
 טופס לדוגמה - עבודה מקוםב/  במפעל רשימת תיוג לביקור

 ______________מספר דוח:     
 

 _____/____/______תאריך:   

 א. פרטי המפעל/מקום העבודה:    

 שם המפעל/

 מקום העבודה

 

  כתובת 

  טלפון ופקס

  דוא"ל

  תאריך הסיור

הנוכחים מטעם 

המפעל/מקום 

 העבודה  

 

 על בסיור הדרכהה

 ( ותפקיד שם) ידי

 

  עורך הדוח 

 שם:                              מספר טלפון: -ממונה בטיחות 

 שירותי רפואה תעסוקתית ניתנים על ידי: קופ"ח/ שירות רפואי פרטי 

 אספקת ציוד עזרה ראשונה: כן/ לא קיום מרפאה במפעל: כן/ לא

 הדרכת בטיחות תקופתית: כן/ לא

 
 ב. פרטי עובדים, תנאי עבודה ואמצעי המיגון )היכן שרלוונטי, נא הקף תשובה נכונה(:      

 



 

 ג. תיאור הייצור: 

 חומרי גלם: 

 

 תוצר מוגמר/פעילות:

 

   האם מבוצע ניטור סביבתי תקופתי:  כן/לא

 תיאור פיזי של סביבת העבודה:

 _______________________________________________________________________מבנה: 

_____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ תאורה:

_____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________אוורור:

____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ניקיון: 

____________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________שטח:

____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________סמיכות עמדות: 

____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________אחר:

____________________________________________________________________________ 

 

ממצאים חריגים:  כן/לא. אם כן, נא  פרט: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 מספר עובדי ייצור: ספר עובדים:מ

 בוקר          צהריים            ערב     גורם מספק מזון: מעסיק/עובד/הסעדה

 חדר אוכל:  כן/לא

 מלתחות: כן/לא

 ביגוד: מעסיק/ אחר                          

 אחר/מעסיק: כביסה

 ימי עבודה ושעות עבודה:                                     עבודת משמרות: כן/לא  

 סוג משמרות: בוקר/ערב/לילה

 :הפסקותזמני 

 פינוי פסולת )גורם, תהליך, סיכונים(: 

 ציוד מגן:

 כן/לא  אוזניות/אטמים

 כן/לא  משקפי מגן

 כן/לא ציוד מגן נשימתי 

 כן /לא כפפות

 כן/לא ביגוד מגן )מעל בגדי עבודה(



 :)יש להכין תיאור נפרד לכל מחלקה( עבודהה ותחנות מחלקותה ד. תיאור 

                 ______________________________________________________________ שם המחלקה :

 _____________________________________________________    :הייצור תהליךתיאור 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________ (:צוריי לא) נלווים תהליכים

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________:תחזוקה תהליכי

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 )יש להכין תיאור נפרד לכל מחלקה(.  ה. תיאור גורמי הסיכון בתהליך ייצור 

 שם המחלקה:________________________________

 

גורמי סיכון 

 כימיים

 שם

גורם 

 הסיכון

 כימיה

 לדוגמה)

 ,עופרת

 סיליקה

 ('וכד

דרך 

 החשיפה:

נא ציין 

אחת מבין 

הבאות: 

נשימתית, 

עורית, 

בליעה, 

 עיניים,  

או 

 משולבת

פוטנציאל 

        :החשיפה

נא ציין 

אחת מבין 

 הבאות:

אין )תהליך 

אוטומטי(, 

 חלקי, מלא

תדירות 

החשיפה 

מדי יום 

)למשל, 

פעמיים 

במשמרת 

 של

שמונה  

 שעות(

משך 

 החשיפה 

)בשניות, 

דקות או 

שעות, לפי 

 החשיפה(

      מתכות

      ממיסים אורגניים

חומרי גלם 

 אורגניים/פולימרים

     

      חומצות

      בסיסים

      מלחים

      אבק מזיק

      חומרי הדברה

      גזים מסוימים

 אחר )נא פרט(:

 

 

 

 

 

  

     



 

 

 

גורמי סיכון 

 פיזיקליים

        :פוטנציאל החשיפה

נא ציין אחת מבין 

 הבאות:

 אין ,חלקי, מלא

תדירות החשיפה 

מדי יום )למשל, 

פעמיים במשמרת 

שמונה של  

 שעות(

 משך החשיפה 

)בשניות, דקות    או 

שעות )לפי 

 החשיפה((

    רעש

    רטט )ויברציה(

    קרינה מייננת

-קרינה בלי

 מייננת

   

    עומס חום

    עומס קור

    לחץ-על

    לחץ-תת

 אחר )נא פרט(:

 

   

גורמי סיכון 

 ביולוגיים

 גורם שם

 הסיכון

 הביולוגי

 דרך החשיפה:

נא ציין אחת 

מבין הבאות: 

נשימתית, 

עורית, בליעה, 

 עיניים,  

 או משולבת

פוטנציאל 

        :החשיפה

נא ציין 

אחת מתוך 

 הבאות:

אין ,חלקי, 

 מלא

תדירות 

החשיפה מדי 

יום )למשל, 

פעמיים 

 במשמרת של

שמונה  

 שעות(

משך 

 החשיפה 

)בשניות, 

דקות או 

שעות, 

)לפי 

 החשיפה(

 מיקרואורגניזמים

)חיידקים, פטריות, 

 טפילים וכדו'(

     

      ביוארוסולים

      אנדוטוקסינים

      אחר )פרט(:



גורמי סיכון 

 ארגונומיים

 

פוטנציאל 

נא  :חשיפה

ציין אחד 

 מהבאות:

אין ,חלקי, 

 מלא

תדירות חשיפה 

מדי יום )למשל, 

פעמיים במשמרת 

 של שמונה שעות(

 משך חשיפה 

)בשניות, דקות או 

 שעות, לפי החשיפה(

 תנוחה לא טבעית:

עבודה עם ידיים מעל 

הראש או עם מרפקים 

מעל הכתפיים למשך 

יותר משעתיים 

 מצטברות ביום

   

תנוחה לא טבעית: 

עבודה בכיפוף הצוואר 

או הגב בזווית הגדול     

למשך סך יותר  30-מ

 משעתיים ביום

   

תנוחה לא טבעית: 

( kneelingכריעה )

יותר למשך סך 

 משעתיים ביום

   

תנוחה לא טבעית: 

( squattingשפיפה )

למשך סך יותר 

 משעתיים ביום

   

תנועות חוזרות )פרט 

להקלדה( מדי מספר 

שניות ולמשך סך יותר 

 משעתיים ביום

   

הקלדה נמרצת במשך 

סך יותר מארבע שעות 

 ביום

   

עבודה בפיתול  

 הצוואר או הגב

   

( חוזר impactהוֶלם )

 ונשנה 

כלפי אברי גוף כגון 

בסיס כף היד או הברך 

פעמים  10לפחות 

בשעה ובמשך סך יותר 

 משעתיים ביום 

   

הרמה של חפץ השוקל 

קילוגרמים או יותר  10

מעל לגובה הכתפיים, 

מתחת לגובה הברכיים 

יד -או במרחק הושטת

 בתדירות של יותר 

 פעמים ביום 25-מ

   

דחיפה או משיכה של 

 משקל כבד

   



 

נא היעזר ברשימת התיוג ו. אומדן היקף תשתיות מקדמות בריאות במקום העבודה: 

 שבקישור הבא:

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Employee/Khealth/Documents/tiug.pdf 

 ז. סיכום

 :בעבודה( גורמי סיכון שיש עבורם חובת פיקוח רפואי לפי תקנות הבטיחות 1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 ( המלצות2

 

גורמי סיכון 

 ארגונומיים

 

פוטנציאל 

נא  :חשיפה

ציין אחד 

 מהבאות:

אין ,חלקי, 

 מלא

תדירות חשיפה 

מדי יום )למשל, 

פעמיים במשמרת 

 של שמונה שעות(

 משך חשיפה 

)בשניות, דקות או 

 שעות, לפי החשיפה(

אחיזה מאומצת, כגון 

 4החזקת פטיש במשקל 

קילוגרם או יותר במשך 

שעתיים  לפחות

 מצטברות ביום

   

הפעלת כלי כנגד 

תנגודת, כגון שימוש 

בחותך כבלים או 

 החזקת מחבר "תנין"

   

אחיזת צביטה 

מאומצת, כגון אחיזת 

מלֵחם או מלקחיים 

במשך לפחות שעתיים 

 מצטברות ביום

   

 )נא לפרט לפי גורם סיכון(: סביבתיים-התעסוקתייםשיפור אמצעי הגהות  .1
 
 
 

 

 )נא לפרט עבור כל גורם סיכון(:  האישייםשיפור אמצעי הגהות  .2
 

 

 
 

 שיפור תשתיות ונוהלי קידום הבריאות עבור העובדים: .3
 
 
 

 
 המלצות נוספות : .4

 
 

 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Employee/Khealth/Documents/tiug.pdf

