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 יב שבט תשפ"א                                         
                   25/01/2021  

 868662 :מספר מסמך                  
 

 תעסוקתית ובריאות גיהות נושאב מקצועית השתלמות קיום בדבר ההודע

 -)ב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו  3תקנה  מכח סמכותי מתוקף

 מקצועית בנושא הגיהות התעסוקתית. קיום השתלמות על להודיע , הריני1996

מוסד הכשרה אשר ברצונו לקיים את ההשתלמות כאמור נדרש לעמוד בדרישות "נוהל הכרה  .1

 580667בימי השתלמות" מס' 

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/m

days.pdf-training-training_recognition-anpower 
 

על מנת לקבל את אישורו של המינהל, בטרם קיום ההשתלמות, על מוסד ההכשרה להגיש בקשה  .2

 לנוהל. 5בסעיף כמפורט 

 :הלימודים תכנית .3

 שעות לימוד 32היקף ההשתלמות: 
 

 שעות
 נושא הנושא פירוט לימוד

 
3 

 
 ובעולם בארץ התעסוקתית הגיהות -

 . תעסוקתית בגהות יסוד ומושגי הגדרות -

  בארץ העובדים בריאות על האחראים גורמיםה -

 
 תעסוקתית  לגיהות מבוא

 
 

 (בליעהה ודרך עורית חשיפה ,נשימתית חשיפה) חשיפה דרכי - 3
 וכרונית אקוטית חשיפה -
  חשיפה גורמי השפעת -
 העבודה בסביבת חומר פיזור -
 בריאותית לפגיעה סיכון גורם בין הקשר מידת -
  סיכון לגורמי חשיפה תקני -

 

 חשיפות

  כימיים סיכונים סיווג 3
 מתכות -
 ושרפים פולימרים, מרוכבים חומרים -
  גזים -
  הדברה חומרי -
  אורגניים יםסממ -
  וסיבים חלקיקים -
 בסיסים, חומצות -
 מסרטנים חומרים -
 אסורים חומרים -
 (וסינרגיזם אדיטציה) חשיפה גורמי שילוב -
 סיכון קבוצות -
 ופיזיקאליים ביולוגיים גורמים -

 

 סיכונים של סיווג
 וחומרים

https://employment.molsa.gov.il/sha
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/manpower-training_recognition-training-days.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/manpower-training_recognition-training-days.pdf
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 שעות
 נושא הנושא פירוט לימוד

 בידוד, יניקה, אוורור, אוטומציה: הנדסיות שיטות - 3
, עבודה ומתכונת תהליך שינוי, חומר החלפת: ניהוליות שיטות -

 .עובדים תחלופת
 בקרה, נאותה תחזוקה, פסולת איסוף: מניעתיות שיטות -

 .ושילוט כניסה הגבלות, לעובדים הרשאות, תקופתית
 

 

 צמצום, מניעה שיטות
 החשיפה ובקרת

 

 ואריזה תווי - 2
 הבטיחות גיליון -
 וסימון שילוט -
 בכתב מידע תמצית -
 סיכון לגורמי הדרכה התאמת -
 העובדים לידיעת מידע פרסום -
 רלוונטית ותקינה חקיקה -

 לעובדים מידע מסירת

, תחזוקה, סיכון ורמת לסוג התאמה, הגנה מקדמי, בחירה - 3
 אישי מגן ציוד של אחסון

 הנשימה והגנת עור הגנת -
 FIT TEST – התאמה בדיקת -
 שונים מיגונים בין שילוב -
 רלוונטית וחקיקה תקינה -

 אישי מגן ציוד

 
3 

 .שונים ותהליכים ענפים פי על בריאות סיכוני ניתוח -
 .בריאותי סיכון עתירי עבודה תהליכי -

 .עבודה ותהליך ענף לפי – חשיפה ובקרת מניעת -

 פי על בריאות סיכוני
 שונים ותהליכים ענפים

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

 .התעסוקתית החשיפה מדידתו הערכה של ומבנה תורה -
 .מוסמכים ובודקים מוסמכות מעבדות -
 :תעסוקתיות סביבתיות בדיקות -
 ,מקדים סקר -
 .תעסוקתי ניטור -
 .המדידה שיטות -
 .וכרונית אקוטית חשיפה מדידת -
 .וקבועים זמניים עבודה מקומות/באתרים החשיפה הערכת -
 .גדולים לעומת קטנים עבודה במקומות חשיפה הערכת -
 .וניטור סקר חות''דו של והבנה קריאה -
 .בדיקות ריווח -
 .דרישות וקביעת מסקנות הסקת -
 .תרגול -
 רלוונטיים ונהלים תקינה, חקיקה -

 
 
 
 
 
 
 

 החשיפה ומדידת הערכה

 
 
 
3 

 
 .תעסוקתיות מחלות -
 ותקנות יד משלוח פקודת, העם בריאות חוק: רלוונטית חקיקה -

 לאומי ביטוח
 .מוסמך רפואי שירות -
 .לעבודה ובקבלה תקופתיות רפואיות בדיקות -
 .בריאות פנקסי של והבנה קריאה -
 .עובד הרחקת -
 .העובד הרחקת של נסיבות תחקיר -

 
 

 תעסוקתית רפואה
 

https://employment.molsa.gov.il/sha
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 שעות
 נושא הנושא פירוט לימוד

 .תרגול -

 
 
 
 
 
 
2 

 

 הפיקוח ארגון וחוק  ט''בפב רלוונטיים פרקים -
 ייחודיות תקנות -
 ונוער נשים עבודת -
 מסרטנים גורמים תקנות -
 של ביולוגי וניטור סביבתי ניטור) בעבודה הבטיחות תקנות -

 2011 – א"התשע(, מזיקים בגורמים עובדים
 

 אירגון וחוק ט''פב
 גיהות תקנות - הפיקוח

 ותקנותיה ט''בפב רלוונטיים פרקים - 2
 .ועוד מלתחות, מקלחות, כביסה, ביגוד, ניקיון, לאוורור דרישות -

 ורווחת אישית גיהות
 העובדים

 ההשתלמות סיכום ההשתלמות סיכום 2
 
 
 

 :השתלמות ימי הקניית .4

 העבודה על הפיקוח ארגון לתקנות  )ב (3 תקנה לפי כהשתלמות תוכר לעיל המקצועית ההשתלמות

 .כשירות ימי 4-ב בה השתתף אשר כשירותה אישור בעל  את ויזכו(, -1996ו"תשנה, הבטיחות על ממונים(

 

 
 

 אינג' יחזקאל שוורצמן
 מפקח עבודה ראשי

  וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 

https://employment.molsa.gov.il/sha
hezis
Pencil


