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בטיחות בעבודה  
קבלני משנה
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חובת התקנה–גשר מתכתי 

51סעיף , 1988-ח"תשמ) מדי מים(כללי מדידת מים •
לא יפרק אדם מד מים או יתקין בה מד מים אלא אם מותקן בה , הותקן מד מים בצנרת מתכתית ) א(

.גשר מתכתי
חובת פיקוח על מילוי ההוראה כאמור חלה על כל מי שהוראות כללים אלה חלות עליו וכן על כל מי  ) ב(

.    שהוסמך לטפל במדי מים

)ג(9סעיף , 1990-ן"התש)חשמל(תקנות הבטיחות בעבודה•
או פס , מים-מד, לרבות צנרת מים מתכתית, לפני פירוק חלקים אשר מהווים רצף של הארקה

.יותקן גשר אשר יבטיח את רציפות הארקה, הארקה
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התקנת מד מים

כבל  , פס גישור, שאין חשמל בצנרת המתכתיתACי גלאי מתח "לפני תחילת העבודה בדוק ע•
הארקה

המיםקיום גשר מתכתי לפני פירוק מד וודא •
עםחבר כבל מוליך זמני , בהם אין גשר מתכתי אשר יבטיח את רציפות הארקהבמקומות •

המיםהתקן גשר מתכתי קבוע וחבר את מד ,)כדוגמת כבל מצברים(תנין מבודדים מהדקי 
המיםהגשר מתכתי לצנרת בורגי היטב את הדק •
אפשרייםיש להשתמש בכפפות עבודה לצורך בידוד הידיים ומניעת נזקי חשמל •
בגבסכנת פגיעה , הימנע מפעולת התכופפות מהירה וחדה, על כללי הארגונומיההקפד •
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התקנת מד מים

בזמן פירוק והחלפת מד מים נוצרים שלוליות מים דבר המהווה סיכון להחלקה של אנשים •
אורחועוברי 

בנפש  היטב כדי למנוע פגיעה המקום התקנה יש לייבש ולנקות את / ההחלפה בגמר •
של תאגיד המים ולוועד הבית  דווח על סיומה לנציג האחראי , בגמר העבודה•
ויבשביצוע העבודה יש לוודא שהמקום נקי לאחר •
מקוםלצלם את חובההעבודהבגמר •
סרוק את אזור העבודה לאיתור מכשולים או סיכונים -בהגיעך למקום ביצוע העבודה •

בךהיכולים לגרום לנפילתך ולפגיעה 
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התקנת מד מים

יש להקטין עד כמה שניתן את הסיכון לפגיעה  , הרחק אנשים ואו סקרנים מאזור העבודה•
באנשים

סמן את המקום כדי למנוע פגיעה ואו נפילה  , מתקין צנרת ואו מבצע חפירהוהינךבמידה •
אנשיםשל 

השתמש  , הרחק אנשים מהמקום, מגיע עם רכב לאזור ביצוע העבודהוהינךבמידה •
באנשיםבמכוון כדי למנוע פגיעה 

עבודתךשמור על כללי זהירות בנהיגה ובדרכים במשך כל יום •
גלה ערנות ותשומת לב  , קיים סיכון להימצאות נחשים, במקומות בהם יש עשבייה•

העבודהלסביבת 
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אירועי בטיחות בתאגידים
אביביםלקוחה התלוננה על חשמול בזמן מקלחת בתאגיד מי •

אביביםהתלונן על חשמול בזמן פירוק מד מים בתאגיד מי מילגםעובד •

מים  לקוחה החליקה ונפלה במדרגות לאחר שעזרה מיוזמתה לגרוף מים בעקבות פיצוץ צנרת •
ציונהתאגיד מי –ח "פונתה באמבולנס לביה, החלפת מד מיםבזמן 

התחשמלות של מתקין בתאגיד מניב ראשון כתוצאה מחיבור של כבל אפס במקום ארקה לגשר  •
הדייריםי "של מד המים שבוצע ע

התחשמל כאשר ידו נגעה בכבל חשמל אדום שהיה חשוף , התחשמלות של מתקין ברמת גן•
'  מבדיקת חב, ח נשאר להשגחה למשך לילה ושוחרר לביתו"העובד טופל בביה, בארון מדי המים

י אדם לא מקצועי ובצורה רשלנית שמסכנת  "חשמל נמצא שדייר הבית ביצע עבודת חשמל ע
י חשמלאי מוסמך"הדירה נותקה מהחשמל עד לביצוע תיקון ע, אנשים

החליקה ונפלה  היה רטוב המקום , תובעת כנגד ארד על החלקה במדרגות לאחר החלפת מד מים•
₪  200,000-בפיצוי כספי של כזכתה 

לתיקון  פיצוי כספי של ארד -של מעליות וגרימת נזק כתוצאה מפעילות של המתקיניםהצפות •
הנזק
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מגןחובת נעלי 
ברגלייםפגיעה למניעת 

ציוד מגן אישי

ציוד מגן אישי לעבודה בגובה
למניעת נפילת אדם מגובה

כפפות עבודה
למניעת סיכוני התחשמלות אפשריים

למניעת פגיעה בידיים מכלי עבודה ומחלקים חדים

חובת חבישת קסדה במחסנים
להגנה על הראש מפני נפילת חפצים  מגובה  
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כלי עבודה

לשימוש  יש לעבוד עם כלי עבודה תקינים והמתאמים •
הנדרש

קיים  -אין לאלתר כלי עבודה לצורך ביצוע המשימה•
בגוףלפציעה ופגיעה סיכון 

תקיניםלא או \וכלי עבודה שחוקים החלף •
:שימוש בדיסק חיתוך לביצוע העבודה•

אין לעבוד עם דיסק  -מ "סכנת שריפה ואו התלקחות גפ•
חיתוך במקומות בהם קיימים סיכונים אלה

יש להקפיד ולעבוד עם  -סכנת כניסת גוף זר לעיניים •
)גוגלסמומלץ משקפי (משקפי מגן מתאימים 
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בטיחות 
בחשמל

עבודות חשמל  -חוק החשמל מגדיר•
בלבדחשמלאי מוסמך י "ייעשו ע

לבצע עבודות  איסור מוחלט חל •
לכךחשמל למי שלא הוסמך 

למי  -ומוות סכנת התחשמלות •
שמבצע עבודת חשמל והוא לא 

לכךמוסמך 
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או \ויש להרחיק חפצים , בצע סריקה של אזור העבודה לפני תחילת העבודה•
ולנפילהלגרום למעידה , מכשולים שיכולים להפריע לך בעבודה

ומסודרהשאר את המקום נקי , מתהליך העבודה יש לפנות למקום מוסדרפסולת •
צלם את המקום לפני העבודה וכן בגמר העבודה כדי להימנע מתלונות וקנסות  •

מיותרים

סדר וניקיון באזור העבודה



11

מסולמותנפילות •
חלקלקהבעיקר בימי גשם כאשר הרצפה מעידה פציעות כתוצאה מהחלקה או •
במחסןפציעות כתוצאה מפעילות של מלגזות •
המחסןבעצמים נייחים או ניידים המצויים באזור התנגשות •
או עישון\וסיכוני אש כתוצאה מקצר חשמלי •
סיכוני חשיפה לחומרים מסוכנים•
כאבי גב כתוצאה מהרמת משאות כבדים ובצורה לא נכונה•
או בזמן פריקה והעמסה של משאיות\דיבור בטלפונים ניידים בזמן נהיגה במלגזה ו•
פגיעה מנפילת חפצים מגובה כתוצאה מאחסון לקוי ולא בטיחותי•

הסיכונים העיקריים  -מחסנים 

!
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במחסןחובה לנעול נעלי בטיחות במהלך העבודה •
עליויש לבדוק היטב את הסולם לפני שמטפסים •
מתאיםיש להרים משאות כבדים בעזרת ציוד הרמה •
מהאזוריש להזהיר מתנועת מלגזות ולהרחיק אנשים •
המחסןלעשן בשטח אין •
תקףי מי שהוסמך לכך ובידיו רישיון "הפעלת מלגזה רק ע•
ובאחריותבזהירות תעשה פריקה והעמסת משאיות •

פעולות מניעה

!
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ובאתריםמתנועת מלגזות במפעל היזהר •
העובדיםסע בזהירות ושים לב לתנועת •
הבטיחותהקפדה על תקנות תוך , לכךעבודות בגובה רק למי שהוסמך •
המלגזהאין להסיע עובדים על •
ומתזיםתאורה מ מגופי "ס45הקפד על מרווח אחסון של •

פעולות מניעה

!



14

עזרה ראשונה

בכל מקרה של פגיעה ואו עובד חש ברע יש לדווח  •
ולמעסיקלמנהל הישיר 

במקרה של פינוי עובד לקבלת טיפול רפואי יש להצטייד  •
250ל .בטופס ב

ראשונהיש לפנות למרפאה הקרובה לקבלת עזרה •
במקרה הצורך הזמן אמבולנס ופנה את הנפגע לקבלת  •

רפואיטיפול 
,  דאג להמצאות ערכת עזרה ראשונה ברכבך ובהישג יד•

לחודשהציוד הרפואי אחת ריענון וודא 
במקרה של כניסת חומר מסוכן לעיניים יש לשטוף במים  •

רפואידקות ולפנות לקבלת טיפול 15במשך 



!תודה רבה
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