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:לשון החוק 

מסירת מידע )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

(.1999ט "והדרכת עובדים תשנ

חוק ארגון הפיקוח על העבודה

1970ל"התש( נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה 



חוקים מרכזיים בתחום בטיחות בבריכות

 ד"תשס, (בטיחות בבריכות שחיה)תקנות הסדרת מקומות רחצה-
2004.

 (2' תיקון מס( )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)תקנות התכנון והבניה  ,
.2008ח"התשס

 מים ונופש–07.04מפרט אחיד לרישוי עסקים.



דרישות החוק בתחום האחריות האישית

.(2004-ד"תשס, (בטיחות בבריכות שחיה)מתוך תקנות הסדרת מקומות רחצה )

–" מחזיק בריכה"

;ובעלים של אתר בריכת שחיה, מחזיק, לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה

;נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת שחיה(1)

;  אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחייה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים(5)



דרישות החוק בתחום האחריות האישית
.(2004-ד"תשס, (בטיחות בבריכות שחיה)מתוך תקנות הסדרת מקומות רחצה )

–" מציל"
;(ת"התממשרד –להלן )בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (1)

לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא  ' עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א(2)

;בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג לתוספת השנייה

שהועבר  , השניהלתוספת ' לפי התכנית המפורטת בחלק ב, נאות בעזרה ראשונהרענוןעבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו (3)

;לתוספת השנייה' ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג

שהועבר ואושר  השניהלתוספת ' עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו ריענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב(4)

העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות  , ת"התממטעם משרד 2בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 

;השניהלתוספת ' בהתאם לטופס שבחלק ג

1976-ז"התשל, [נוסח חדש]נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים , אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות(5)

לחוק העיסוק  ( ב)5-ו1בסעיפים , בהתאמה, או רופא עיניים כמשמעותםאופטומטראיבדיקה רפואית ונבדק בידי , (רופא–להלן )

ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי , לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישיתהכל, 1991-א"התשנ, באופטומטריה

.ישמש מציל בבריכת שחיה



סימן היכר למציל

מצילשלהלבושמפרטילפחותאחדעל.6

,חולצה,יםבגדשהםתפקידומילויבשעת

בצבעים"מציל"יירשם,אימוניתאומכנסיים

יהיההלבושפריטכגון)(קונטרסטיים)נוגדים

אוצהובוצבעובוהקשאינומאטמחומרעשוי

בצבעהלבושפריטאו,בשחורוהכיתובכתוב

-מיפחתלאהאותגודל;(בכחולוהכיתובכתום

אריאלאותםמרים(פונט)בגופן,מ"ס10

.האותמגובה15%מעובה



חובות מציל

:להלןכמפורטהןמצילשלחובותיו(א).7

גישהלושיאפשרבמקום,דעתושיקוללפי,להימצא(1)

שטחכלעלנוחהותצפיתההצלהולעמדתלמיםמיידית

,התאורהבמצבבהתחשב,אליהוהכניסההשחיהבריכת

;למיםובקרבההראיהבשדה,וסוגםהמתרחציםבכמות

;שחיהבבריכתותאונותטביעותלמנוע(2)

;להלזקוקיםבמיםעזרהלהגיש(3)

,לשחותיודעיםאינםדעתושלפי,ממתרחציםלמנוע(4)

אףעל–"עומק",זובפסקה;1.2מעלשעומקםלמיםלהיכנס

בנקודהשנמדדכפיהמוחלטהעומק,1בתקנההאמור

;במטרים,מסוימת

;לנזקקיםראשונהעזרהלהגיש(5)

הואשבאמצעותותקיןקשראמצעיידובהישגלהחזיק(6)

;הצורךבעתעזרהלהזעיקיכול

ממנוהמונעבבריאותושינויכלעלבריכהלמחזיקלדווח(7)

.מציללשמש



מגיש עזרה ראשונה וחובש

אלאשחיהבבריכת,הענייןלפי,כחובשאוראשונהעזרהכמגיש,יעסוקלאואדם,אדםיעסיקלאשחיהבריכתמחזיק(א).9

–אדםאותוכןאם

שהוכשרחובש,1988-ט"התשמ,(חוליםבבתיבסיעודעוסקים)העםבריאותבתקנותכמשמעותובפנקסהרשוםאחהוא(1)

פאראמדיק,1950-י"התש,אדוםדודמגןחוקלפיבישראלאדוםדודמגןאגודתכגוןאחרתבמסגרתאולישראלהגנהבצבא

הראשונהלתוספת'באו'אבחלק,בהתאמה,האמורלפיכחובשאוראשונהעזרהכמגישנאותההכשרהשעבראו,רופאאו

;השנייהלתוספת'גשבחלקלטופסבהתאםחובששלוניסיוןהכשרהבעלשהואמיבידיואושרהשהועברה

לתוספת'בבחלקהמפורטתהתכניתלפי,ראשונהבעזרהנאותריענון,העסקתותחילתממועד,לשנתייםאחתעבר(2)

.השנייהלתוספת'גשבחלקלטופסבהתאםניסיוןבעלחובששלהכשרהבעללפחותשהואמיבידיואושרשהועבר,השנייה

יירשם,מכנסייםאוחולצהשהםתפקידומילויבשעתחובשאוראשונהעזרהמגיששלהלבושמפרטילפחותאחדעל(ב)

בוהקשאינומאטמחומרעשוייהיההלבושפריטכגון)(קונטרסטיים)נוגדיםבצבעים,בהתאמה,"חובש"או"ראשונהעזרהמגיש"

(פונט)בגופן,מ"ס10-מיפחתלאהאותגודל;(בכחולוהכיתובכתוםבצבעהלבושפריטאו,בשחורוהכיתובכתוםאוצהובוצבעו

.האותמגובה15%מעובהאריאלאותםמרים

–חובשאוראשונהעזרהמגיש(ג)

;כאמורעזרהלהגשת,עתבכל,זמיןויהיה,השחיהבריכתבאתרלנפגעיםראשונהעזרהיגיש(1)

.הענייןלפי,כחובשאוראשונהעזרהכמגישורקאךאירועבעתיעסוק,השחיהבריכתבאתרנוספיםבתפקידיםשמשמש(2)



דרישות החוק בתחום האחריות האישית
חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכת שחיה

.שחיהבריכתצוותאיששישמשאדםימנהבריכהמחזיק(א).10

מילויבשעתשחיהבריכתצוותאיששלהלבושמפרטילפחותאחדעל(ב)

מחזיקבחירתלפי"ביטחון"או"צוות"יירשםמכנסייםאוחולצהשהםתפקידו

מאטמחומרעשוייהיההלבושפריטכגון)(קונטרסטיים)נוגדיםבצבעים,הבריכה

כתוםבצבעהלבושפריטאו,בשחורוהכיתובכתוםאוצהובוצבעובוהקשאינו

אותםמרים(פונט)בגופן,מ"ס10-מיפחתלאהאותגודל;(בכחולוהכיתוב

.האותמגובה15%מעובהאריאל

–שחיהבריכתצוותאיש(ג)

;בריכהמחזיקהוראותלפייפעל(1)

שומרשאינומיכללסדרויקראבבריכהוהניקיוןהסדרעלישמור(2)

למתרחציםשמפריעאוהשחייהבריכתבאתרוהניקיוןהסדרעל

;בהולמבקרים

אתרמשטחאומהמיםלצאתנופשאומתרחץעללצוותרשאי(3)

;שחיהבריכת

להיכנסלרבותהשחייהבריכתבאתרלנועמוגבלותעםלאדםיסייע(4)

.מהמיםולצאת



מושגי יסוד

בטיחות

וגםמצב או פעולה ללא תאונה 

וגםעבודה מתוכננת במחשבה תחילה 
.ובמינימום סיכונים

פ הגיון אשר "ע, צורת חשיבה ודרך חיים
.מטרתו מניעת תאונות



:מפגע

י "וניתן לסילוק ע, מחדל בטיחותי שאינו מתחייב מעיסוקו של המפעל 

(.לדוגמא כבל מוליך חשמלי חשוף למגע.)פעולה מתאימה 

:סיכון

עקב העיסוק ,אפשר למנוע לחלוטין –בעיה בטיחותית שאי 

(חשיפה לשמש, לדוגמא סיכון שבחשמל .)תהליך מסוים /בעבודה





.שריפה1.

.סכנת חיים-התחשמלות 2.

.נפילה מהתחשמלות קלה ופציעה3.

.התפוצצות4.



  שימוש במכשירים או בציוד חשמל לקוי ללא הארקה או סוג הגנה אחר

(.מפסק מגן)

העדר כיסוי על חלקים חיים של אביזרי חשמל או בידוד לקוי.

טיפול בלתי מקצועי במתקני או מכשירי חשמל.

דריכה או פגיעה בכבלים או פתילי חשמל ונגיעה בהם.

פגיעה בכבל תת קרקעי בכלי חפירה.



 מעבר זרם דרך גוף האדם:

mA 0.5-1.0(:  אות אזהרה)דגדוגים 

mA 8.0-9.0:  התכווצות שרירים

mA 30מעל :   סכנת מוות

 הנזק הצפוי תלוי ב:

.עוצמת הזרם( א

.משך זמן ההתחשמלות( ב



אין לגעת בגוף המחשמל באופן ישיר!!!

דאג לנתק את מקור הזרם:
.הוצאת התקע מהשקע וכדומה, מפסק ראשי, מפסק חירום

דאג לנתק את  , במידה ואינך יכול לנתק את מקור הזרם
:העובד המתחשמל ממקור החשמול בעזרת מוט שאינו מוליך

.מוט חילוץ
(גומי, פלסטיק, עץ)חפץ שאינו מוליך 

מוט חילוץ



בדיקת מצבו הפיזי, תמיכה בעובד הנופל.

.אין לעזוב את הנפגע עד לגמר מתן הסיוע

 לשומר, לאדם נוסף–טלפון חירום .

פינוי העובד לבית חולים.



:אותות אזהרה

.זרם ממכשיר חשמלי( 1

.עשן( 2

.ריח של כבלים שרופים( 3

:הפעולות שינקטו

.כיבוי המכשיר החשמלי-

.הודעה לאחראי באזור ולשאר העובדים-

.חזרה לעבודה לאחר תיקון המכשיר-



חשמל בבריכה
חובה להקפיד על כללי בטיחות מחמירים בעבודה עם  , לכן. מאוד" רטוב"בריכת השחייה היא אזור 

: מתקני החשמל 

,  תיקון, פירוק–רשאי לבצע עבודת חשמל ( ת"התממטעם משרד )רק אדם בעל רישיון מתאים •

;ורק בהתאם לתנאים של הרישיון ודרגתו–או מערכת חשמל /הרכבה ובדיקה של מכשיר חשמלי ו

הידיים  : הפעלת מכשירי חשמל וכלי עבודה חשמליים תיעשה תוך הקפדה על כללים נאותים•

;הרגליים נעולות בנעליים והמקום יבש, יבשות

מוטבע עליהם סימן היכר  )כפול -מכשירים חשמליים מיטלטלים המופעלים ביד יהיו בעלי בידוד•

(.וולט בזרם חילופין50עד .)או מופעלים במתח נמוך מאוד( בצורת ריבוע בתוך ריבוע

והרחק ככל , מערכות הגברה ומערכות קול ימוקמו ויותקנו רק באזורים יבשים, מערכות תאורה•

;האפשר מאזורים רטובים

וחמורים עוד יותר בעבודה עם  , נדרשים כללי זהירות חמורים במיוחד בעבודה בקרבת המים•

(;כגון הרובוט לניקוי הקרקעית )המכשור הפועל בתוך הבריכה 

כל  . יש להקפיד על ביצוע ביקורת תקינות תקופתית לכל מערכות החשמל ועל תחזוקתן הנאותה•

ואת המערכות התפעוליות וחדרי  "( ספא"כגון מתקני )ההוראות כוללות גם את מערכות השירות 

של כל נזילת מים על מערכת חשמל  מיידיבחדרי מכונות יש להקפיד בעיקר על תיקון . המכונות 

ניקוי אבק מעל פתחי האוורור של המשאבות והמנועים החשמליים וגם מלוחות  , או בקרבתה

.  החשמל 



חשמל בבריכה



החלקה על רצפה רטובה



סכנת טביעה



23בטיחות באש

נספה 72גבר כבן : אור עקיבא

הנסיבות  -בשריפה שפרצה בדירתו 

נחקרות

Kיציק לוי

15/05/2013: פורסם

http://www.hnn.co.il/pics/gal22457/483578349_1647037789.JPG


משולש האש
.האשגורמיכשלושתמוגדרים-וחוםחומר,חמצן❑

.בעירהתיתכןיחדהגורמיםשלושתשלבשילוברקכאשר❑

.הרגיליםבתנאיםבעירהתיתכןלאהאשגורמימשלושתאחדבלי❑

."האשמשולש"-נקראיםהאשגורמישלושת❑



כללים להתמודדות עם כיבוי שריפה

לשומר ולעובדים בסביבת  , עובד המזהה שריפה מודיע מיד לממונה הישיר-דווח

.העבודה

 על פי עוצמת האש  שיקול דעת יש להפעיל -" הראש"שריפה מכבים עם

,  התמודדות עם האש, פינוי עובדים)והאפשרויות לכבותה בעזרת הציוד הקיים במפעל 

(.הזעקת שירותי כיבוי אש והצלה

25









חומרים מסוכנים



חומרים מסוכנים



חומרים מסוכנים



חומרים מסוכנים



חומרים מסוכנים



חומרים מסוכנים



מהות סיכון  

הבטיחות  

והבריאות

סיבה  

אפשרית

אופן התגוננות

פגיעה  כללי

בריאותית

.עובד בריכה יקבל הדרכת בטיחות לתפקידו הייעודי•

.רישיון מוכר ובתוקף/ מציל יהיה בעל אישור •

.לא יתחיל עובד בבריכה את עבודתו אם הינו חש ברע•

.אין לשתות אלכוהול לפני ובעת העבודה בבריכה•

.מסודר וללא מפגעים, יש לוודא שאזור העבודה נקי•

.חובה להשתמש בציוד מגן אישי על פי ההנחיות•

פגיעה  

/  שלד

שרירים

הרמה והזזת  

חפצים שונים  

.אין להרים מעבר ליכולת•

.יש לנטרל את הגב בביצוע ההרמה תוך כיפוף הברכיים•

.יש להשתמש בעגלה, במידת הצורך•

.יש להשתמש בנעל סגורה ונוחה•

.במידת הצורך רצוי להיעזר בעובד נוסף•



מהות סיכון  

הבטיחות 

והבריאות

אופן התגוננותסיבה אפשרית

חשיפה  

לכימיקלים  

המשמשים  

לחיטוי הבריכה

/  חשיפה עורית

בליעה  / נשימתית

עלולה לגרום לפגיעה  

בריאותית למשתמש

.על העובד להבין את הסיכון•

.על העובד להכיר את אופן השימוש הנכון ואת דרכי המניעה כפי שכתוב בתווית היצרן•

.משקפי מגן וכל ציוד מגן אישי הנדרש על ידי היצרן, חובה לעבוד עם כפפות גומי•

.יש להימנע מנשימת האדים•

.פתיחת בקבוק החומר צריכה להיעשות בצורה זהירה ותוך הרחקת  פתח הבקבוק מכיוון הפנים•

.לשתות או לעשן בעת עבודה עם החומר, אין לאכול•

.יש לעבוד באזור פתוח ומאוורר•

.עליו להימנע מעבודה עם החומר, במידה והעובד רגיש או סובל מאסטמה•

.דקות ולגשת מיד למרפאה לקבלת טיפול רפואי15יש לשטוף למשך , במקרה פגיעה בעיניים•

.חובה לפנות מיד לטיפול רפואי, במקרה של בליעה•

.יש לשטוף במים, במקרה של חשיפה עורית•

.  כימית( ריאקציה)אין לערבב חומרים מסוכנים שונים מחשש לתגובה •

כניסה לממונה רעלים או למורשים  . ארון מאוורר ומשולט/אחסון חומרי ניקוי במקום ייעודי במחסן•

.בלבד

.אין להשאיר חומר כימי בשטח הבריכה ללא השגחה•

.אין לאחסן חומרים רטובים מעל לחומרים יבשים•

.שיישמר בהישג יד( MSDS)לכל חומר יצורף גיליון המידע שלו •

.כל חומר יוחזק במכל המקורי ויסומן בצורה נאותה כך שלא יוכל להיווצר שום בלבול•

.בשום אופן אין לאחסן חומרים בבקבוקי שתייה או מכלי מזון ריקים•



מהות סיכון  

הבטיחות  

והבריאות

סיבה  

אפשרית

אופן התגוננות

במהלך עבודה  התחשמלות

עם מכשירים  

מגע , חשמליים

חשמל במים או 

מגע בשקע  

.חשוף

.יש להיצמד להוראות יצרן ולעבוד על פיהן•

שכבל הזנת החשמל לא , יש לוודא לפני תחילת העבודה שהמכשיר תקין•

.אין להשתמש במכשיר לא תקין. שתקע המכשיר תקין ואין חיווט גלוי, קרוע

וחובה להזמין , בשום מקרה אין לנסות לפתוח או לתקן כל ציוד חשמל•

.חשמלאי לצורך תיקון תקלה

.מכשירים חשמליים ינותקו לפני ניקיונם או תיקונם•

.אין להתיז מים על מכשיר חשמלי•

.יש לדווח למנהל הישיר על כל מפגע בנושא חשמל•

.כל מערכות החשמל הממוקמים בקרבת הבריכה יהיו מוגנות מים•

.אין להעביר כבלי חשמל מעל הבריכה•

מעידות  

והחלקות

החלקה על רצפה  

רטובה

.נעל סגורה עם סוליה מונעת החלקה, שימוש בנעלי בטיחות•

.יש להימנע כל האפשר ממים בשטח הבריכה•

.יש ללכת בזהירות ולא לרוץ•

.לוודא שקיים שילוט המזהיר מפי ריצה בשטח הבריכה ומפני סכנת החלקה•



מהות סיכון  

הבטיחות  

והבריאות

סיבה  

אפשרית

אופן התגוננות

,  נפילה לבריכהסכנת טביעה

איבוד , חבלה

הכרה

.במשך כל זמן הפעילות בבריכה יהיה במקום מציל מוסמך•

.נדרש להציב שילוט האוסר כניסה לבריכה ללא מציל•

.בגמר הפעילות יש למנוע כניסת אנשים לבריכה•

.יש לנעול את שערי הכניסה לבריכה בזמן שאין מציל•

מעידות  

והחלקות

החלקה על רצפה  

רטובה

.נעל סגורה עם סוליה מונעת החלקה, שימוש בנעלי בטיחות•

.יש להימנע כל האפשר ממים בשטח הבריכה•

.יש ללכת בזהירות ולא לרוץ•

.לוודא שקיים שילוט המזהיר מפי ריצה בשטח הבריכה ומפני סכנת החלקה•

.אין להצית אש מכל סיבה•קצר חשמלישריפה

.יש לנסות לכבות את האש בעזרת מטף, במידה וזוהתה אש או עשן•

.ט"יש לדווח מיד לקב•

.יש לפנות את המקום דרך יציאות חירום ולא באמצעות המעלית•

.יש ללמוד ולהשתמש במטף כיבוי אש•



מהות סיכון  

הבטיחות  

והבריאות

סיבה  

אפשרית

אופן התגוננות

חירום

חסימת דרכי  

מילוט

נדרש לוודא שכל מעברי המילוט פנויים –! אין לחסום מעברי חירום 

.ולאורחים מתאפשרת גישה חופשית ליציאות המילוט

/ חוסר בקיאות

ידע

השתתף בתרגילי החירום . הכר את המרחבים המוגנים ואת דרכי המילוט

.המבוצעים בשגרה

או כאשר  , פנה את המקום ואת האורחים במקרה של אי יכולת לטפל באירועקושי בפינוי מהיר

.קיימת סכנת חיים

. למד מיקום ארון עזרה ראשונה וארון חירום לשימוש בעת אירוע חירוםציוד חירום



ארגונומיה

ארגונומיה היא שילוב של המילים–מהי ארגונומיה

"עבודה" = ארגו

"חוק" = נומוס.

.הנדסת אנוש-או בקיצור

להגביר את היעילות האנושית בסביבת  –מטרת הארגונומיה

תוך הפחתה של נזקים גופניים  , ( ובכל מקום אחר)העבודה 

.וטעויות ותוך הגברת הנוחיות
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הרמת משאות–ארגונומיה 
41

י העובד בריאה "באיזו מבין התמונות הרמת המשא ע

?יותר



ציוד מגן אישי

42



ציוד מגן אישי

נועד לשימושו האישי של העובד להגנה  

.בפני נזקי גוף ובריאות
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חובת המעביד-ציוד מגן אישי 

· אספקת ציוד מגן אישי כמפורט בתוספת לתקנה.

· ינחה את הממונה על  , מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו

כלומר  )העבודה כיצד לקיים את ההוראות ויפקח על ביצוען 

אחריות המעביד חלה גם על עובדי קבלן או קבלני משנה  

(.הנמצאים בתחום אחריותו

· תיקון או החלפה של ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.
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חובת העובד–ציוד מגן אישי 

· להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לייעודו.

· להחזיק את הציוד במצב נקי ולשמור עת תקינותו.

·  להחזר את הציוד למעביד כאשר גילה בו פגם או נזק

.לשם החלפתו
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