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 חוקים ותקנות

 פקודת הבטיחות בעבודה

 מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

  1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 

 חוק הארגון והפיקוח על העבודה ותקנותיו

 1954 -העבודה, התשי"ד חוק ארגון הפיקוח על 

 2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, תשע"ג 

 1960 –יקוח על העבודה ) ועדות בטיחות ונאמני בטיחות(, התשכ"א תקנות ארגון הפ 

  1963 –תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ) מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות (, התשכ"ג 

  1996 –תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ) ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו 

  1999 –מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ) מסירת 

  2001 –תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )פעולה מונעת(, התשס"א 

 חומרים מסוכנים

 1996-תקנות החומרים המסוכנים )סיווג ופטור(, תשנ"ו 

  תקנות הבטיחות בעבודה )גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי סימון של אריזות( , התשנ"ח– 

1998 

  1964 –תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה( , תשכ"ד 

 1984 –רטנים מסוימים( ,התשמ"ה תקנות הבטיחות בעבודה )איסור עבודה בחומרים מס 

  , )תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים

 2011–התשע"א 

 גהות תעסוקתית, עזרה ראשונה וקרינה מייננת

 1988 –בודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה( , התשמ"ח תקנות הבטיחות בע 

 1979-תקנות עבודת נשים )עבודות בקרינה מייננת(, תשל"ט 

  תקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים

 2001–רפואיות,כימיות וביולוגיות( , התשס"א  במעבדות

 1984-תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור באבק מזיק( , התשמ"ד 

 תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר(, התשס"ה- 

2005 

  1984 –תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש( , התשמ"ד 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/default.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_845.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_003.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_004.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_009.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_010.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/154_004.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_057.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_057.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_015.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_784.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_015.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_060.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_060.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_033.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_479.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_479.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_036.htm


  תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים( , התשנ"ג– 

1993 

 1983 –דה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן( , התשמ"ד תקנות הבטיחות בעבו 

 כלוריד( , התשמ"ד -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל– 

1983 

  תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך)ארסן(( , התשמ"ה– 

1985 

 ה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם תקנות הבטיחות בעבוד

 1992 –זרחנים אורגניים וקרבמטים( , התשנ"ג 

  תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית( , התשמ"ה– 

1985 

  תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים

 1993 –ארומטיים מסויימים( , התשנ"ג 

 קנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ת

 1990-הלוגניים מסויימים(, התשנ"א

 ג תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות( , התשנ"

– 1993 

  תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת( , התשמ"ד– 

1983 

 בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה מייננת( , התשנ"ג  תקנות הבטיחות– 

1992 

 מתקני לחץ ודודי קיטור

 1995 -תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ( ,התשנ"ו 

  1986 –תקנות הבטיחות בעבודה )התקני בטיחות בדוד קיטור( , התשמ"ז 

 1995 –ן לחץ( , התשנ"ו תקנות הבטיחות בעבודה )התקני בטיחות במתק 

  1964 –תקנות הבטיחות בעבודה )מועדי בדיקה לדודי קיטור מיוחדים( , התשכ"ד 

 2000 –דה )מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה( , התש"ס תקנות הבטיחות בעבו 

 עבודה בגובה

  2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 

  1986 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( , התשמ"ו 

 מכונות הרמה

  1983 –תקנות הבטיחות בעבודה )הרמת בני אדם במלגזות( , התשמ"ג 

  תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים( , התשנ"ג– 

1992 

  1966 –צריח( , תשכ"ז -)עגורני תקנות הבטיחות בעבודה 

 מכונות וציוד
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  1988 –תקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות במכונות חקלאיות( , התשמ"ח 

  2001 –תקנות הבטיחות בעבודה )מכירה והשכרה של מכונות,מיתקנים וציוד( , התשס"א 

 תאונות ומחלות מקצוע

  1945יד )הודעה(, –פקודת התאונות ומחלות משלח 

 ותקנות. תקנות התאונות ומחלות רשימת חוקיםdocx יד )הודעה על מקרים מסוכנים  –משלח

 1951 –במקומות עבודה , התשי"א 

  1980 –רשימה נוספת( , התש"ם  –תקנות מחלות מקצוע )חובת הודעה 

 תקנות הבטיחות בעבודות בנייה ובניה הנדסית

  1988 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( , התשמ"ח 

 ציוד מגן אישי

 1997 –י( , התשנ"ז תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן איש 

 חוק החשמל ותקנותיו

  1990 –תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל( , התש"ן 

 חוק החשמל 

 כיבויי אש

  500)כיבוי אש( פרק  הוראות מכ"ר 

 המשרד להגנת הסביבה

 המשרד להגנת הסביבה 

 פיקוד העורף

 פיקוד העורף 

 רישויי עסקים

 חוק רישויי עסקים
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