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 פרק א': פרשנות ותחולה

 סימן א': פרשנות
  –בפקודה זו  .1 הגדרות

 לרבות התקן מיכאני ורצועות הנע; – "מכונות"
מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  – "מפקח ראשי", "מפקח"
, להיות מפקח עבודה, סגן מפקח עבודה ראשי או מפקח עבודה 1954-התשי"ד

מי שנתמנה לפי החוק  –, לענין מפעל פלוני "מפקח אזורי"ראשי, לפי הענין, ו
 האמור להיות מפקח עבודה אזורי באזור שבו נמצא המפעל;

 לרבות השימוש בקיטור; – "תהליך"
 שר העבודה. – "השר"

מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרתם או מסביב להם עובדים בני אדם  .2 מפעל בדרך כלל
בעבודת כפיים בתהליך המשמש לעשיית מצרך או חלק של מצרך, שינויו, 

טורו, גימורו, ניקויו, רחיצתו, פירוקו, הריסתו או הכשרתו למכירה, תיקונו, עי
 או הכרוך באלה, ונתקיימו בחצרים שתי אלה:

 יד או לשם השתכרות;-פעולת המפעל היא דרך משלח (1)

 יש למעסיקם זכות גישה או זכות שליטה. –אם מועסקים שם עובדים שכירים  (2)
המנויים להלן, שבהם עובדים בני אדם בעבודת כפיים, בכלל  אף החצרים .3 מפעלים מפורטים

 , ואלה הם:2מפעל הם, גם אם אינם כן לפי ההגדרה בסעיף 

לחוק  44מקום שבו נעשית פעולה לשם מטרת נפט כמשמעותה בסעיף  (1)
 ;1952-הנפט, התשי"ב

 מכרה כמשמעותו בפקודת המכרות; (2)

 מחצבה; (3)

ילה, בהשלמה או באריזה של חצרים שבהם עוסקים באינקול, בקיפול, בגל (4)
 מתווה או אריג;

מספנה או מבדוק יבש, לרבות סביבתם, שבהם בונים, בונים מחדש,  (5)
 מתקנים, מכללים מחדש, מגמרים או מפרקים אוניות או כלי שיט אחרים;

 מקום שבו מבוצע קידוח מים; (6)

מפעל מים או מקום אחר שבו משתמשים בכוח מכני לשם הספקת מים  (7)
 שר לכך;לציבור או בק

השקיה שבהם משתמשים בכוח מכני וכן תחנת -ביוב או מפעל-מפעל (8)

 1 פרק א': פרשנות ותחולה 
 1 סימן א': פרשנות 

 1 הגדרות 1סעיף 
 1 מפעל בדרך כלל 2סעיף 
 1 מפעלים מפורטים 3סעיף 
 2 כשאין העוסקים עובדי התופש 4סעיף 
 3 קו או שלוחה המשמשים למפעל 5סעיף 
 3 מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו 6סעיף 
 3 פיצול ואיחוד מפעלים 7סעיף 
 3 מפעל תחת כיפת השמים 8סעיף 
 3 חצרים של המדינה או רשות מקומית  9סעיף 
 3 תחולה על מפעלים דרך כלל 11סעיף 

 3 בטיחות :ג'פרק  
 3 מבנה של מכונות ומסחר בהן :ב'סימן  

 3 על חלקים מסויימיםהגנה  45סעיף 
 3 במכונות וציודמסחר  46סעיף 
 3 לענין מסחר במכונות וציודתקנות  47סעיף 
 3 לתחולהסייג  48סעיף 

 1970-לתש"ה, ]נוסח חדש[הבטיחות בעבודה  פקודת
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 שאיבה המשמשת בקשר למפעל כאמור;

 תחנה הידראולית ליצור כוח; (9)

  –יד או לשם השתכרות -חצרים שבהם עוסקים דרך משלח (11)

שקע או בתהליך אחר -אבן, בדפסות-בלט, בדפסות-בהדפסה, בדפסות (א)
 בדומה לאלה;

 בכריכת ספרים; (ב)

 קת סרטים קינמטוגרפיים;בהפ (ג)

חצרים שבהם נעשות עבודות בקשר לעיסוק אחר או למוסד ציבורי, הכל  (11)
 לפי הענין, כמפורט להלן:

בכרוך לעיסוק אחר  –()א( או כריכת ספרים 11הדפסה כאמור בפסקה ) (א)
יד או לשם השתכרות, או בכרוך למוסד -שמנהלים אותו דרך משלח

 ציבורי או לשירות ציבורי;

יצור, בניה מחדש, תיקון, החסנה, תחזוקה או ניקוי של רכב, קטרים,  (ב)
כעזר לעסק תחבורה או לעסק  –כלי טיס או אמצעי תחבורה אחרים 

 תעשייתי או מסחרי אחר;

עשיה, התאמה או תיקון של תלבושות, תפאורות או מיטלטלין אחרים  (ג)
ים יד או לשם השתכרות, של סרט-לצרכי הפקה או הצגה, דרך משלח –

קינמטוגרפיים או הצגות תיאטרוניות, למעט במה או חדר הלבשה של 
 תיאטרון שנעשים בהם תיאומים ותיקונים באקראי בלבד;

 בכרוך לדיג; –עשיית רשתות או תיקונן  (ד)

בכרוך לעיסוק אחר  –עשיית מצרכים ממתכת או מעץ או תיקונם  (ה)
 יד או לשם השתכרות או בכרוך למוסד-שמנהלים אותו דרך משלח

 ציבורי או לשירות ציבורי;

בכרוך לבניה או בניה הנדסית, ואין הם  –עשיית מצרכים או הכנתם  (ו)
 חצרים שבהם נעשית בניה או בניה הנדסית;

כעזר לעיסוק אחר או בכרוך לצרכי מוסד ציבורי או שירות  –מכבסה  (ז)
 ציבורי;

 מעבדה; (ח)

  –חצרים שבהם עוסקים בקשר למפעל  (12)

ודה הנעשית במפעל או בכרוך למטרותיו כהכנה לעב –במיון מצרכים  (א)
 של מפעל;

 –ברחיצתם או במילוים של בקבוקים או מיכלים או באריזת מצרכים  (ב)
 ;בכרוך למטרותיו של מפעל

אוכל, חדר מנוחה או חצרים אחרים המיועדים לרווחת העובדים  חדר (13)
 במפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

ים פעולות תכנון, עיצוב, שרטוט, ניסוי חומרים, חצרים שבהם עוש (14)
מוצרים ותהליכים, ניהול ומסחר וכיוצא באלה בכרוך למטרותיו של 

 מפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

 חצרים שבהם מבצעים מבחנים במצרכים, שלא למטרות מחקר בלבד; (15)

 בית מטבחיים או משחטת עופות; (16)

  -למפעל; לענין זה  מסעדה הצמודה (17)

 כל מקום שבו מכינים מאכלים לצריכה במקום; – "מסעדה" (א)

רשאי שר העבודה לקבוע תנאים לענין תפוסתו של מלון או לענין היקף  (ב)
השירות הניתן במסעדות הצמודות לו, שלפיהם יראו מסעדה הצמודה 

 למלון כמפעל;

 מכבסה ובה מכונות כביסה לשירות עצמי של הלקוחות; (18)

בית מלאכה או מפעל השייכים לאגודה שיתופית חקלאית, אף אם  (19)
  יד או לשם השתכרות.-פעולתם אינה דרך משלח

כשאין העוסקים 
 עובדי התופש

)א( במקום שבו עובד אדם ברשותו של תופש המקום או לפי הסכם עמו בעבודה  .4
שהיתה עושה את המקום למפעל אילו היה אותו אדם עובדו של התופש, 
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 אותו כמפעל לענין פקודה זו;יראו 

 לרבות בעל המקום. –לענין סעיף זה  – "תופש המקום"  (ב)
קו או שלוחה 

 המשמשים למפעל
קו פסים או שלוחה שלו, המשמשים בקשר למפעל ולצרכיו ואינם חלק  .5

ממסילת ברזל, יראו אותם כחלק מהמפעל; היו משמשים בקשר למפעלים 
 בידי תופשים שונים, יראו אותם כמפעל נפרד. אחרים התפושים

מקום במפעל 
שאינו משמש 

 למטרותיו

מקום הנמצא בגידרתו של מפעל או מסביב לו ומשמש רק למטרה שאינה  .6
לצרכי התהליכים המבוצעים במפעל, לא יראוהו כחלק מם המפעל לעניני 

 נפרד. פקודה זו, אבל אם מבחנה אחרת היה המקום בגדר מפעל יראוהו כמפעל
פיצול ואיחדו 

 מפעלים
הראשי רשאי לאשר בכתב שיראו חלק ממפעל כמפעל נפרד,  מפקח)א( ה .7

 כמפעל אחד; –ומפעלים אחדים 

ה לעניני פקודה זו, כולם או מקצתם, שיראו דהשר רשאי להורות בתעו (ב)
ענפים שונים או מחלקות שונות של פעולה במפעל אחד או במפעלים 

 נפרדים.
מפעל תחת כיפת 

 השמים
 אין חצרים יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהם תחת כיפת השמים. .8

חצרים של המדינה 
 או רשות מקומית

)א( אין חצרים השייכים למדינה או לרשות מקומית או התפושים על ידיהן  .9
יד או -יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהפעולה בהם אינה דרך משלח

 לשם השתכרות;

הנדסית המבוצעות על ידי המדינה או רשות מקומית או  בניהאין בניה ו (ב)
בשבילן, יוצאות מתחולת הפקודה משום כך בלבד שהפעולה בהן אינה דרך 

 יד או לשם השתכרות.-משלח
תחולה על מפעלים 

 דרך כלל
הוראות פקודה זו יחולו רק על מפעלים כפי שהוגדרו בפקודה זו, זולת אם יש   .11

זה, אולם הן יחולו על כל המפעלים כאמור בה הוראה מפורשת אחרת לענין 
 אם אין כוונה אחרת משתמעת.

  
 בטיחות': גפרק 

 מבנה של מכונות ומסחר בהן': בסימן 
על חלקים הגנה 

 מסויימים
  – במכונה המיועדת להפעלה בכוח מכני .45

גל או סבבת שיניים לבורג הידוק, לולב או יתד של כל גל סובב, כוש, גכל  (1)
 יהיו משוקעים, מסוככים או מוגנים באופן יעיל אחר כדי למנוע סכנה;

תשלובת של גלגלי שיניים או של גלגלי חיכוך, שאינה דורשת כיוונון כל  (2)
הוצבה כך שיש  םתדיר שעה שהיא בתנועה, תהא מסוככת מכל צד, זולת א

 ל בטיחות כאילו היתה מסוככת מכל צד.ותה מידה שבה א
במכונות חר סמ

 וציוד
, לא 45המיועדת להפעלה בכוח מכני ואינה ממלאה אחר דרישות סעיף מכונה  .46

ימכרנה אדם ולא ישכירנה לשימוש במפעל בישראל ובחזקת סוכן של מוכר או 
או להשכרתה לשימוש במפעל כיר לא יגרום ולא יביא אדם למכירתה מש

 בישראל.
לענין תקנות 

מסחר במכונות 
 וציוד

על מכונות, מיתקנים או ציוד שאינם  46רשאי להרחיב את הוראות סעיף השר   .47
קנה לפיה, הכל כפי תממלאים אחרי דרישות של פקודה זו או של תקנה שהו

ה יכול שיתייחסו למכונות, למיתקנים או זתקנות לפי סעיף ; פרש בתקנותשי
 לציוד בתהליך מפורש.

ו "ז בשבט תש"סימן זה לא יחולו על מכונה שהוחל בבנייתה לפני כהוראות   .48 לתחולהסייג 
לא יחולו על מכונות, מיתקנים או ציוד  47ותקנות לפי סעיף  (1946בינואר  29)

 שהוחל בבנייתם לפני התקנתן.
 

 יעקב ש' שפירא                           (1971במרץ  27) א' בניסן התשל"א
 המשפטיםשר                                   

 


