
 

 
 
 

 כללי : )1
ותאונות העירייה חלה החובה למנוע ככל האפשר תאונות עבודה  על

כאשר  ,לכן .או לפחות להפחיתן  ,דרכים המתרחשות במהלך העבודה

עד כמה שאפשר להפחית את הנזקים לחיים  יש לנסות ,מתרחשת תאונה

 .כדי למנוע תאונות דומות לקחים יש להפיק ,לאחר התאונה .ולגוף

 

 המטרה : )2

י בירור סיבותיהן ונסיבותיהן "הנזקים מתאונות ע הפחתת .א

 .למניעתן האמצעיםוהמלצה על 

תחומי האחריות של גורמים בעירייה בנושא דיווח  הגדרת .ב

 .ומעקב אחר תאונות עבודה

 

 הגדרות : )3

כל תאונה שארעה תוך כדי עבודה ועקב  – "עבודה תאונת" .א

תוך  ,אל  העבודה/בדרך מ לרבות ,עבודה בעירייה או מטעמה

 .כדי עיסוקו במשלח יד ועקב עיסוק במשלח ידו

כשל בתהליך עבודה או בציוד אשר היו עלולים  – "מסוכן מקרה .ב

 .לגרום לנפגעים

ועדה פריטטית הכוללת נציגי ההנהלה  – "בטיחות ועדת" .ג

בטיחות בארגון ולקדם אותם  תנאי ועובדים שתפקידה לטפח

 .כמפורט בחוק ארגון הפיקוח על העבודה
 

 נספחים : )4

 .דיווח על תאונת עבודה טופס-נספח א  .א

 .דווח מקרה מסוכן טופס -נספח ב  .ב
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 אחריות וסמכות : )5

 

 
 השיטה : )6

 – הטיפול המיידי .א

א "העובדים הסמוכים אליו ימהרו להתקשר למד -נפגע אדם  .1

 יקבלו ויבצעו הוראות עד ,הפגיעה ידווחו על 101,טלפון ב

 .להגעת אמבולנס

עובד שהבחין בעובד נפגע, ילווה אותו עד לקבלת  -נפגע עובד  .2

 .נסיבות פגיעתו לרופא שמטפל טיפול רפואי וימסור את

את הנפגע למרכז רפואי יודיע ליחידתו של  שליווה העובד .3

תדווח על כל מקרה חמור  והיחידה הנפגע על פרטי התאונה

 משאבי מזכירות/עובדת הרווחה  .למזכירות משאבי אנוש

 .אנוש תודיע על המקרה למשפחתו של הנפגע

שבה יש נפגעים או תאונה שגרמה  ,של תאונת דרכים במקרה .4

 .מיידית למשטרת ישראל יודיע כל עד לתאונה ,למוות

 – הדיווחים על התאונה .ב

 טופס של( /250תמסור לעובד הנפגע טופס בל  משאבי אנוש .1

לשם קבלת טיפול רפואי  הפגיעה לאחר מיד )הביטוח הלאומי

 הנוגעים לתאונת  בטופס יש למלא את כל הפרטים .ראשוני

  אם ישנם פרטים .מקום וכן מה קרה ,שעה ,תאריך –העבודה 
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 האחראי תחום האחריות
 לדיווחים השונים ולהדרכת הנוהל ,ליישום אחריות

 מחלקה/מנהל היחידה יחידתו במסגרת

 הממונה על הבטיחות אחריות לחקר התאונות

 עובד שנתקל בנפגע א לשם קבלת עזרה רפואית.ד.מ-התקשרות ל

 משאבי אנוש מילוי טפסים לביטוח הלאומי ולביטוח ומעקב אחריהם



 

 

 ,על התאונה כמו טופס סיכום מחלה מחדר מיון שמעידים

יש לשים לב כי  .להוסיפן לטופס יש –תמונות או עדויות 

 .יתקבלו רק תעודות רפואיות מקוריות

ידווח על כל תאונת עבודה לממונה  ,הממונה הישיר של העובד .2

 ,שעות מהמקרה 48תוך  מחלקה/על הבטיחות ולמנהל היחידה

  ').א נספח ראה( "טופס דיווח על תאונת עבודה"וזאת על גבי 

 לקטיעהשל עובד או  למותושגרמה  ,של תאונת עבודה במקרה .3

 מיידיתעל הנפגע  הממונה ידווח ,של אחד מאברי גופו

 .לממונה על הבטיחות

י "ידווח ע "כמעט תאונה"מסוכן לרבות מקרה של  מקרה .4

על  לממונה ,מחלקה/היחידה היחידה באחריות מנהל

 ').ראה נספח ב( "טופס דיווח מקרה מסוכן"ג "הבטיחות ע

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 שלומי לוי

  מנהל מחלקת בטיחות                                     
 וממונה בטיחות בעבודה     
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 נספח א'

 ת עבודהנטופס דיווח על תאו
 לכבוד

 חלקת בטיחות,ממ 
 שלומי לוי

 שפרטיה להלן: תאונת עבודההרינו להודיעך על  

 פרטי הנפגע )1
 כתובת ת"ז שם משפחה שם פרטי

    
 תפקיד מחלקה אגף טלפון

    
   שם המנהל הישיר וותק בתפקיד

    

 פרטי התאונה )2
שעת תחילת  שעת התאונה תאריך התאונה

 העבודה
תפקידך בעת 

 התאונה
    

 מהות העיסוק בעת התאונה מקום התאונה
  

 התאונה רתיאו
 
 
 

 עדים לתאונה 
    

 איברי גוף שנפגעו
    

 פרטי ממלא הטופס )3
 מחלקהאגף/ תפקיד שם משפחה  שם פרטי

    
 חתימה תאריך
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 נספח ב'

 
 לכבוד

 .שלומי לוי חלקת בטיחות,ממ 
 

 תאריך__/__/__ב במחלקת__________ הריני להודיעך על ״מקרה מסוכן״ שקרה
  ________ בשעה

 
 במקום המתאים): Xהמקרה תואם לסעיף המסומן (נא סמן 

 המונעות בכוח מכני. התבקעות אבן משחזת או דיסקת השחזה □
 התבקעות גלגל תנופה או גלגל רצועה המונעים בכוח מכני. □
 התבקעות מיכל או מחט המוסבים בכוח מכני. □
 התמוטטות או נפילת מעלית. □
 נפילת התא או הרציף במעלית. □
 ניתוק כבל, תיל, חבל או שרשרת המשמשים להרמה/הורדה של התא או רציף במעלית □
 של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של המעלית. קלקול המפסיק את הפעולה □
 קריסה או התמוטטות של עגורן. □
 נפילת עגורן, כננת או גלגלת. □
 ניתוק כבל, תיל, חבל או שרשרת המשמשים לעגורן, לכננת או לגלגלת. □
 קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה/הבטיחות של עגורן או כננת. □
 לט גז, המכיל גז בלחץ גבוה מלחץ האוויר.התפוצצות או התבקעות של קו □
 התפוצצות דוד קיטור וכל נזק במבנה דוד הקיטור שנגרם ע"י אש חוזרת. □
התפוצצות או שריפה שגרמו נזק לבנין, למכונות, למתקנים, למכשירים חשמליים או  □

 לקווי החשמל.
 התמוטטות של פיגום המיועד לביצוע פעולות בנייה. □
מטרים  2התמוטטות תבנית ליציקת בטון בגובה העולה על  □

 המיועדת לביצוע פעולות בניה או בניה הנדסית.

 __________________________________אחר... □

 פרטי ממלא הטופס
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 מחלקהאגף/ תפקיד שם משפחה  ם פרטיש
    

 חתימה תאריך
  


