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 פיקוח -הוראות בטיחות 

 מפקח/ת, פקח/ית נכבד/ה,

 נדרש להקפיד על הוראות הבטיחות כמפורט להלן: הנךלמען שלומך ובריאותך, 

 כללי .1
כל מפקח חדש ביחידה יקבל הדרכה מאת הממונה עליו בכפוף  1.1

וההוראות הנוספות הקימות בעירייה, לרבות  להוראות אלו
 הוראות בדבר איסור פעולות שונות והיתרים לביצוע העבודה.

 אל תעסוק במטלות שאינך מוסמך להם או טרם קיבלת הדרכה לביצועם. 1.2
עבודה בגובה, מחייבת נקיטת אמצעים למניעת נפילה  1.3

 עבודה בגובה״. -״הוראות הבטיחות  כמפורט ב
 -״הוראות בטיחות  בדרכים יתבצעו בהתאם לעבודות תשתית  1.4

״נוהל בטיחות  חפירה״ ו -עבודה בדרכים״, ״הוראות בטיחות 
 בהעסקת קבלני חוץ״.

אין לטפס על עמודי חשמל ועל עמודים בכלל. הסרת  1.5
שלטים תבוצע אך ורק אם משטח העבודה עליו עומד 

 הפקח יציב ולאחר שננקטו כל האמצעים למניעת נפילתו.
 הנדסי.-התרחק ממקומות בהם מבוצעת עבודה ע״י ציוד מכניהיזהר ו 1.6
 הימנע מלהיכנס לעימותים מילוליים עם תושבים, אשר עלולים  1.7

 לגרור תגובה אלימה. 
הימנע מהרמת משאות כבדים. אם המשא כבד מדי, יש להיעזר  1.8

 .מכניבעובד נוסף או באמצעי עזר 
 מסמרים בולטים, ברזלים וכד׳. -היזהר מעצמים חדים  1.9

 וודא כי במסלול ההליכה אין: עצים, ברזלים, בורות או מכשולים אחרים. 1.10
 אין להיכנס למקלטים או מקומות אחרים ללא תאורה נאותה. 1.11
בעת כניסה למפעלים/עסקים חובה להתלוות לנציג  1.12

 המפעל/העסק ולשמור על כללי הבטיחות הנהוגים במקום.
 הימנע ממגע עם בעלי חיים מתים, חולים או פצועים. 1.13

 הודע מיד למוקד העירוני. -אם נתקלת בהם 
המפקח/הפקח חייב להודיע לממונה הישיר עליו ולמוקד  1.14

העירוני על כל מפגע בטיחות שנתגלה לו תוך כדי העבודה, 
 אשר יש בו סיכון לנפש ו/או לרכוש.

הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות  1.15
החוק ו/או הוראות הבטיחות האחרות המקובלות 

 בעירייה.
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 ציוד מגן .2

 כל שימוש בציוד מגן מחייב תחילה לבדוק את תקינותו. 2.1

 השתמש בכפפות מגן מתאימות לסוג העבודה ודאג להחליפן בעת הצורך. 2.2

 בכל מקום שיש סכנה של גוף נופל יש לחבוש קסדת מגן. 2.3
 

 

אם הנך עובד בכביש, אי תנועה או בשוליהם לבש אפוד  2.2

 זוהר או מעיל גשם זוהר הן ביום והן בלילה.

כשהינך חשוף לשמש, חבוש כובע מצחייה, הרכב משקפי שמש,  2.5

ומרח משחת מגן על העור. )אין הוראה זו באה לגרוע מכל 

 לחובת שימוש בציוד מגן אישי אחר(.הוראה אחרת הנוגעת 

 במזג אויר חם שתה מים לעיתים קרובות. 2.6

 במזג אויר קריר הצטייד בלבוש חם הכולל כפפות, סוודר ומעיל. 2.7

 מפקחים/פקחים הניידים על גבי אופנוע יצטיידו בנוסף בכפפות  2.8

 עמידות למים. 

 וודא שרכב העבודה יצויד תמיד בפריטים הבאים: 2.9

 כאמור לביצוע העבודה.ציוד המגן הדרוש  .א

 ערכת עזרה ראשונה. .ב

 מטף כיבוי אש. .ג

 מיכל ובו מים. .ד

 חייב: ציוד מגן אישיעובד שקיבל  2.10

 להשתמש בו בהתאם לייעודו. .א

 להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו. .ב

 להחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו. .ג
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 תנועה. 3

 התעבורה.סע בזהירות וציית לכל כללי  3.1

סע במהירות הנדרשת בחוק וכמתחייב בנסיעה עירונית,  3.2

 שמור על מרחק, הימנע מעקיפות מיותרות ומסיבובים חדים.

 היזהר בעת חציית כבישים מפגיעת כלי רכב. 3.3

 הימנע מלהלך על שולי המדרכה למניעת החלקה.     3.4

בעת הכוונת התנועה, יש ללבוש אפוד זוהר )גם ביום      3.5

וגם בלילה(, להקפיד על כל כללי הבטיחות ולמנוע גישת 

הולכי רגל או עוברי דרך אל עבר מקום שבו נשקף להם 

 או לאחרים סיכון.

 
 
 
 
 
 

 
 שלומי לוי

  מנהל מחלקת בטיחות                                     
 וממונה בטיחות בעבודה     
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