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 פרק א': פרשנות ותחולה

 סימן א': פרשנות
  –בפקודה זו  .1 הגדרות

 עשן, גז או הבל; – "אדים"
מיכל סגור שבו מיוצר למטרה כלשהי קיטור תחת לחץ גדול מלחץ  – "דוד קיטור"

המסופקים למיכל אטמוספרי, לרבות חוסך המשמש לחימום מים 
 כאמור ומשחן המשמש לחימום קיטור;

 מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, – "מפקח ראשי", "מפקח"
, להיות מפקח עבודה, סגן מפקח 1954-התשי"ד

עבודה ראשי או מפקח עבודה ראשי, לפי הענין, 
מי שנתמנה לפי  –, לענין מפעל פלוני "מפקח אזורי"ו

החוק האמור להיות מפקח עבודה אזורי באזור שבו 
 נמצא המפעל;

 נקבע על ידי השר בתקנות; – "נקבע"
לרבות עובד עצמאי ומשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם  – "עובד"

 ;2007-מוגבלויות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז
קיים במצב יעיל, בכושר הפעלה יעיל, ובמתוקן היטב, ובמקום המיועד  – "קיים"

 במצב המונע החלקה; –למדרך אדם 
 שר העבודה. – השר""

מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרתם או מסביב להם עובדים בני אדם בעבודת  .2 מפעל בדרך כלל
כפיים בתהליך המשמש לעשיית מצרך או חלק של מצרך, שינויו, תיקונו, 
עיטורו, גימורו, ניקויו, רחיצתו, פירוקו, הריסתו או הכשרתו למכירה, או הכרוך 

 באלה, ונתקיימו בחצרים שתי אלה:

 יד או לשם השתכרות;-לחפעולת המפעל היא דרך מש (1)

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

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

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

 1 הגדרות 1סעיף 
 1 מפעל בדרך כלל 2סעיף 
 1 מפעלים מפורטים 3סעיף 
 3 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 סימן ב': תחולה לגבי המדינה 
 3 הגדרה 12סעיף 
 3 תחולה לגבי המדינה 13סעיף 
 3 פטור 14סעיף 

 4 בטיחות :ג'פרק  
 4 אדים מסוכנים :ח'סימן  

 4 הגדרה 88סעיף 
 4 הסימןתחולת  89סעיף 
 4 ממקום מוקףיציאה  90סעיף 
 4 למקום מוקףכניסה  91סעיף 
 4 לנשימה ולהנשמהציוד  92סעיף 
 4 פטור 93סעיף 
 4 בתא אשעבודה  94סעיף 

 1970-לתש"ה, ]נוסח חדש[הבטיחות בעבודה  פקודת
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לחוק הנפט,  44כמשמעותה בסעיף מקום שבו נעשית פעולה לשם מטרת נפט  (1)
 ;1952-התשי"ב

 מכרה כמשמעותו בפקודת המכרות; (2)

 מחצבה; (3)

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

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

 מקום שבו מבוצע קידוח מים; (6)

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

השקיה שבהם משתמשים בכוח מכני וכן תחנת שאיבה -ביוב או מפעל-מפעל (8)
 המשמשת בקשר למפעל כאמור;

 תחנה הידראולית ליצור כוח; (9)

  –יד או לשם השתכרות -דרך משלחחצרים שבהם עוסקים  (10)

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

 בכריכת ספרים; (ב)

 בהפקת סרטים קינמטוגרפיים; (ג)

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

בכרוך לעיסוק אחר  –()א( או כריכת ספרים 10הדפסה 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)
יד או לשם השתכרות, של סרטים -לצרכי הפקה או הצגה, דרך משלח –

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

 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)
 בהם נעשית בניה או בניה הנדסית;חצרים ש

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

 מעבדה; (ח)

  –חצרים שבהם עוסקים בקשר למפעל  (12)

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

 –מצרכים  ברחיצתם או במילוים של בקבוקים או מיכלים או באריזת (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;

חצרים שבהם עושים פעולות תכנון, עיצוב, שרטוט, ניסוי חומרים, מוצרים  (14)
מטרותיו של מפעל, ובלבד ותהליכים, ניהול ומסחר וכיוצא באלה בכרוך ל

 שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;
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 חצרים שבהם מבצעים מבחנים במצרכים, שלא למטרות מחקר בלבד; (15)

 בית מטבחיים או משחטת עופות; (16)

  -מסעדה הצמודה למפעל; לענין זה  (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 פעולתם  (19)
  יד או לשם השתכרות.-חאינה דרך משל

כשאין העוסקים 
)א( במקום שבו עובד אדם ברשותו של תופש המקום או לפי הסכם עמו בעבודה  .4 עובדי התופש

שהיתה עושה את המקום למפעל אילו היה אותו אדם עובדו של התופש, 
 יראו אותו כמפעל לענין פקודה זו;

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

קו פסים או שלוחה שלו, המשמשים בקשר למפעל ולצרכיו ואינם חלק ממסילת  .5 המשמשים למפעל
ברזל, יראו אותם כחלק מהמפעל; היו משמשים בקשר למפעלים אחרים 

 התפושים בידי תופשים שונים, יראו אותם כמפעל נפרד.
מקום במפעל 
שאינו משמש 

 למטרותיו

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

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

)א( המפקח הראשי רשאי לאשר בכתב שיראו חלק ממפעל כמפעל נפרד,  .7 מפעלים
 כמפעל אחד; –ים אחדים ומפעל

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

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

חצרים של המדינה 
)א( אין חצרים השייכים למדינה או לרשות מקומית או התפושים על ידיהן  .9 מקומיתאו רשות 

יד או -יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהפעולה בהם אינה דרך משלח
 לשם השתכרות;

אין בניה ובניה הנדסית המבוצעות על ידי המדינה או רשות מקומית או  (ב)
ולה בהן אינה דרך בשבילן, יוצאות מתחולת הפקודה משום כך בלבד שהפע

 יד או לשם השתכרות.-משלח
תחולה על מפעלים 

הוראות פקודה זו יחולו רק על מפעלים כפי שהוגדרו בפקודה זו, זולת אם יש  .11 דרך כלל
בה הוראה מפורשת אחרת לענין זה, אולם הן יחולו על כל המפעלים כאמור אם 

 אין כוונה אחרת משתמעת.
  

 סימן ב': תחולה לגבי המדינה
חצרים או מקום שבהם או עליהם חלות  – "מקום הנחשב כמפעל"בסימן זה  .12 הגדרה

, 187, 185, 184, 180הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן, לפי הוראות סעיפים 
 .194או  191

תחולה לגבי 
, יחולו על מפעל ועל מקום הנחשב הוראות פקודה זו, כולם או מקצתן לפי הענין  .13 המדינה

כמפעל השייכים למדינה או התפושים על ידיה, שבהם מבוצעות בניה או בניה 
 הנדסית על ידי המדינה או בשבילה.

בנסיבות של שעת חירום רשאי השר בתקנות, במידה ולתקופה המפורשות בהן,   .14 פטור
  –לפטור בפקודה זו 

 ;13בסעיף כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל האמורים  (1)

 כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל לענין עבודה הנעשית בשביל המדינה. (2)
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 ותיחט': בגפרק 
 יםדים מסוכנא': חסימן 

ם, צינור או תא, מכל, בור, מעבר לאדי חדר, –ן זה לענין סימ – "קום מוקףמ" .88 ההגדר
 .חלל מוקף וכיוצא באלה

סימן זה יחולו אם יש לעשות עבודה בתוך מקום מוקף שבתוכו עלולים הוראות  .89 הסימןתחולת 
 אדים מסוכנים כדי כך שיכול שבני אדם לא יעמדו בהם.להיות 

ממקום יציאה 
אש -מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו; כוות אש תותקן למקום-וותכ .90 מוקף

אש -ב, וכוותמ ברוח"ס 41-מ באורך ו"ס 46-מלבנית או סגלגלה לא תפחת מ
 מ באורך "ס 41-מ –מ בקוטר, ובמיכלית או בציוד נע אחר "ס 46-מ –עגולה 

 מ בקוטר."ס 41-מ –מ ברוחה, ואם הכווה עגולה "ס 36-ו
למקום ניסה כ

ייכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא, אלא אם נתמלאה אחת לא   .91 מוקף
 :מדרישות אלה

 ;מתאיםהנכנס לבוש מכשיר נשימה דם א (1)

כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע נקטו נ (2)
חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים, 

כנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי האדם הניהיה 
 מוחזק בידי אדם בחוץ.

לנשימה יוד צ
מו באופן כשיר נשימה, מכשיר הנשמה, חבלים וחגורות נאותים, יוכנו ויקוימ)א(   .92 ולהנשמה

 שהגישה אליהם תהיה נוחה ויבוקרו לעיתים מזומנות.

ספיק מקרב העובדים יודרכו ויאומנו בשימוש במכשירים האמורים מספר מ (ב)
 .ובשיטת ההנשמה

הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות מפקח ה  .93 טורפ
ין אינו י, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילו92עד  90סעיפים 

 או מעשי.נחוץ 
במעבר לאדים של דוד, עד שיצוננו תותר כל עבודה בתא אש, בתא שריפה או א ל  .94 בתא אשבודה ע

ים רור או באופן אחר, כדי בטיחותם של העובדוויבמידה מספקת, על ידי א
 .באותה עבודה

  
  

 

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

 


