
 חוקים ותקנות

 

 

    1970 -פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 

 –תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים( , התשע"א 

2011    

    1998 -תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות(, התשנ"ח 

    1964 -הדברה(, התשכ"ד -תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחמרי

    1984 -תקנות הבטיחות בעבודה )איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים(, התשמ"ה 

    1997 -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

 - 1988   שונה במקומות עבודה(, התשמ"ח תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה רא

תקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות 

    2001 -רפואיות, כימיות וביולוגיות(, התשס"א 

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

1984    

 -חות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות(, התשנ"ג תקנות הבטי

    2002 -ראה תיקון התשס"ב   ;  1993

    1983 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ"ד 

    1983 -כלוריד(, התשמ"ד -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל

    1983 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת(, התשמ"ד 

    1985 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית(, התשמ"ה 

   1985 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך )ארסן((, התשמ"ה 

 

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים 

    1990 -מסויימים(, התשנ"א 

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים 

    1993 -מסויימים(, התשנ"ג 

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים 

    1992 -אורגניים וקרבמטים(, התשנ"ג 

    1993 -ובריאות העובדים באיזוציאנאטים(, התשנ"ג  תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית

 

    חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו

    כולל תקנותיו הבאות 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד:

     ועדות בטיחות ונאמני בטיחות, פעולה מונעת, מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות,

      תכנית בטיחות, מסירת מידע והדרכת עובדים, ממונים על הבטיחות

 

    יד ותקנותיה-פקודת התאונות ומחלות משלח

    1945היד )הודעה(, -פקודת התאונות ומחלות משלח

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

 - היד )הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה(, התשס"א-תקנות התאונות ומחלות משלח

1951    

 -היד )הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה(, התשס"א -תקנות התאונות ומחלות משלח

1951    

 

    תקנות עבודת נשים

    , כולל תקנות עבודת נשים1954 -חוק עבודת נשים התשי"ד 
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    ואילך, ראו במדור חידושים בתחיקה שבאתר 2001נשים, שפורסמו משנת  תיקונים לחוק עבודת

    2001 -תקנות עבודת נשים )עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות(, התשס"א 

    2001 -תקנות עבודת נשים )תנאים לעבודת לילה( )תיקון(, התשס"א 

    2001 -תקנות עבודת נשים )עבודת לילה בשירותי המדינה( )תיקון(, התשס"א 

 

    חוק ותקנות עבודת הנוער

    תחיקה נוספים בנושא, כולל תקנותיו, כולל פרטי 1953 -חוק עבודת הנוער התשי"ג 

 

 

    2003-תקנות התכנון והבנייה )רישוי מתקני גז טבעי(, התשס"ג

    2006-התכנון והבניה )הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד(, התשס"ז תקנות

 

    חוקים ותקנות בנושאי הבריאות, כולל נושא העישון

 

    רישוי עסקים

    1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

    1976 -תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז 

    1993 -תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, התשנ"ג 

    1975 -תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה 

    1990 -תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א 

 

    1989 -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט 

    2006 -תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו 

 

    1993 -חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

 -תיקון התשס"ח   ;  1994 -חמרים מסוכנים(, התשנ"ד תקנות החמרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת 

2008    

    2003-תקנות החומרים המסוכנים )אמות מידה לקביעת תוקף היתרים(, התשס"ג

    2002 -תקנות החומרים המסוכנים )סילוק פסולת רדיואקטיבית(, התשס"ב 

המסוכנים )יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון(, תקנות החומרים 

    2004 -התשס"ד 

 

    2005 -תיקון התשס"ה   ;  1997 -חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 

    2001 -תקנות שרותי הובלה, התשס"א 

 

    חוק ותקנות בנושא חומרי נפץ

 

  19961-ו"התשנ ,(ופטור סיווג )המסוכנים החמרים תקנות

 

    1997 -חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 

 

    1977 -תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, התשל"ז 

 

    1995 -בטיחות בעבודה(, התשנ"ו  -תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי 

 

    1999 -ל )שינוע חומרים מסוכנים(, התשנ"ט תקנות מסילות הברז

 

    1991 -תקנות ההתגוננות האזרחית )חמרים מסוכנים(, התשנ"ב 
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    1995 -צו ההתגוננות האזרחית )הכרזה על חומרים מסוכנים(, התשנ"ה 

 

    2004 -יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני( התשס"ד צו היבוא והיצוא )פיקוח על 
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