של הזיקוקין; ההודףהמטען 

לנוהל  י'פרק  ותואם להוראותרכב מנועי המיועד להובלת זיקוקין  -רכב הובלה""  

 ;תקנות שירותי הובלהו זה

המוסמכת  הרשותשניתן על ידי רישיון לייבוא זיקוקין דינור  -רישיון ייבוא""  

 ;שנקבעה לעניין זה בצו יבוא חופשי

רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי  -מורשה" רופא"  

 ה ;ז נוהללעניין  המורשה, בהסכמת שר הבריאות  עבודההמוסמך ששר 

 גיהותבתקנות הבטיחות בעבודה ) משמעותוכ -שירות רפואי מוסמך""  

 ;1984  -תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש (, התשמ"ד

 10 השטח במרחק השטח שבו מבצעים פעולת הפעלה לרבות -שטח הפעלה""  

 ;שטח ההפעלה(של )מהגבול הקיצון  מטרים לפחות  מכל צדדיו

מפגע הסיכון או של הש הפוטנציאל של גורם מתמהאירוע חד פעמי שבו  -תאונה""  

 ;לבריאות לרכוש או לסביבהגרם נזק ונ

התחום שנקבע ע"י המפעיל כתחום שבו אסור לקהל להימצא  -תחום סכנה""  

אך לא יפחת ממרחקי בשעת ההפעלה לפי תנאי השטח ותנאי ההפעלה, 

 ;לנוהל זה (ב)31 סעיףבשנקבעו  הבטיחות מהקהל

או חומר או תערובת של חומרים המתוכנן בהפעלתו  -תערובת פירוטכנית""  

 הצתתו ליצור גזים או אפקט ויזואלי , קולי או השילוב ביניהם;

 ;2001 -תקנות שירותי הובלה, התשס"א -תקנות שירותי הובלה""  

 

 ;התקן ( -) להלן  4373שראלי ת"י תקן י -תקן זיקוקין דינור""  

מסירת מידע והדרכת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ) -תקנות מסירת מידע""  

 ;1999 –עובדים( , התשנ"ט 
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 היתר פרק ג':  

בהסמכת  עבודההי שר שניתן על ידאלא לפי היתר ייצור אדם זיקוקין,  לא ייצר  .3 חובת היתר

 שר הביטחון;

לא יעביר, לא יוביל, לא ישתמש, לא ימכור ולא יקנה לא יאחסן אדם זיקוקין,   .4 

מאת מפקח עבודה אזורי; לעניין שימוש בזיקוקין יכול שיינתן  אלא לפי היתר

  .חודשים  3 שלא תעלה עלהיתר לתקופה קצובה 

תנאים 

לקבלת 

 היתר

 -מבקש ההיתר הינו אחד מאלה  .5

 במשרד העבודה מינהל הבטיחות יבואן זיקוקין שאושר על ידי  (א)   
 כיבואן מורשה; במשרד הכלכלהמינהל היבוא ו

 ;זיקוקין דינור לפי חוק חומרי נפץבעל מחסן מאושר לאחסנת  (ב)   

 ; , לרבות תאגידמפעיל זיקוקין (ג)   
 

תנאים 

למתן היתר 

הפעלת 

 זיקוקין

אם נוכח כי למי שהוא רשום במרשם מפקח עבודה אזורי, יהיה רשאי לתת היתר   .6

  התקיימו במבקש תנאים אלו: 

בקשה לקבלת היתר לפי הטופס שבתוספת המבקש הגיש   (1)   

ם כניסת חמישה ימי עבודה לפחות טר , האזורילמפקח העבודה  השנייה

   ההיתר לתוקפו.

( בקשה להיתר לעניין הפעלה, 1) בנוסף לאמור לסעיף משנה (2)   

 -המסמכים הבאים יצורפו

בדבר התאמת שטח ההפעלה ובטיחות המלצת המשטרה  (א)    

סיור מקדים לאחר שערכה והסביבה אופן השמירה  ,הציבור 

 ;סיור מקדים( -)להלן בשטח ההפעלה

בדבר התאמת שטח ההפעלה, המלצת שירותי כיבוי אש  (ב)    
 ;בשטח ההפעלהן בכפוף לסיור מקדים שתינת לאחר שערכה

המלצת צוותי רפואת חירום המספקים שירותי חירום  (ג)    
אמבולנסים כגון מגן דוד רת רפואיים באמצעות צוותים ובעז

 ;הצלה ואיחוד אדום
המלצת חבלן משטרה בדבר מרחקי ביטחון לקהל ,  (ד)

 מתקנים ומבנים, ההצבה והדיפון של הזיקוקין דינור.
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איסור 

הפעלה ללא 

 מפעיל

לא תעשה פעולת הפעלה אלא בנוכחותו ותחת השגחתו הישירה והמתמדת של   .7

 המפעיל האחראי.

עישון, אש 

ולהבה 

 גלויה

לא יעשן אדם, לא ידליק אש, לא יבעיר אש ולא יחזיק להבה גלויה, אלא במרחק   .8

מטרים ממקום שבו, מטפלים , מאחסנים או משתמשים  10 -בטוח, שלא יפחת מ

הדלקת פתיל לשם הפעלת זיקוקין או הבערת  אין באמור כדי למנוע בזיקוקין; 

 זיקוקין לצורך השמדתם .

 יהם שלא מאוחסנים במחסן זיקוקין יהיו תחת שמירה מתמדת זיקוקין ואבזר  .9 שמירה

שלא  18בגיר מעל גיל ינו של מפעיל הזיקוקין או מי מטעמו ובלבד שהונאותה 

-הוכרז פסול דין כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב

1962 .    

הודעה על 

 תקלה

יודיע המפעיל האחראי , בעל חברת , ל מקרה של תקלה, הקשורה בזיקוקיןעל כ  .10

הזיקוקין או המחסנאי , לפי העניין ,מיד לתחנת המשטרה הקרובה ביותר וכן 

 ישלח הודעה מיידית למפקח עבודה האזורי שבאזורו ארעה התקלה.

פגיעה בנפש או ברכוש, שריפה,  -לעניין סעיף זה "תקלה הקשורה בזיקוקין" 

 וכיוצא באלה.  ניסיון גניבה של זיקוקין ,התפוצצות מקרית לא יזומה, גניבה

משקאות 

משכרים 

 וסמים  

כשהוא במצב העלול לסכן אותו או  בזיקוקין יעבוד ולא  אדם לא ישתמש (א)  .11

או  משקאות משכריםהשפעת  ,את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים

 מחמת ליקוי גופני או נפשי.

משקאות משכרים וסמים במקום שבו  ולא יצרוך אדם א יחזיקל (ב)  

 מאוחסנים זיקוקין.

טיפול על 

 ידי מורשים

לא תתבצע עבודה בזיקוקין על ידי אדם  אלא אם כן הוא מדריך מוסמך,  (א)  .12

שירה והמתמדת של מפעיל זיקוקין, מחסנאי, או מתמחה הפועל תחת השגחתו הי

 . עובד מורשה( -)להלן מדריך זיקוקין

 משנה )א( פעולת סיוע שאינה עבודה בזיקוקין , סעיףהאמור ב על אף (ב)  

 18יכול שתעשה על ידי בגיר שמלאו לו  בלבד(, חפירה וגידור )עבודות תשתית 

שנים ובלבד שקיבל הדרכה ומידע מהמפעיל האחראי  בדבר הסיכונים הכרוכים 

 בביצוע פעולת הסיוע .
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 פרק ד': יבוא ומסחר בזיקוקין  

חובות 

 היבואן 

תעודת בדיקה יבואן לא ימכור ולא ימסור לאחר זיקוקין , אלא אם קיבל   (1)  .13

או מעבדה מכון התקנים הישראלי המעידה על התאמה לתקן שניתן על ידי 

על עמידת  1953-)א( לחוק התקנים, התשי"ג12כמשמעה בסעיף  המאושרת על ידו

 ;הזיקוקין בדרישות התקן לעניין זה

וקין,  ינהל רישום מדויק באמצעות פנקס ניהול יבואן, סוחר או  מוכר זיק (2)  

, הכמויות שרכש מכר או םהמפרט את שמות הרוכשי   . 42 בסעיףכאמור מחסן 

ייבא לרבות רישום סוגי הזיקוקין  ויחזיק את הרישום הנ"ל ועותק מכל רישיון 

 7 -ייבוא, היתר שברשותו או תעודת משלוח לפי העניין  לתקופה שלא תפחת מ

 שנים;

תעודת  ובפני יוצגאם  אלא ימכור אדם ולא ימסור לאחר זיקוקין , אל (3)  

 .  היתר מטעם מפקח עבודה אזורי - מתאיםהיתר ומפעיל זיקוקין תקפה 

רשיון מוביל  ובפני יוצגאם  אלא ימכור אדם ולא ימסור לאחר זיקוקין , אל (4)

במידה ויש צורך  חומ"ס מסוג חומר נפץ ורכב מאושר להובלת זיקוקין דינור

 בהובלה.

אם ניתן לכך אישור זיקוקין בהם מותקנים רש"גים אלא  לא ייבא אדם (5)  

 ;במפורש מהמפקח

 

חובות ודרישות ממתמחה, מפעיל זיקוקין, מחסנאי, או : ה'פרק   

 מדריך מוסמך

 תהתחייבו

 המבקש

בות לפי טופס ייחתום על התחי ומחסנאי  מבקש לשמש כמפעיל זיקוקין  .14

 בה יפורטו כל אלה : שבתוספת הרביעית

לגביו  ומתן הסכמתו שמפקח העבודה הראשי והמפקח יקבל (א)   

קנות מידע מן המרשם הפלילי כמשמעו בחוק המרשם הפלילי ות

שפטים ( וכן מידע  בדבר מםחוק המרש :)להלן 1981השבים , התשמ"א 

 נגדו ; ותועומד ותהתלוי ות וחקירות פלילי

, לשם קבלת מידע לוויתור על סודיות רפואיתהסכמתו מתן  (ב)   

ממשרד הבריאות הנוגע לו בדבר מחלת נפש או חשש ממחלת נפש 

 לרבות מידע על אשפוזים .
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פנייה 

לקבלת 

 מידע

או לשמש להשתתף בקורס הפעלת זיקוקין מאדם המפקח אשר קיבל בקשה   .15

 , יעביר את פרטי המבקש לשם קבלת הסכמה לכל אחד מאלה:כמחסנאי 

כי אין מניעה מבחינת סכנה לשלום הציבור  –לקצין משטרה  (א)   

 ובטחונו להיות מפעיל זיקוקין, לרבות לאור עברו הפלילי;

לגבי כושרו הרפואי להיות מפעיל זיקוקין, לרבות עקב  -למנהל (ב)   

 מידע בדבר מחלת נפש או חשש למחלת נפש.

הציבור כי אדם משטרה כי יש מניעה מטעמים של בטחון המצא קצין  (א)  .16 

, בכפוף להוראות חוק את החלטתויעביר  או כמחסנאי ישמש כמפעיל זיקוקין

 המרשם , אשר היווה בסיס להחלטתו , למפקח עבודה ראשי או למפקח;

עקב או כמחסנאי  מצא המנהל כי יש מניעה כי אדם ישמש כמפעיל זיקוקין  (ב)  

חשש למחלת נפש , יעביר חשש לפגיעה בכושרו  הרפואי לרבות עקב מחלת נפש או 

 למפקח עבודה ראשי  או למפקח; חלטתוה

חובות 

העוסקים 

 בזיקוקין

 העוסקים בזיקוקין חייבים למלא אחר הוראות החוק ,  (א)  .17

כדי למנוע תאונה  גם אם לא נזכר במפורש בנוהל זהסביר לנקוט כל אמצעי  (ב)  

 לרכוש מזיקוקין.לגוף ואו נזק 

 הוא עוסק בזיקוקין.  זיקוקין תקפה בכל עת בהודת מפעיל לשאת את תע (ג)  

 : להלןיפעלו בעלי התפקידים בתקנות משנה )א( )ב( ו )ג( בנוסף לאמור  (ד)  

 -מתמחה (1)   

תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מדריך מוסמך,  יפעל (א)    

בכפוף לדרישות הכל צבירת ההתמחות המעשית הנדרשת ושם ל

 ;שלישיתכמפורט בתוספת ה נוהל  ההתמחות

 צעדים מתאימים כדי להבטיח, שכל אדם אחרבנקוט י מחסנאי (2)   

ימלא אחר ההוראות בדבר אחסון רתו זאו בג הנמצא בשטח המחסן

 . זיקוקין
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 -מדריך מוסמך (3)   

של העבודה בזיקוקין יהיה  נוכח וישגיח  על פעולות  (א)    

שלב  בשלבי פירוק אתר ההפעלה, במהלך , לרבותמתמחהה

 התרגול המעשי.

תוספת בהתאם ל ל מעשיותרגהלות ופעיתעד את  (ב)    

וכן את יומן הפעלות זיקוקין כמפורט בתוספת  .שלישיתה

  השישית

 מתמחהדעתו המקצועית בנוגע ליכולותיו של ה יחווה את  (ג)

, ויציינה לסיים את הכשרתו המעשית בקורס הפעלת זיקוקין

 ;שלישיתהבמקום המיועד לכך בטופס שבתוספת 

 

 : הפעלהו'פרק   

 החובה לקיום הוראות פרק זה תחול על המפעיל האחראי.  .18 אחריות

יומן 

 הפעלות

טופס שבתוספת  השישית  בהמפעיל האחראי ינהל יומן הפעלות כמפורט  (א)  .19

וימלא  בדייקנות  את כל הפרטים הנזכרים בו;  הרישום יעשה בסמוך לפני ביצוע 

 כל הפעלה ומיד לאחריה  בשטח  ההפעלה ;                  

כל איור או  משנה )א( יציין המפעיל ביומן ההפעלות, תקנתבבנוסף לאמור  (ב)  

 לאחר ההפעלה . אותרשנפל  

הרחקת בני 

אדם 

מתחום 

 הסכנה

המפעיל האחראי יקבע את תחום הסכנה ולא יפעיל זיקוקין כל עוד נמצא  (א)  .20

 .בתחום זה 8 סעיףשאינו מורשה כמפורט באדם 

ם את שטח ההפעלה  ולמנוע כניסת קהל שאינו המפעיל האחראי ידאג לתח (ב)  

 מורשה ;

  

 

 

 

 

 

האחראי במידת הצורך ובכפוף לדרישות נציג המשטרה יוסיף המפעיל  (ג)

 ם , חבלים או שומרים הכול לפי העניין.יגדרות , מחסומ
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חובות 

המפעיל 

 האחראי

 -המפעיל האחראי חייב  .21

אם נמצא בשטח ההפעלה ובהישג יד  רקפעולת הפעלה יבצע  (א)   

 היתר תקף או עותק ממנו בצרוף תעודת המשלוח ;

  ישתתף בסיור המקדים באתר ההפעלה; (ב)   

ימלא בשטח ההפעלה שכל אדם אחר לוודא לנקוט אמצעים כדי  (ג)   

 ;נוהל זה אחר הוראות 

כנדרש בתקנות מסירת מידע להדריך בנוהלי הבטיחות בעבודה  (ד)   

 ;8 סעיףהמטפלים בזיקוקין כאמור בהעובדים המורשים את 

 להיות נוכח בכל פעולת ההפעלה; (ה)   

האזורי בהקדם האפשרי להודיע לנציג החבלה, ולמפקח העבודה  (ו)   

לנקוט מיד באמצעים לתיקונו במידה שהדבר נוגע ו שארע  על כל ליקוי

 או  שימוש בזיקוקין ;     , הפעלהבמישרין או בעקיפין לאחסנה, העברה

בנוהל לא נזכר במפורש לרבות אמצעי ש, נדרש ילנקוט כל אמצע (ז)   

להסיר מפגעים ולהקטין ככל הניתן את הסיכונים  על מנת   זה

 תאונה; להתרחשות

מפעילים המספר  יאפשר ביצוע פעולת הפעלה רק  אם   (ח)   

, ולא פחות מקביעת מפקח יתהפעלה בטיחותמאפשר מתמחים וה

 ;עבודה מחוזי

להפסיק מיד או לדחות את ההפעלה אם קיימת סכנה של חוסר  (ט)   

 השתלטות על התנהגות הקהל;

להפסיק מיד או לדחות את ההפעלה בכל מקרה של רוחות  (י)   

,גשמים או תנאי מזג אויר קשים אחרים שלפי דעתו של המפעיל  חזקות

 .ך ההפעלהמהלהאחראי יכולים לסכן את 

    

בדיקת 

 זיקוקין

על  הזיקוקין יוודא כי המפעיל האחראי לפני ובסמוך למועד ההפעלה  (א)  .22

 סימני רטיבות ,אבזריהם שלמים וראויים  לשימוש ללא סימני פגיעות חיצוניים 

 ;או התנפחות
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ירשמו ביומן  משנה )א(,בסעיף כאמור  פגומים או אביזרים נתגלו זיקוקין (ב)  

 ; לנוהל זהויוחזרו לספק או יושמדו בהתאם  ההפעלות

שאינם בעלי  משנה )א( לא יעשה שימוש בזיקוקיןסעיף בבנוסף לאמור  (ג)  

 זיהוי ושימוש כמוגדר בתקן. ,תוויות אזהרה

מכשירים 

להפעלה 

 חשמלית

של מכשיר ההפעלה לבין כל חפץ חשמלי אין לאפשר מגע  בין כל מעגל  (א)  .23

 מתכתי , שהוא במגע עם הקרקע;

במידה  ומכשיר ההפעלה ניזון מרשת החשמל , חובה לבודד את רשת  (ב)  

 שנאי בידוד הרשת ;החשמל באמצעים מתאימים  כדוגמת 

מכשיר ההפעלה חייב להיות מצויד במתג המופעל ע"י מפתח או בהתקן  (ג)  

 דומה, המונע הפעלה מקרית או בלתי רצויה;

מכשיר הפעלה  המופעל ידנית חייב להיות מתוכנן כך שיהיה מצויד בשני  (ד)  

 מתגים המחוברים בטור, לצורך ביצוע ההפעלה ;

י , או ממוחשב , חייב להיות מצויד במתג מכשיר הפעלה חשמלי אוטומט (ה)  

 ;ל המתגברגע שמפסיקים ללחוץ ע של הזיקוקין המפסיק את ההפעלה

מכשיר המצויד במעגל בדיקה צריך להיות מתוכנן כך שיגביל את זרם  (ו)  

מהזרם החשמלי הנדרש להפעלת  2אמפר או ל %  0.05הבדיקה למקסימום 

 הרש"ג  ;

שימוש במכשירי בדיקת מעגלים חשמליים מסוג רב מודד  אלא לא יעשה  (ז)  

 משנה ו' ; סעיףלדרישות תואם אם הזרם המרבי שהם מיצרים 

, תתבצע על פי   הז נוהלבבדיקת תקינות המכשירים החשמליים כאמור  (ח)  

ולפחות אחת לשנה באמצעות מעבדת  הוראות היצרן ובתדירות שתיקבע על ידו

  .תוך כדי ביצוע רישום ותיעוד הממצאים ;  מורשת חשמל ואלקטרוניקה

אדם  בקרבת הזיקוקין המחוברים   לא ימצאבעת בדיקת מעגלי הפעלה  (ט)  

 למכשיר ההפעלה למעט העוסקים בזיקוקין .

נוכחות 

המפעיל 

 האחראי

בשטח ההפעלה, אלא בנוכחותו ותחת  לא תיעשה כל פעולה בזיקוקין (א)  .24

  באתר ההפעלה. השגחתו הישירה של המפעיל האחראי

 המסוייג ההפעלה, על פי תנאי ההיתרמועד המפעיל האחראי יקבע את  (א)  .25 זמני הפעלה

ולאחר תיאום מוקדם עם כל הגורמים המפורטים בהמלצת משטרת ישראל , לפי 

 העניין .
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חובת המפעיל האחראי להודיע  היתר כלליבהפעלת זיקוקין דינור על פי  (ב)  

המשטרה לנהלי לתחנת המשטרה הקרובה על ההפעלה ומועדה הכול בכפוף 

 בעניין זה .

פרסום 

בדבר 

 הפעלה

לצורך הפעלת זיקוקין המחייבים היתר מסויג ולפי דרישת משטרת ישראל יודיע    .26

ההפעלה את מטר לפחות ממקום  200המפעיל האחראי לכל התושבים בתחום של 

 מועדה המדויק ואת המשכה של ההפעלה;

איסור 

עבודת אדם 

 בודד

לא יועסק אדם בזיקוקין ולא יעסוק בהם כאשר הוא בודד  בשטח  (1)  .27

 ההפעלה;

לא ייחשב אדם כעובד בודד אם הוא נמצא ( 1על אף האמור בתקנת משנה ) (2)  

לאותו בטווח ראייה של עובד אחר מטעמו של המפעיל האחראי  הנמצא סמוך 

 מקום.

עודפי 

 זיקוקין

כלשהי, נותרו זיקוקין שהובאו לשטח ההפעלה ולא השתמשו בהם מסיבה   (א)  .28

או להחזירם מיד עם תום ההפעלה  זה בנוהל בהתאם להוראותיש להשמידם 

ברכב מאושר למחסן זיקוקין מאושר, ובאין אפשרות לעשות כן יאוחסנו העודפים 

של  , תחת שמירה מתמדת רכב מאושר( -)להלן יכאמור בפרק להובלת זיקוקין 

עד למחרת בבוקר  18המפעיל האחראי או מי מטעמו ובלבד שהוא בגיר מעל גיל 

 ואז יוחזרו למחסן המאושר או ליבואן.

)א( יחנה בהתאם לדרישות תקנות  משנהבסעיף הרכב המאושר כאמור  (ב)  

 שירותי הובלה לעניין חניית רכב המוביל חומר מסוכן .

הצבת 

הזיקוקין 

 ושמירתם

 ; .ובסמוך למועד  הפעלתםבלבד הזיקוקין בשטח ההפעלה יוצבו באור  יום  (א)  .29

משנה )א( מפקח עבודה אזורי רשאי לאשר אחרת בסעיף על אף האמור  (ב)  

 בהיתר מסויג שאינו תקופתי. 

או טעינת פגזי זיקוקין מכל סוג וקוטר לקני ההפעלה ,  חיבורי רש"גים (ג)  

 תתבצע אך ורק בשטח ההפעלה ובסמוך למועד ההפעלה הרשום בהיתר ;

המפעיל האחראי חייב לאבטח את שטח ההפעלה למניעת כניסת אנשים  (ד)  

ולמניעת גניבת זיקוקין, מרגע הבאתם עד  לסיום ההפעלה וכל  שאינם מורשים

 עוד נמצאים בשטח זיקוקין שלא הופעלו ;
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מטרים   10 -לפני כל הפעלה יש לרכז במקום בטוח ובמרחק שלא יפחת מ (ה)  

מקני השיגור במעלה כיוון הרוח את כל הזיקוקין שאין כוונה להפעילם בהפעלה 

את מיקום הזיקוקין  המפעיל האחראי או מי מטעמוישנה זו; השתנה כיוון הרוח , 

מקום העומד בכל הדרישות  –"מקום בטוח"  נוהל זהשנותרו בהתאם. לעניין 

 .נוהל זהבהקשורות לביטחון הקהל , בטיחות   אש , גנבה , וכיוצא בזה 

סימון שטח 

 ההפעלה

שטח ההפעלה, בהתאם לנדרש בתנאי ההיתר יסומן טרם הצבת הזיקוקין  (א)  .30

 דרישות נציג המשטרה; או

ובהתאם להוראות  בשינויים המחייביםיחולו  משנה )א(בסעיף דרישות  (ב)  

 ( .  INDOORמקום סגור ) הפעלה בזיקוקין המיועדים לגם על התקן 

 

מרחק 

בטיחות 

 מהקהל

בעת ההפעלה יקבעו בהתאם לשיקול דעתו של הבטיחות מהקהל  ימרחק (א)  .31

בנוהל  בתקנת משנהשנקבעו י הבטיחות ממרחק אך לא יפחתוהמפעיל האחראי 

 ;  זה

מרחק   (ב)  
 מינימלי
 ברדיוס 

מרחק  סוג וקוטר
 מינימלי
 ברדיוס 

 סוג וקוטר

 -  6"  זיקוקין מטר 130
 מ"מ   152.4

 זיקוקין מועפים מטר  25
- 1.5עד "  , 3מקט' 

 מ"מ  38.1
 – 7זיקוקין "  מטר 150

 מ"מ 177.8
זיקוקין שקוטרם  מטר 50

מ"מ  38.1 1.5מעל " 
 מ"מ   63.5  2.5ועד  "

 -  8"  זיקוקין מטר 170
 מ"מ 203.2

 76.2   3"  זיקוקין מטר 65
 מ"מ  

 – 10" זיקוקין מטר 215
 מ"מ 254

 101.6   4"  זיקוקין מטר 85
 מ"מ  

 – 12" זיקוקין מטר 255
 מ"מ 304.8

  127    5"   זיקוקין מטר 110
 מ"מ   

מרחקי הבטיחות לזיקוקין סטטיים לרבות זיקוקין המיועדים לשימוש  (ג)  

 בהתאם( לא יפחתו מהמרחקים שנקבעו בדרישות התקן  IN DOORבמקום סגור ) 

 לסוג הזיקוקין והקטגוריה;

מרחקי הבטיחות מבתי חולים או מאזורי  (במשנה )בסעיף על אף האמור  (ד)  

 במרחק כפולאחסון של חומרים בתפזורת מסוג דליקים , נפיצים או רעילים יהיו 

 .בטבלה המפורטמ

בתנאים  בנוהל זה מהאמור הסטייאי לאשר מפקח עבודה אזורי רש (ה)  

, כמו ובלבד שתישמר רמת בטיחות נאותהשירשמו בהיתר המסויג   תובהסתייגויו

 אזורי יודיע לקצין החבלה על השינוי. המפקח עבודכן 

פגז הצתת 

    זיקוקין

 -יפעל להלן העובד המורשהטרם טעינת פגז הזיקוקין  (א)  .32
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יבטיח באמצעות בדיקה ויזואלית עם כלי בדיקה מתאים כי קנה  (1)   

 השיגור נקי, יבש וללא שאיריות של פגזים מהפעלות קודמות.

 השיגור. יבדוק את התאמת הפגז לקנה (2)   

יחזיק העובד המורשה את הפגז באמצעות השיגור  הבקנ פגזבעת טעינת  (ב)  

בזהירות ויכניסו   .למטרה זוהמשמשים חוטים מיוחדים פתיל הפגז או באמצעות 

; בכל שלבי הטעינה וההפעלה לא יעמיד העובד המורשה  כל חלק של התוך הקנל

 ; הגופו מעל פני הקנ

 בתחתית הקנה בצורה נכונה הונח פגזההעובד המורשה כאמור, יבטיח כי  (ג)  

 ;כך שפתיל הפגז מופנה עלפי מעלה

  נה שאינו תואם את מידותיוקולא יוצת פגז בתוך  וכנסילא  (ד)  

שמקום הנפילה וטווח הביטחון תואם את הנדרש ,  קבהפעלה ראשונה ייבד (ה)  

 כלשהי יבחנו הנתונים מחדש. הסטייבמידה ונתגלה  

יפסיק המפעיל (   ה)נוהל זה סעיף משנה ב לא התקיימו הדרישות כאמור  (ו)  

ובלבד שישמרו או את מיקום את  זוויות הקנים וישנה את המופע  האחראי 

 בנוהל זה.כמפורט  מרחקי הבטיחות הנדרשים

מ"מ יופעלו בהפעלה חשמלית  38וכוורות מעל קוטר  פגזים מכל קוטר  (ז)

 ובלבד שהקנים מדופנים )עם גיבוי להפעלה ידנית בעת תקלה חשמלית בלבד.

 (והמפעיל מצוייד בציוד מגן אישי כראוי 
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 לרבות קני שיגורפגזי זיקוקין , ל,יחולו על כל סוגי קני שיגור  נוהל זההוראות   .33 קני שיגור

בודדים קני שיגור  ,הנמצאים בתוך כלוב המותאם לכמות ולקוטר הקנים 

 דרישות התקן.לעונות הלכוורות ארוזות ומוכנות לירי המיוצרות במפעל היצרן ו

 ;ובהתאם להמלצת היצרןתקינים  שלמים,קני השיגור יהיו  (א)

הצבתם של קני השיגור או  המפעיל האחראי או מי מטעמו יוודא בטרם  (ב)

כי קני השיגור ללא סימני מכות, מעיכות או חלודה חודרת של הקנה לפי הכוורות 

 ;קני שיגור בלתי תקינים( –העניין )להלן 

אזור מיקום ל המנוגדבכיוון  כוורות לפי העניין, ימוקמוהשיגור או הקני  (ג)

 קהל ולעבר אזור הנפילה המתוכנן.;ה

א לאעניין, את קני השיגור  או הכוורות לפי ה לא יטה המפעיל האחראי  (ד)

 מרחק הביטחון הנדרשב בהתחשבמעלות  75זווית אופקית שלא תפחת מ ל

במהירות הרוח הצפויה במועד ו.  31 סעיףמהקהל בהתאמות הנדרשות לטבלה ב

 .ההפעלה

או הכוורות לפי העניין, על אדמת מילוי או קרקע רכה,  קני השיגורמוקמו  (ה)

מנת למנוע בזמן השיגור את יהודק משטח הבסיס שלהם כראוי לפני הצבתם ,על 

 חדירתם לאדמה;

בתנאי לחות קיצוניים לרבות במועדים בהם קיימת התראה לימים  (ו)

בנילון נצמד או רדיד גשומים, קני השיגור או הכוורות לפי העניין, יכוסו 

, לאחר טעינתם בקצותיהם הפתוחים, למניעת חדירת מים או רטיבות אלומיניום 

 ;"ל לפני ההפעלה ע"מ למנוע הצתות לא יזומותחובה להוריד את הכיסוי הנ

ייוצבו  כך שבזמן או כוורות לפי העניין,  קני שיגור בודדים, כלובי קנים (ז)

 ; -לפי המפורט להלן יבקעולא יסטו ממקום הצבתם או ההפעלה 

 3/4עד  2/3בעומק של ייקברו מתחת לפני הקרקע  (1)    

 .מאורכם

של  גובהב המלאבהיקפם  וידופנומעל לפני הקרקע  יוצבו (2)    

; שקי החול יהיו ללא שקי חולאמצעות ב מאורכם 3/4עד  2/3

 אבנים או חצץ. 

רשאי המפעיל האחראי בהפעלה  ו'משנה בסעיף על אף האמור  (א)   

ולייצב  ן, להתקי 6של קני שיגור שקוטרם אינו עולה על " חשמלית בלבד

ללא צורך  )לדוגמה בכלוב קנים(  בצורה בטוחהאת קני השיגור 

יימצאו   ,12 סעיףבובלבד שהמורשים כאמור בקבירתם או בדיפונם  

)מומלץ לדפן את הכלובים בכל  במרחק בטחון מתאים בשטח ההפעלה

 ;מצב וגם בהפעלה חשמלית(
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 לא ייעשה שימוש בקנים מברזל יצוק; (ב)   

כך   מרותך הקנים ימוקמועם תפר  שיגור נעשה שימוש  בקני (ג)   

 המנוגד לעמדת העוסקים בזיקוקין; יופנו לצדשהתפרים  

בהתאם למידות ולסוגים בקני שיגור אלא ייעשה שימוש לא  (ד)   

  בתוספת השביעית. שנקבעו

ביקורת 

לאחר 

 הפעלה

 -יוודא המפעיל האחראי   .34

דקות לאחר ההפעלה תיערך בדיקה מדוקדקת בשטח  15 (א)   

ההפעלה, ובתחום הסכנה, לאיתור איור או נפל; אם יימצאו כאלה 

ייאספו בזהירות או תוצב  שמירה עליהם עד לאיסופם או השמדתם 

 ;51-60 סעיפיםבהתאם להוראות 

תיערך בדיקה מדוקדקת  למחרת ההפעלה עם אור ראשון (ב)   

נוספת בשטח ההפעלה ובכל תחום הסכנה לאיתור זיקוקין שלא הובחן  

בהם בחשכה ואם יימצאו כאלה ייאספו בזהירות  או יושמדו, כאמור 

 משנה )א(.תקנת ב

 

 

 ': אחסנת זיקוקיןזפרק   

 על מחזיק המחסן. יחולו הוראות פרק זה החובה לקיום   .35 אחריות

חובת מינוי 

 מחסנאי

; המינוי יאושר  בידי מפקח  למחסן זיקוקין מחסנאיימנה מחזיק המחסן  (א)  .36

יוצג במחסן במקום העתק מהיתר האחסון העבודה האזורי, בהיתר האחסון  ;  

 ;בשטח המחסן בולט

אדם להיות מחסנאי, אלא אם כן בידו תעודת   מחזיק המחסןלא  ימנה   (ב)  

 . מחסנאי תקפה

סייגים 

למחסן  

 זיקוקין

 הוראות פרק זה יחולו על אחסנת זיקוקין מכל הסוגים ; (א)  .37

דרישות יחולו כהגדרתם בספר הכתום,  1.2G -ו1.1Gמחסן  זיקוקין מקבוצות  לע  .38 

 -פרק ד' בתקנות חומרי נפץ )מסחר, העברה, ייצור, אחסנה ושימוש(, התשנ"ד

1994  . 



 

   

 

 
 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית                

 

17 

 

אחסנת 

זיקוקין 

במחסן 

 זיקוקין

זיקוקין יוחזקו ויאוחסנו אך ורק במחסן שאושר למטרה זו  בידי מפקח  (א)  .39

 עבודה אזורי ובהתאם לתנאי היתר. 

 ביום, משנה )א( רשאי מפקח  עבודה  אזוריבסעיף  תקנתבעל אף האמור  (ב)  

לאשר אחסון זמני של זיקוקין  מחוזי חבלה  קצין עם בהתייעצות ,העצמאות

 במקום ובתנאים  אשר יפורטו בהיתר;  ותרצופ שעות 72לתקופה שלא תעלה על   

בנית המחסן 

 ואישורו

צויד בהתאם להוראות שבתוספת יותקן וי, יבנהמוקם, י  הזיקוקין מחסן  .40

 ,בניההתכנון וחוק לפי הוראות וכל הוראה אחרת לפי כל דין לרבות  החמישית

 רישוי עסקים, ויהיה מאושר בידי מפקח עבודה אזורי.הוראות חוק 

תוכניות 

 למחסן

התכנון  עותקים בהתאם לדרישות חוק 4 -בלמפקח יוגשו  תוכניות המחסן (א)  .41

את כל  המחסן שתפרטמפת שטח את  ,בין היתר ,ייכללוו יוותקנות והבניה

מיקומו של משרד המחסנאי, לרבות הקיימים בשטח המחסן המבנים והבניינים 

דרכי גישה של רכב  ,ן הזיקוקין חסלמ סביבה הקרובהבקווי חשמל ותקשורת 

בהתאם לדרישות הכל חירום והצלה וכן מיקום של הציוד לכיבוי שרפות ו

 המפורטות בתוספת החמישית .

האנשים  כנית המחסן אשר לא תבטיח את בטיחותתהמפקח לא יאשר  (ב)  

 בסביבתו הקרובה של מחסן הזיקוקין.  

והנפח  המשקל, מחסן ייקבעו סוגי הזיקוקין, הכמויותלמבנה הבאישור  (ג)  

 ;לפי הענייןהמותרים לאחסנה 

חובת ניהול 

 פנקס מחסן

ציג את הנתונים על פי התצורה ישפנקס ניהול מחסן המחסנאי ינהל  (א)  .42

 השמינית;בתוספת  שנקבעה

משנה  בסעיף כאמור  בפנקסתהיה התאמה מוחלטת בכל עת בין הרשום  (ב)  

 )א( לבין המלאי שבמחסן ;     

או עותק מכל  םצילוף במחסן הזיקוקין אליו יצור הפנקס כאמור יימצא  (ג)  

המפקח דרישות כל מסמך אחר בהתאם לתעודת המשלוח והיתר כאמור , לרבות 

ועותק של הפנקס יישמר במקום שאינו מחסן הזיקוקין  מפקח עבודה אזורי או

 .)למקרה של תאונה(

תפחת  משנה )ג( יוחזק ויישמר לתקופה שלא בסעיף תיעוד הרישום כאמור  (ד)  

 שנים . 7 -מ
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ייעוד 

 המחסן

 ; דינור במחסן אלא לצורך אחסנת זיקוקיןשימוש  יעשה לא  (א)  .43

 , זיקוקין פגומים לרבות נפלים או איורים ;הזיקוקין לא יאוחסנו במחסן (ב)  

מהזיקוקין נפרד ביאוחסנו   שאינם זיקוקין דינורזרים וציוד עזר יאב (ג)  

 ;דינור

ופתילי הפעלה יאוחסנו בתוך ארון או תא פלדה נעול בשטח  רש"גים (ד)  

המחסן ובלבד שהארון כאמור יצופה בחלקו הפנימי והחיצוני בחומר אל מתכתי 

 שאינו מעלה גצים;

עבודות שאינן קשורות  במתחם המחסןהמחסן או  שטחלא יבוצעו ב (ה)  

 באחסנת הזיקוקין;

ממחסן הזיקוקין  ופרדמשרד המחסנאי יוחסן לרבות ממבנים במתחם ה (ו)  

מפעליים בין  מבנה מאוכלס  -בדרישות הבטיחות הנוגעות למרחקים פנים וויעמד

 .שנקבעו על ידי המפקחלמחסן 

אחזקת 

המחסן 

 ויתקנמו

וכל ליקוי יתוקן מיד  תקיןהמחסן וכל מיתקניו ואבזריו יוחזקו במצב  (א)  .44

 לכשיתגלה ;

לא יעשה במחסן תיקון שיש בו משום סכנה להיפגעות הזיקוקין, לרבות  (ב)  

 מדליקה, התפוצצות, או  הירטבות הזיקוקין, כל עוד הם מצויים במחסן.

ניקיון 

המחסן 

 וסביבתו

המחסן יוחזק במצב נקי ויבש ולא יימצאו בתוכו כלי אריזה ריקים או כל  (א)  .45

 חומר דליק  אחר;

מטרים מכל  צדדיו,  10 -שלא יפחת מ השטח מסביב למחסן ובמרחק (ב)  

 3לרבות במרחק  ,דליק אחרכל חומר או מוצר  , כלי אריזהיישמר נקי מצמחים

 . בחלקה החיצוני מטרים מסביב לגדר המחסן

בקורות 

 תקופתיות

חודשים לפחות את  - 3מחזיק  המחסן אחראי לכך כי המחסנאי יבדוק אחת ל   .46

בפנקס ניהול המחסן וכן את ניקיונו ואת התאמת המלאי במחסן, לבין הרשום 

מצב המתקנים והציוד וירשום דין וחשבון על תוצאות הבדיקה  בפנקס ניהול  

 המחסן.

גידור 

המחסן 

 ונעילתו

גדר במטרים ממנו לפחות  10המחסן יהיה מוקף מכל צדדיו ובמרחק של  (א)  .47

בהתאם למפרט הטכני של משטרת  ת המחסןובה שער הניתן לסגירה ונעיל

 ישראל;
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המחסן תוחזק סגורה ונעולה, למעט בזמן הכנסת הזיקוקין למחסן  דלת (ב)  

 או הוצאתם ממנו;

 

 

גודל האותיות והמספרים ש, על דלת המחסן יותקן שילוט בר קיימא קריא (ג)  

  את הפרטים הבאים: ויכלול לפחות  מ"מ 36 -לא יפחתו מבו 

 ;שם מחזיק המחסן וכתובתו (1)   

 ;ון שברשותוומספר הטלפשם המחסנאי  (2)   

 ;מספר טלפון חירום (3)   

 ;קבוצות אחסון בהתאם לספר הכתום  (4)   

 ;הרה על הימצאות חומרים מסוכניםשילוט אז (5)   

מפתחות דלת המחסן וכן מפתחות שער גדר המחסן יישמרו בידי מחזיק  (ד)  

 .המחסן והמחסנאי בלבד

ו )ד(או  משנה )ג(  בסעיף מפקח עבודה אזורי רשאי לפטור מקצת הדרישות  (ה)  

  . בהתאם לנסיבות ומיקום המחסןלקבוע הסדרים מתאימים אחרים 

אמצעי 

 כיבוי אש

בקרבת המחסן יותקן ציוד כיבוי לפי הוראת רשות הכבאות , כמשמעותה  (א)  .48

 , אשר המחסן נמצא בתחומה ;  2012הרשות הארצית לכבאות והצלה בחוק 

בהתאם  הציוד לכיבוי אש יוחזק במצב תקין וראוי לשימוש בכל עת  (ב)  

ציוד ,חומרים   -"ציוד כיבוי אש" נוהל זה . לענייןלהנחיות נציב כבאות ראשי

 . והצלת נפש ורכוש המשמשים למניעת דלקות , כיבויין ומתקנים

אחסנה 

מרבית 

 מותרת

49.  

 

 

מסוג, בכמות או נפח לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחר לאחסן זיקוקין במחסן 

 וברישיון העסק אחסון העולים על אלו שאישר מפקח עבודה אזורי, בהיתר

אופן 

 האחסנה

מנפחו  60%לא יאחסנו בכל אחד מחללי המחסן , זיקוקין בנפח העולה על  (א)  .50

 של אותו החלל ובכפוף לאמור בסעיף משנה )ה( ;

ס"מ לפחות,  5של מרחק יישמר בין קירות המחסן לבין אריזות הזיקוקין  (ב)  

 כדי לאפשר אוורור מתאים ומניעת רטיבות ;

, או על יציבה הזיקוקין יאוחסנו באריזתם המקורית באופן מסודר בערמה (ג)  

 ;ס"מ 200שלא תעלה על גובה של מתכתי -גבי מדפים מחומר אל
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 נפתחה האריזה המקורית, יאוחסנו הזיקוקין בתוך כלי קיבול מתאים; (ד)  

 זיקוקין יהיה מופרד מסוג אחר של זיקוקין ;כל סוג של  (ה)  

גישה חופשית לכל סוג של יישמרו מעברים כך שתהיה המחסן בשטח  (ו)  

 ס"מ  80 –ברוחב שלא יפחת מ זיקוקין 
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 : הטיפול באיור או נפלחפרק   

 לעניין פרק זה :" איור" לרבות נפל

רישום 

ביומן 

 הפעלות

לנוהל   19 סעיףבהמפעיל האחראי ירשום כל איור ופרטיו ביומן ההפעלות כנדרש   .51

 .זה

המתנה 

לאחר 

 הפעלה

לא  יכנס אדם  קיים איור אחד או יותר, או קיים ספק שאומנם כל הזיקוקין פעלו,  .52

 דקות לפחות מרגע ההפעלה. 15לשטח ההפעלה עד שעברו 

הגבלת 

עבודה 

כשנתגלה 

 איור

לא תיעשה בשטח כל עבודה פרט לזו הדרושה לטיפול בו, לצורך משנתגלה איור,   .53

 סילוק הסכנה, ורק העוסקים בזיקוקין יימצאו בשטח ההפעלה.

הטיפול 

 באיור

 הטיפול באיור ייעשה על ידי המפעיל לפי הסדר הבא:  .54

הזיקוקין שפעלו באופן חלקי יוצאו מהאתר וייאספו בנקודת  (א)   

 ריכוז;

כאמור בסעיף משנה )א( יוטבלו בתוך חבית מלאה  הזיקוקין (ב)   

לנוהל ' טפרק דקות לפחות ויושמדו בהתאם להוראות   5למשך  במים,

    .זה

ת קרטון זיקוקין שלא פעלו כלל , ייאספו בזהירות , יארזו באריז (ג)   

 .ויוחזרו לבעל מחסן מאושר
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 ' : השמדת זיקוקיןטפרק   

 הוראות פרק זה תחול על מפעיל זיקוקין .החובה לקיום   .55 אחריות

חובת 

השמדת 

זיקוקין 

פגומים או 

שאריות של 

 זיקוקין

כתוצאה זיקוקין ופתילים פגומים, שתוקפם לשימוש פג, או אלה שנשארו  בשטח   .56

,או נפלים או אלה שנשארו בתום ההפעלה שאין אפשרות לאחסנם,  מאיורים

 לצורך מיונם והשמדתם בהתאם לצורך.יושמדו בדרך בטוחה או יוחזרו ליבואן 

על מפעיל הזיקוקין המבצע את ההשמדה , להחזיק היתר להעברה ושימוש לפי   .57 חובת היתר

 העניין .

אופן 

 ההשמדה

  -אחד מהאפשרויות הבאותיושמדו ב לנוהל זה 57 סעיףבהזיקוקין כאמור   .58

 .  הפעלה יזומה של הזיקוקין באופן מבוקר ע"י מפעיל הזיקוקין (א)   

השמדה אחרת בהתאם להנחיות העדכניות של משרד להגנת  (ב)   

 הסביבה. 

דרישות 

בטיחות 

 בהשמדה

ובלבד שיישמרו מרחקי  ההשמדה תבוצע בשטח הפעלה הרשום בהיתר (א)  .59

 בטיחות כפולים ממרחקי הבטיחות שנקבעו בהיתר 

מטר ברדיוס  100שטח ההפעלה יהיה במקום פתוח ובמרחק שלא יפחת מ  (ב)  

 בניין , מבנה או כלי רכב לרבות הולכי רגל ובעלי חיים ;מכל 

בו תנועת כלים ממונעים , עובדים או  עלולים להימצא בתחום הסכנה ש (ג)  

, בכל להרחקתם זיקוקין או מתמחים בהתאם לצורך  מפעיל ידאג עוברי אורח 

 השלבים בפעולת ההפעלה ;

מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה, שמשקל תכולתו  2באתר ההשמדה יימצאו  (ד)  

 ק"ג לפחות ; 6של כל אחד 

מטרים לפחות ובלבד שהמפעיל  30למפעיל יהיה  ממקום ההשמדהטווח הביטחון   

 יימצא מאחורי מחסה מתאים ;

דקות לפחות משמיעת הפיצוץ  15אלא לאחר  לאזור ההשמדהאין להתקרב  (ה)  

 האחרון;
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 המפעיל האחראי יוודא כי כל הפריטים הושמדו באופן מוחלט ; (ו)  

 טרם עזיבת שטח ההפעלה יש לוודא כיבוי מוחלט של האש ; (ז)  

ההשמדה לפני עזיבת אזור מוחלט של   לניקיון המפעיל האחראי ידאג  (ח)  

 השטח .

סמכות 

להתיר 

 סטיה

מקצתן,  יה מהוראות פרק זה, כולן אוימפקח עבודה אזורי רשאי להתיר סט  .60

 ולהתנות תנאים מתאימים אחרים בהיתר.

 

 ' : העמסה, פריקה והעברה של זיקוקיןיפרק   

 סימן א': הוראות כלליות

 ימלא אחר הוראות פרק זה: הרכב להובלת זיקוקין יוודא כי נהג היתרבעל   .61 אחריות

העברה לפי 

 הנוהל

נוהל לא יעביר אדם זיקוקין ברכב ממקום למקום, אלא בהתאם להוראות  (א)  .62

 רכב בלתי אחוד(; -וברכב שיש בו תא נהג נפרד מארגז המטען )להלן זה

משנה )א(, לא יעביר אדם  זיקוקין ברכב, אלא בסעיף בלי לגרוע מן האמור  (ב)  

בהתאם לדרישות תקנות שרותי הובלה לעניין הובלת חומרים מסוכנים, ובכפוף 

תקנות שירותי הובלה, ו , ותקנות התעבורה; ]פקודת התעבורה נוסח חדש

 2001-תשס"א

רכב אסור 

 בהובלה

 זיקוקין לא יובלו:  .63

 ברכב ציבורי; (א)   

 ;ברכב פרטי (ב)   

 בגרור; (ג)   

ברכב שארגז המטען שלו אינו סגור מכל עבריו בדפנות קשיחות  (ד)   

ואטומות ללא פתחים, למעט דלת הניתנת לנעילה לצורך הכנסת 

 . הזיקוקין והוצאתם

שאין בו הפרדה קשיחה ואטומה  ברכב שהינו רכב בלתי אחוד, (ה)   

 בין תא הנהג למטען
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הגבלות 

-בהסעת בני

 אדם

 . דינור זיקוקיןבו מובלים  עת ברכב  בתא המטען אדם יסע לא   .64

איסור 

הובלת 

מטען אחר 

ברכב 

המוביל 

 זיקוקין

שאינו זיקוקין או אביזרים המשמשים להפעלת לא יוביל אדם ברכב מטען  (א)  .65

 זיקוקין בתא המטען בו מובלים זיקוקין. 

 גים  ;           "רשאליהם מחוברים הלא יוביל אדם ברכב זיקוקין  (ב)  

קנים או אביזרים אחרים המשמשים להפעלת זיקוקין העשויים ממתכת  (ג)  

ברזלית המעלה גיצים יהיו ארוזים באריזה נפרדת שאינה מכילה חלקים 

 מתכתיים;      

הקנים או האביזרים כאמור יקובע לרכב על מנת למנוע את תזוזתם  (ד)  

 במהלך הנסיעה ;

ומכשירים המשמשים  משנה )א( לא יחולו על כליםבסעיף   הוראות (ה)  

 להפעלת הרכב ולתיקונו, והמוחזקים בתא נפרד מהמטען .

איסור 

עישון, 

משקאות 

 וסמים

לא  יפרוק ולא יתקרב  ,לא ינהג אדם ולא יסע ברכב המוביל זיקוקין, לא יעמיס  .66

 משקאות משכרים או סמים. השפעתאליו כשהוא מעשן או מצוי תחת 

בהתאם  וקין או המוביל זיקוקין ישולט בשלטי אזהרהזיק שמצוי בתוכו רכב   .67 שילוט רכב

 2001-תקנות שירותי הובלה, תשס"או . להוראות 

סיכוני אש 

 והתפוצצות

מוכר זיקוקין, קונה זיקוקין, בעל רכב המוביל זיקוקין וכל אדם אחר הנוגע בדבר,   .68

יוודא שכל אדם המועסק בהעמסה או פריקה של זיקוקין או בנהיגת רכב המוביל 

זיקוקין, ינקוט כל האמצעים הדרושים למניעת סיכוני אש או התפוצצות, לרבות 

 הרחקתם של בני אדם שאינם מועסקים בכך.

העברה 

באריזה 

מקורית או 

בכלי קיבול 

 מתאים

לא יועברו זיקוקין ברכב הובלה אלא באריזתם התקנית המקורית של  (א)  .69

גיצים , או  שחלקיו  היצרן או בכלי קיבול נאות שאין בו חלקי מתכת המעלה

 .מתכתי מתאים-המתכתיים  החיצוניים והפנימיים  כוסו כהלכה בחומר אל



 

   

 

 
 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית                

 

25 

 

גים ברכב הובלה אלא בכלי קיבול נאות ואטום שדפנותיו  "לא יועברו רש (ב)  

החיצוניים והפנימיים עשויים מחומר שאינו מעלה גיצים , אשר ימצא בתא 

 המטען של הרכב המוביל .

מסמכי 

 העברה

יועברו זיקוקין ברכב ההובלה אלא כאשר בידי הנהג או המלווה היתר לא  (א)  .70

 תקף להעברה ;

המלווה תעודת  לא יועברו זיקוקין ברכב ההובלה אלא כאשר בידי הנהג או (ב)  

 מספר הרכב, השימוש המיועד, מהמחסנאי, שבה נרשמו מקום משלוח מהספק או

 ; הזיקוקין הנמצאים ברכב וכן כמות וסוגי והמקבל  השולח שמות ההיתר, מספר

בהעברה של הזיקוקין ליותר ממקום אחד, יש להצטייד בתעודת משלוח  (ג)  

 נפרדת לכל מקום ובכפוף לאמור בסעיף  משנה )ב( ;

הנהג יציג היתר, או כתב שינוי בהיתר  לפי העניין וכן תעודת משלוח  (ד)  

 למפקח עבודה או לשוטר, לפי דרישתו ;

כיבוי אש 

בקרבת 

 זיקוקין

 ייעשו מאמצים לכבותה; –התלקחה אש ברכב המוביל זיקוקין  (א)  .71

אי אפשר היה להשתלט על האש, יתרחקו הנהג והמלווה של רכב ההובלה  (ב)  

 למרחק בטוח וישמרו  שבני אדם אחרים לא יתקרבו למקום הסכנה .

ובלבד  לא יושאר רכב עמוס זיקוקין ללא השגחה תמידית של הנהג או המלווה  .72 השגחה

 ; :-שהמשגיח

הוא ער ואינו עסוק בתפקיד או בפעולה אחרת העלולה להסיח  (1)   

 את דעתו מן הרכב ;

נמצא ברכב או בטווח ראיה ממנו והוא מסוגל להגיע אליו  (2)   

 במהירות וללא הפרעה .

חובת הודעה 

למשטרה 

 ולמפקח

נהג רכב הובלה שקרתה לו תאונה, שריפה או התפוצצות הקשורה בהעברת   .73

הזיקוקין, יודיע על כך, מיד, לתחנת המשטרה הקרובה  ביותר וכן למפקח 

 העבודה האזורי שבאזורו אירעה התקרית.

סמכות 

להתיר 

 סטייה

אם נסיבות המקרה  רשאי להתיר סטיה מהאמור בסימן זהאזורי מפקח עבודה   .74

זאת ובתנאי שתישמר רמת בטיחות נאותה. סטייה כאמור תובא מצדיקות 

  גדרתו בתקנות שירותי הובלה; הנציג משטרת ישראל והמפקח כ תלידיע
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 מבנה רכב הובלה וציודו -סימן ב'   

רכב נאות 

 ובדיקתו

 לא יעביר אדם זיקוקין אלא ברכב הובלה שמתקיימות בו הוראות פרק זה ;  .75

   

יוחזק במצב תקין וייבדק בתכיפות הדרושה כדי להבטיח כי הוא  רכב הובלה  .76 

 במצב המתאים מכל הבחינות להובלת זיקוקין.

חוזק ומצב 

 טכני

רכב הובלה יוחזק במצב טכני ותפעולי טוב מכל הבחינות כדי לשאת את  (א)  .77

 המטען בבטיחות, ובכל מקרה לא יועמס מעל לעומס המרבי המותר לאותו רכב;

רצפת ארגז המטען ברכב הובלה ודפנותיו יהיו במצב תקין, שלמים   (ב)  

ואטומים וכל מתכת ברזלית שבהם או בחלק אחר של הרכב העלולה לבוא במגע 

 עם אריזת הזיקוקין תצופה בעץ או בחומר מתאים אחר שאינו מעלה גצים .

ניקיון שלדה 

 ומנוע

יו נקיים במידה סבירה המנוע , השלדה וחלקו התחתון של רכב  ההובלה , יה  .78

 מעודפי סיכה ושמנים .

מערכת 

 הפליטה

צינור הפליטה של רכב הובלה יופנה כלפי מטה, יהיה נקי מפיח ולא יצאו ממנו   .79

 גצים.

ימוש מידי שמלאים ומוכנים לרכב המוביל זיקוקין יצויד במטפי כיבוי אש  (א)  .80 מטפים

בהנחיות משרד  או 2001-תקנות שירותי הובלה, תשס"או בהתאם להוראות 

 התחבורה;

   

עזרה 

 ראשונה

תקנות לובכפוף  הרכב הובלה המעביר זיקוקין יצויד בערכת עזרה ראשונה נאות  .81

 .2001-שירותי הובלה, תשס"א

 סימן ג': העמסת זיקוקין, העברתם ופריקתם  

בדיקה לפני 

 העמסה

בעל היתר להובלת זיקוקין או נהג רכב ההובלה יבדוק, בכל יום לפני תחילת   .82

 העמסת הזיקוקין, ויוודא כי רכב ההובלה כשיר להובלה מכל הבחינות.

הגבלת 

 משקל ונפח

לא יועמס רכב הובלה בזיקוקין במשקל העולה על המשקל המרבי   שהותר   .83

 הדופן   הנמוכה ביותר ברישיון הרכב ובגובה העולה על שני שלישים מגובה

הפסקת 

 פעולת מנוע

בעת העמסת זיקוקין או פריקתם יפסיק הנהג את פעולת המנוע של רכב  (א)  .84

 ההובלה ;
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ההעמסה והפריקה ייעשו בזהירות מרבית, תוך הימנעות מזעזועים  (ב)  

 מיותרים וללא זריקת אריזות זיקוקין .

הרחקת 

 זרים

יורחקו מהמקום כל בני האדם שאינם בזמן העמסה או פריקה של זיקוקין   .85

 מועסקים בפעולות האמורות.

התרחקות 

 ממפלט רכב

בפריקת זיקוקין או בהעמסתם לא ישימו אריזות המכילות זיקוקין ליד מפלט   .86

 רכב ההובלה או מיד מאחוריו.

סמכות 

להתיר 

 סטייה

 מפקח עבודה אזורי רשאי להתיר סטייה מהוראות סימן ג', כולן או מקצתן,  .87

 ולהתנות תנאים מתאימים אחרים בהיתר.

 נהיגת רכב המוביל זיקוקין -סימן ד'   

כישורים של 

 הנהג

 -לא ינהג אדם רכב המוביל זיקוקין אלא אם כן הוא   .88

 בעל רישיון נהיגה מתאים בר תוקף; (א)   

בכל הנוגע להעברה, העמסה ופריקה של   נוהל זהבקי בדרישות  (ב)   

 זיקוקין;

 שנים; 21מלאו לו  (ג)   

או  2001-תקנות שירותי הובלה, תשס"אנתקיימו בו דרישות  (ד)   

 הנחיות משרד התחבורה

הפסקות 

 חניה

 –נהג המעביר זיקוקין ברכב   .89

 לא יעשה בשעת ההובלה הפסקה בלתי הכרחית; (א)   

לא יחנה את הרכב בסמוך לגשר, מנהרה, בית מגורים, בנין  או  (ב)   

מקום  שבו מתקהלים או עובדים בני אדם, אלא אם כן הדבר הכרחי 

 מחמת  שהמקום הוא היעד הסופי למסירת או הפעלת   הזיקוקין.

נהג רכב המוביל זיקוקין יעקוף, במידת האפשר, מקומות ישוב  ומרכזי ישוב   .90 עקיפת ישוב

ובכפוף לסייג זה ייסע ליעד בדרך הקצרה והבטוחה האפשרית, ויימנע ככל שהדבר 

 מעשי, מלעבור בדרכים עמוסות  תנועה ובמקומות שבהם מתקהל קהל.
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איסור 

כניסה 

למוסך, 

חניון ותחנת 

 דלק

נהג לא יכניס רכב העמוס זיקוקין לתחנת דלק, מוסך, בית מלאכה או חניון ציבורי   .91

 ונו או החנייתו .לשם תדלוקו, תיק

תיקונים 

 הכרחיים

לא יעשה נהג ולא ירשה לאחר לעשות ברכב העמוס זיקוקין תיקונים זולת   .92

 תיקונים הכרחיים ובלבד     שניתן לבצעם ללא כל  סיכון.

 

 ': הכשרה ואישור מוסד להכשרהאפרק י  

 מוסד להכשרה ומתן תעודות הכשרה. -סימן א'  

תפקיד 

מוסד 

 להכשרה

מוסד להכשרה ייתן תעודת הכשרה לשמש מתמחה, מפעיל זיקוקין, מחסנאי או   .93

 מדריך מוסמך, לפי העניין.

אישור מוסד 

 להכשרה

לא יאשר מפקח העבודה הראשי מוסד להכשרה אלא אם כן נתקיימו בו  (1)  .94

  -כל אלה

הוא תאגיד או גוף הפועל במסגרת תאגיד, שהוא או מנהליו בעלי  (א)   

מקצועית,  מוכרת בהדרכה והכשרה בתחום זיקוקין או ניסיון ויכולת 

 בתחומים דומים;

לרשותו שטח תרגול, כיתות לימוד וציוד הנוגע להכשרת  (ב)   

הלומדים בכל הכשרה או   השתלמות שהוא מקיים, לרבות ספריה 

 מקצועית;

מלמד בו צוות הוראה הכולל מרצים ומדריכים בעלי הכשרה  (ג)   

הנלמדים, ובעלי ניסיון מוכח בהדרכה וידע המתאימים לתחומים 

 בתחומים אלה, וכן בוחנים  בעלי הכשרה, ידע וניסיון מעשי מתאים;

הוא מקיים את דיני הבטיחות בעבודה הנוגעים לתחום פעולתו  (ד)   

 בהדרכה והכשרה;

 הוא בעל יכולת לבצע את תוכנית ההכשרה בתחום הזיקוקין (ה)   

המבוקש, ואת כל הדרישות למתן תעודת הכשרה לפי העניין, כאמור 

 בסימן ב';

בעיסוקיו או תפקידיו האחרים אין ולא עלול להיווצר ניגוד  (ו)   

 עניינים עם תפקידו כנותן הכשרה לעובדים בזיקוקין;
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הוא פרסם בציבור את גובה התשלום בעד הכשרה ומבחנים,  (ז)   

 ת רענון , לפי העניין .לרבות מבחנים חוזרים והשתלמו

אישור מפקח העבודה הראשי יינתן לתקופה של שנתיים; מפקח העבודה  (2)  

 הראשי רשאי  לתת  אישור לתקופה קצרה יותר.

 

 

 הכשרה -סימן ב'  

תכניות 

 ההכשרה

, לפי  נוהל זה הכשרה, שיכללו את דרישות מפקח העבודה הראשי יכין תוכניות  .95

 העניין, ואת הנושאים המפורטים להלן:

 הכרת ציוד ושימוש במערכות הפעלת זיקוקין; (א)   

 זיהוי, הערכה ומניעת סיכונים במקום ההפעלה; (ב)   

 אופן בדיקת ופסילת זיקוקין; (ג)   

 בחירת מערכות הפעלת זיקוקין והתאמתן להפעלה המתוכננת (ד)   

 זיקוקין;עקרונות הקמה ובנייה של אתר הפעלת  (ה)   

 סוגי הזיקוקין בהתאם לדרישות התקן; (ו)   

 הכשרה ייחודית לכל בעלי התפקידים. (ז)   

 אופן ניהול ותיעוד רישומי האחסנה, הבקשה להיתר וההפעלה. (ח)   

    

דרישות 

מקדמיות 

להשתתפות 

 בהכשרה

דרישות הקבלה שעל המוסד להכשרה לבדוק והם יהיו דרישות הסף לבעלי  (א)  .96

 המקצוע הבאים:

  -מתמחה (1)   

בטופס  תהתחייבוהמבקש חתם במוסד להכשרה על  (א)    

בקשה לקבלת תעודת / חידוש תעודת מפעיל זיקוקין  שבתוספת 

 הרביעית .

 שנה ; 21מלאו לו  (ב)    
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 הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל ; (ג)    

 12הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך  (ד)    

הבקשה ונימצא כשיר מבחינה גופנית  החודשים שקדמו לתאריך

 לביצוע תפקידו ;

נתקבל אישורו של המפקח כי אין מניעה שהמבקש יעבור  (ה)    

הכשרה בזיקוקין לאור הסכמת קצין  משטרה והמנהל כאמור 

 . לנוהל זה 15בסעיף 

 –מחסנאי  (2)   

הוא בעל תעודת מפעיל זיקוקין תקפה של שנה אחת  (א)    

 לפחות ;

הוא לא נפסל על ידי המפקח בשל מידע שנתקבל מהמנהל  (ב)    

 ; לנוהל זה 15או קצין המשטרה, כאמור בסעיף 

 ; נוהל זהל 102בסעיף הוא לא נמחק מהמרשם כאמור  (ג)    

עבר בחינה כמחסנאי ונרשם במרשם לתקופה של לא יותר  (ד)

 משלוש שנים.

   -מדריך מוסמך (3)   

 5בתוקף בעל ותק של הוא בעל תעודת מפעיל זיקוקין  (א)    

 שנים לפחות ;

הפעלות זיקוקין  15הוא רשום כמפעיל האחראי בביצוע  (ב)    

האחרונות שקדמו לבקשתו שמתוכם  השנים  5לפחות, במהלך 

 היתרים מסוייגים והיתרה באמצעות יומני הפעלה ; 10

למרות האמור בסעיף )ב( רשאי המפקח לאשר הפעלות  (ג)    

 בסעיף )ב( כהפעלות שוות ערך לאמור

הוא לא נפסל על ידי המפקח בשל מידע שנתקבל מהמנהל  (ד)    

 לנוהל זה. 15או קצין המשטרה, כאמור בסעיף 

בחמש השנים  102בסעיף הוא לא נמחק מהמרשם כאמור  (ה)    

 האחרונות שקדמו לבקשתו .
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לא אושרה בקשתו של מבקש לקבל הכשרה כמתמחה, מפעיל זיקוקין,  (ב)  

מוסמך, לפי העניין, על פי החלטת  המוסד להכשרה, תישלח מחסנאי או מדריך 

על כך הודעה למבקש, שייאמר בה כי הוא יכול לערור על  כך בפני מפקח העבודה 

 ימים מיום משלוח ההודעה . 30הראשי תוך 

תנאים 

למתן  

תעודת 

 הכשרה

תעודת הכשרה אם ראה למתן יעביר למינהל הבטיחות בקשה  מוסד להכשרה   .97

 שנתקיימו בו כל אלה:

  -מתמחה (1)   

סיים  הכשרה בקורס להפעלת זיקוקין, שערך מוסד להכשרה,     

ועמד  בהצלחה במבחן במתכונת שאישר מפקח  העבודה 

 הראשי .

 -מפעיל זיקוקין (2)   

 הוא בעל תעודת מתמחה ; (א)    

הפעלות זיקוקין לפחות בהדרכתו  5הוא השתתף בביצוע  (ב)    

החודשים לאחר סיום  18-מדריך מוסמך בתו של ובהשגח

התמחות מעשית; המדריך הכשרתו כמתמחה  על פי נוהל 

המוסמך יאשר בכתב את השתתפות המבקש בהתמחות מעשית 

 שבתוספת השלישית ;על גבי הטופס  

לא נתקבלה המלצה שלילית מהמדריך המוסמך בדבר  (ג)    

 ; יכולותיו וכישוריו של המבקש לשמש כמפעיל זיקוקין

הוא לא נפסל על ידי המפקח בשל מידע שנתקבל  (ד)    

 ;בנוהל זה 15מהמנהל או קצין המשטרה, כאמור בסעיף 

  -מחסנאי  (3)   
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סיים בהצלחה הכשרה של מחסנאי, שערך מוסד להכשרה,     

ובסיומה עמד בהצלחה במבחן,  במתכונת שאישר מפקח העבודה 

 הראשי;

 

 

 

 

 

 

 

 

  -מדריך מוסמך  (4)   

סיים בהצלחה הכשרה של אושר ע"י מינהל הבטיחות,  (א)    

, או מינהל הבטיחות מדריך מוסמך, שערך מוסד להכשרה

ובסיומה עמד בהצלחה במבחן, במתכונת שאישר מפקח העבודה 

 הראשי .

על אף האמור בסעיף משנה )א(, רשאי מפקח העבודה  (ב)    

הראשי לתת תעודת הכשרה, אם ראה על יסוד מסמכים שהוצגו 

לפניו כי המבקש הוכשר בארץ או בחוץ  לארץ על ידי גוף שהכיר 

רה שהיא שוות ערך להכשרה בו מפקח העבודה הראשי בהכש

בנוהל זה, וכי הוא בעל ניסיון מקצועי כנדרש  ורשאי הנדרשת 

בעמידה בהשלמות הנדרשות, בהתמחות ובמבחן  להתנותהוא 

 מעשי.

פטור 

במסגרת 

רכישת 

הכשרה 

הדרכה 

 ואימון

, יכול שתבוצע עבודה בהפעלת זיקוקין בידי אדם 97 -ו  96בסעיפים  על אף האמור  .98

שרה, לצרכי הכשרתו במוסד להכ -שלא אושר לכך,  ובלבד שהוא עושה זאת בעת

 . ת הסמכההדרכה, אימון או בחינ

תעודת 

 הכשרה 

ייתן לו מוסד ההכשרה   95מי שעמד בתנאי ההכשרה כמפורט בסעיף  (א)  .99

 תעודה על כך

 בתעודת ההכשרה יצוין סוג ההכשרה שעבר ; (ב)  
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תוקף תעודת הכשרה יהיה לתקופה שלא תעלה על המפורט להלן והיא  (ג)  

תחודש על ידי מוסד  להכשרה, בתנאי שהמבקש חתם על התחייבות לפי טופס 

 שבתוספת הרביעית, עבר בהצלחה השתלמות רענון באותו מוסד, על פי תוכנית

 שאישר מפקח העבודה הראשי, ויכול שתוכנית כאמור תכלול מבחן :

חודשים מיום הוצאתה  או  18לתקופה שלא תעלה על   -מתמחה (1)   

עד לסיום כל מחויבויותיו כמתמחה על פי נוהל התמחות מעשית שקבע 

 מפקח העבודה הראשי, המופץ באתר האינטרנט של המשרד;

 שנים מיום הוצאתה ; 3תעלה על לתקופה שלא  -מפעיל זיקוקין (2)   

 בכפוף לתוקף תעודת מפעיל הזיקוקין -מחסנאי (3)   

 שנים מיום הוצאתה  .   3לתקופה של  -מדריך מוסמך (4)   

)ג(  99סעיף אחר דרישות  עבודה ראשי רשאי לפטור אדם מלמלאמפקח  (ד)  

 העניין הפטור מוצדק . אם שוכנע שבנסיבות

לתת תעודת הכשרה או שאין לחדשה או  סבר מפקח העבודה הראשי שאין (ה)  

שיש לחדשה לתקופה פחותה מהאמור בסעיף משנה )ג(, יודיע על כך לבעל התעודה 

בכתב, בצירוף נימוקיו, וייתן לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, לפני מתן 

 החלטתו הסופית.

עי מפעיל זיקוקין דינור שלא חידש את תעודתו, ולא השתתף בריענון מקצו (ו)

לעמוד בדרישות מפקח  שיידרתוקף התעודה  שנים מיום פקיעת  5לתקופה של עד 

 הכוללת בין השאר: עבודה ראשי

 ריענון מקצועי+מבחן הפעלה ללא היתר הפעלה בהיתר זמן טווח

1-2 1  1 

2-3 1 1 1 

3-4 2 1 1 

4-5 2 2 1 

 קורס והתמחות  -בטלה ההסמכה 5מעל 

 שנים הסמכתו בטלה. 5מי שלא חידש את הסמכתו מעל  (ז)

ניהול רישום 

על ידי מוסד 

 להכשרה

 מוסד להכשרה ינהל רישום לגבי כל אלה: (1)  .100

 מבקש לקבל הכשרה וכל מי שבקשתו נדחתה ; (א)   

 מבקש להבחן, לרבות מבחן נוסף; (ב)   
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מי שקיבל תעודת הכשרה או חידשה ומי שלא עמד בדרישות  (ג)   

 ההכשרה

 העבודה הראשי על כל תעודת הכשרה שנתן.מוסד להכשרה ידווח למפקח  (2)  

 

  



 

   

 

 
 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית                

 

35 

 

 

 ניהול רישום והמרשם -סימן ג  

הגבלת 

 העיסוק

לא יעסוק אדם בעבודה בזיקוקין דינור   אלא אם כן הוא רשום במרשם .   .101

 כמתמחה , מפעיל זיקוקין , מחסנאי או מדריך מוסמך , לפי העניין.

 במרשם יירשמו כל אלה:.   .102 המרשם

מוסד להכשרת בעלי תפקידים העובדים בזיקוקין דינור, שאישר  (א)   

 מפקח העבודה הראשי;

מתמחה , מפעיל זיקוקין , מחסנאי או מדריך מוסמך , לפי  (ב)   

 תעודת הכשרה ממוסד להכשרה.העניין, שקיבל 

המרשם ינוהל בידי מפקח העבודה הראשי והוא יהיה פתוח ונגיש  (ג)   

 לעיון הציבור;

של משרד  העבודה הראשי יפרסם באתר האינטרנטמפקח  (ד)   

המשרד(, את המוסדות  -)להלן הרווחה והשירותים החברתיים  עבודהה

 להכשרה ואת בעלי תעודות ההכשרה התקפות .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית                

 

36 

 

 

 

 ': ביטול אישור מוסד להכשרה ותעודות הכשרה.יבפרק   

מחיקת 

מוסד 

להכשרה 

 מהמרשם

רשאי לבטל אישור שנתן למוסד להכשרה, לתקופה מפקח העבודה הראשי  (א)  .103

 מוגבלת או ללא הגבלת זמן, אם נתקיים בו אחד מאלה:

סעיף לדעתו אין המוסד ממלא אחר אחד או יותר מן התנאים שב (1)   

 ; זהאו הפר הוראות לפי נוהל  94

 האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי; (2)   

הקשורה בעיסוקו או עבירה אחד מנושאי המשרה בו עבר עבירה  (3)   

 שמחמת חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש במשרה;

ניתן למוסד צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים, או שהמוסד  (4)   

 החליט על פירוק מרצון.

סבר מפקח העבודה הראשי שנתקיים במוסד תנאי כאמור בסעיף משנה  (ב)  

נימוקיו, וייתן לו הזדמנות להביא את )א(, יודיע על כך למוסד בכתב, בצירוף 

טענותיו לפניו, לפני מתן החלטתו,  ובלבד שאין סכנה בהמשך פעולתו; קיימת 

 סכנה כאמור, יבוטל אישורו, ויינתן לו להשמיע טענותיו בהזדמנות הראשונה ;

החליט מפקח העבודה הראשי לבטל את האישור שנתן למוסד, ישלח  (ג)  

; המוסד יימחק מן המרשם ודבר המחיקה יפורסם הודעה מנומקת בכתב למוסד

 לידיעת הציבור באתר האינטרנט של המשרד ;

מי שרואה עצמו נפגע מהחלטתו של מפקח העבודה הראשי רשאי להשיג  (ד)  

 ימים מיום קבלת ההודעה. 30על כך בפניו בתוך 

מחיקת 

בעלי 

תפקידים 

 מהמרשם

מפקח העבודה הראשי רשאי למחוק מהמרשם, לתקופה מוגבלת או ללא  (א)  .104

הגבלת זמן,  רישום של מתמחה , מפעיל זיקוקין , מחסנאי או מדריך מוסמך , 

 לפי העניין, אם נתקיים  בו אחד מאלה:  

הוא אינו ממלא את תפקידו או את דרישות הבטיחות הנוגעות  (1)   

שהוא שרוי במצב העלול לסכן את לעיסוקו או שאינו מסוגל למלאן, או 

עצמו או את העובדים עמו, לרבות בשל השפעת סמים או משקאות 

 משכרים או מחמת ליקוי גופני או נפשי;
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או  94הוא אינו ממלא אחר אחד או יותר מן התנאים שבסעיף  (2)   

 או הפר הוראות אחרות לפי  נוהל זה; 95

 כוזב או שגוי;תעודת ההכשרה ניתנה לו על יסוד מידע  (3)   

עבר עבירה הקשורה בעיסוקו או עבירה שמחמת חומרתה  (4)   

 ונסיבותיה אין הוא יכול להמשיך לעסוק בעבודה בזיקוקין ;

 משטרת ישראל אינה ממליצה על עיסוקו כמפעיל זיקוקין דינור. (5)

מפקח העבודה הראשי רשאי לאצול מסמכותו כאמור בסעיף משנה )א(  (ב)  

 למפקח או למפקח עבודה אזורי   

סבר מפקח העבודה הראשי או המפקח או מפקח העבודה האזורי ,  (ג)  

שהואצלה לו הסמכות כאמור בסעיף משנה )ב(, שנתקיימה בבעל התעודה נסיבה 

התעודה בצירוף נימוקיו, וייתן  כאמור בסעיף משנה )א(, יודיע על כך בכתב לבעל

לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, לפני מתן החלטתו,  ובלבד שאין סכנה 

בהמשך העסקתו; קיימת סכנה כאמור, יבוטל רישומו במרשם ויינתן לו להשמיע 

 את טענותיו לפניו בהזדמנות הראשונה ;

דואר רשום, הודעה  כאמור תימסר למחזיק התעודה במסירה אישית או ב (ד)  

והעתק ממנה יישלח ליבואני הזיקוקין , לבעל ההיתר ששמו של המפעיל מופיע 

למפקחי  , משטרת ישראל ענף רישוי נשק,בו , למשטרת ישראל מחלקת החבלה 

העבודה האזוריים , ולמוסד ההכשרה שהכשיר את בעל התעודה, הוא יימחק מן 

ר באתר האינטרנט של המרשם,  והודעה על מחיקתו תפורסם לידיעת הציבו

 המשרד .

ערר על 

ביטול 

תעודת 

 הכשרה

בוטלה תעודת הכשרה שניתנה למתמחה , מפעיל , מחסנאי או מדריך  (א)  .105

מוסמך , לפי העניין,  בידי המפקח, או מפקח עבודה אזורי, רשאי הוא לערור על 

 ימים מתאריך מיום קבלת ההודעה; 30הפסילה בפני מפקח העבודה הראשי, תוך 

מפקח העבודה הראשי ייתן לעורר הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בכתב  (ב)  

 טרם מתן החלטתו;        

בוטלה תעודת ההכשרה , בשל טעמים של שלום הציבור ובטחונו כמפורט  (ג)  

לא יחליט מפקח עבודה הראשי  בעניין מבלי שניתנה הזדמנות לקצין  16בסעיף 

 משטרה להציג את עמדתו ;
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לא יחליט  16תעודת ההכשרה בשל המלצת המנהל כמפורט בסעיף בוטלה  (ד)  

מפקח עבודה הראשי  בטרם ייבדק מגיש הערר על ידי רופא שקבעו המנהל 

לבדיקת כושרו הרפואי להיות, מתמחה מפעיל זיקוקין, מחסנאי או מדריך 

 מוסמך, לפי העניין ומסקנות הבדיקה הועברו לוועדה ;

 בערר תהיה מנומקת ובכתב ; החלטת מפקח העבודה הראשי (ה)  

בוטלה תעודת הכשרה כאמור על ידי מפקח העבודה הראשי, רשאי הנפגע  (ו)  

 יום מיום קבלת ההודעה . 30להשיג על כך בפני מפקח העבודה הראשי בתוך 

 יום התחילה ( .    -) להלן  חודש אחד מיום פרסומן נוהל זהשל ו תחילת (א)  .106 תחילה

שמירת 

 דינים

 הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין אחר.    .107
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