חוברת חוקים ותקנות  -כרך א'
תחומים ומתקנים
תוכן העניינים
מבוא
פרק א'  -בטיחות כללית:
תקציר פרק א'  -בטיחות כללית
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל0791-
כללי הבטיחות בעבודה נמלים ואניות בנמלים ,תשכ"ג 0799
מכירה והשכרה של מכונות ,מיתקנים וציוד ,התשס"א – 1110
ציוד-מגן אישי ,התשנ"ז0779-
פרק ב'  -ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד0799-
תקציר פרק ב'  -ארגון הפיקוח
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד0799-
ממונים על הבטיחות ,התשנ"ו0771-
ועדות בטיחות ונאמני בטיחות ,התשכ''א 0711 -
מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות ,התשכ''ג 0711 -
פעולה מונעת ,התשס''א – 1110
מסירת מידע והדרכת עובדים ,התשנ''ט 0777 -
תכנית לניהול הבטיחות ,התשע''ג1101-
עזרה ראשונה במקומות עבודה ,התשמ"ח – 0711
פרק ג'  -תאונות ומחלות
תקציר פרק ג'  -תאונות ומחלות
פקודת תאונות ומחלות משלח – יד (הודעה)0799 ,
הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה  ,התשי"א – 0790
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת)
פרק ד'  -בטיחות בחשמל
תקציר פרק ד'  -בטיחות בחשמל
חוק החשמל ,התשי"ד0799-
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל)  ,התש"ן 0771 -
תקנות החשמל  -מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך,
תשס"ג1111-
תקנות החשמל (רשיונות) ,התשמ"ה 0719-
פרק ה'  -בניין ותשתיות
תקציר פרק ה'  -בניין ותשתיות
תקנות עבודות בניה ,התשמ"ח0711-
פרק ו – בטיחות בחקלאות
תקציר פרק ו'  -בטיחות בחקלאות
בטיחות במכונות חקלאיות ,התשמ"ח0711-
טרקטורים בחקלאות ,התשל"ב – 0791
מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות ,התשל"ב – 0791
פרק ז'  -בטיחות בעבודה בגובה
תקציר פרק ו'  -בטיחות בעבודה בגובה
עבודה בגובה ,התשס"ז 1119-
עבודה על גגות שבירים או תלולים ,התשמ"ו – 0711
הרמת בני אדם במלגזות ,התשמ"ג – 0711

פרק ח'  -בטיחות במעליות
תקציר פרק ח'  -בטיחות במעליות
מדלים ומעליות (דין וחשבון) 0799
רצועת עליה ,תשי"ד – 0799
התקנת דלת בתא מעלית ,התשנ"ג – 0771
פרק ט'  -בטיחות במתקני הרמה
תקציר פרק ט'  -בטיחות במתקני הרמה
עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים ,התשנ"ג 0771 -
עגורני-צריח ,תשכ"ז – 0711
פרק י'  -בטיחות בכלי לחץ
תקציר פרק י'  -בטיחות בכלי לחץ
בדיקת מתקני-לחץ ,תשכ''ז – 0719
מועדי בדיקה לדודי קיטור מיוחדים ,התשכ''ד – 0719
התקני בטיחות בדוד קיטור ,התשמ''ז – 0719
התקני בטיחות במתקן לחץ ,התשנ"ו – 0779
בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ ,התשנ"ו0779 -
מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה  ,התש"ס – 1111
פרק י"א  -תקינה בבטיחות
תקציר פרק יא'  -תקינה בבטיחות
חוק התקנים ,התשי"ג0791-
כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים) ,התשנ"א 0770 -
רשימת תקנים בנושאים שונים בבטיחות
פרק י"ב  -הוראות מפע"ר
תקציר פרק יב'  -הוראות מפע"ר
הוראות מפע"ר
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