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 האגף לפיקוח על העבודהתעשייה המסחר והתעסוקה                                       דינת ישראל                                                                               משרד מ
 

  טופס עדכון פרטים למפעל/חברה

 __________________ :תאריך מילוי הטופס    ______________________________________ :(1)שם המפעל 
 

 מס' מפעל
 )לשימוש המשרד(

 מס'  
 )לשימוש משרד(

מס' עובדים 
(2)  

מס' אחיד במשק  מס' ביטוח לאומי
(3) 

 מס' ברשם הקבלנים

      
  ענף כלכלי/מהות העסק:

 

 כתובת המפעל/חברה:
 

 E-mail פקס טלפון מיקוד ת.ד. מס' רחוב שכונה/איזור יישוב/עיר

         

         מען אחר למכתבים:

  :מיקום

 

 _________ מס' מפעל/חברת אם:  ____________________________________ שם מפעל/חברת האם ::   (4)פרטי מפעל/חברת אם
 

 E-mail פקס טלפון מיקוד ת.ד. מס' רחוב שכונה/איזור יישוב/עיר

         

 
  )נא לכלול בפירוט : בעלים, מנהלים, מנהל הייצור, מהנדס המפעל/חברה, יו"ר ועדת בטיחות( ם ובעלי תפקידים:מנהלי בעלים פרטי

 
 ת.ז.  שם פרטי שם משפחה תפקיד

ספרות כולל  9)
 ספרת ביקורת(

 E-mail פקס טלפון מס'/ת.ד רחוב יישוב/עיר

          
          
          
          

          ממונה בטיחות:
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 האגף לפיקוח על העבודה                                                                               מדינת ישראל                                                                               משרד העבודה והרווחה

 
 מפעלך(. ציוד ומכונות )המצויים ב

 פרט אחרים אם יש.
 ארגון הבטיחות המפעל  

 פרט אחרים אם יש
  תנאים פיזיים ורווחת העובד  

 פרט אחרים אם יש
     
 קיים נושא  מס  קיים נושא מס   כמות הציוד מס

 לא כן לא כן
מדיניות הנהלה בנושא בטיחות  1   ציוד ריתוך וחיתוך 1

 בכתב
 עובד ייצור גדול    שטח עבודה ל  1   

 מ"ר 4 -מ  
  

   עבודה במשמרות 2    תוכנית הדרכה כללית ופרטנית 2   גלילי גז דחוס 2
   העסקת נערים 3    תוכנית בטיחות וסקר סיכונים 3   מכבשי כיפוף לגזירה 3
   העסקת נשים 4    ממונה בטיחות מפעלי 4   מכבשים אחרים 4
היקף משרתו של ממונה   5   גליוטינות ממונעות 5

 הבטיחות _________
   מקום אכילה מסודר לעובד 5   

אישור כשירות לממונה בטיחות,  6   תנור תעשייתי 6
 מטעם מפע"ר

   מלתחות 6   

   מלתחות כפולות 7    ועדת בטיחות  7   חדר קירור 7
   שירותים 8    ציוד עזרה ראשונה 8   מעליות 8
ך עזרה ראשונה  )גורם מער 9   מלגזות 9

מקצועי המסוגל לתת עזרה 
 ראשונה(

       

        מעקב רפואי לעובדים 10   עגורנים 10
        כרטסת חומרים מסוכנים 11   מנופים 11
        אמצעים לטיפול בדליפות 12   מכונות הרמה אחרות 12
        אמצעים לכיבוי אש 13   פגום ממוכן 13
            קיטורדודי   14
            קולטי אוויר  15
            מכלי לחץ 16
 2000מכלי אחסון דלק )מעל  17

 ליטר(
           

 500מכלי אחסון גפ"מ )מעל  18
 ליטר(

           

            מקורות קרינה מייננת 19
            ציוד לייזר 20
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 האגף לפיקוח על העבודה משרד העבודה והרווחה מדינת ישראל
 

 ירותים בציון ייצור,יבוא,מסחר(:ש)פרט מוצרים/ (6)מוצרים/שירותים
 

ייצור/יבו מוצר/שירות מס
 א/

 מסחר
 הערות

1    
2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 ידה וקיים במפעל(:במ x סמן) (7) טבלת חומרים

 xסמן  שם החומר/ים  xסמן  שם החומר/ים

  .  מתיל אקרילאט 21   . עופרת1
  .  גליקול אתרים 22   . כספית2
  .  אמוניה 23   . מתכות מסויימות:  קדמיום 3

  (BLACK CARBON.  פחם שחור  )24   בריליום                                      
  .  פחמן טטרהכלורי 25   ניקל                                      

  .  כלורופורם 26   קובלט                                      
  . כלור27   כרום                                     
  .  דימתיל פורמאמיד  28   מתק"ש                                     

  .  מתיל אתיל קטון  29   . ארסן4
  .  מתיל איזובוטיל קטון  30   . בנזן5
  .  בנזואיל פראוקסיד  31   . ויניל כלוריד6
  . אפי כלורוהידרין  32   . אבק מזיק:         אזבסט 7

  .  אתילן דיברומיד  33   טלק                               
ו חמצני גבישי  צורן ד                            

 )סיליקה(
  .  בוטיל אצטט 34  

  הקסאן   - n .   35   . ממיסים הלוגניים: טרי כלורואתילן 7
 פרכלורואתילן                                  
 )טטרה כלורו  אתילן(                                 

 .  סיבים מינרליים )סיבים קרמיים,      36  
 כית, צמר סלעים  וכו'( זכו      

 

  אמינודיפניל  - 4.  37   טריכלורואתן                                     
  . ביס )כלורומתיל( אתר   38   . ממיסים ארומטיים: טולואן8
  ביפנילאמין(   4.4. בנזידין )39   . ממיסים ארומטיים: קסילן8
  נפתילאמין    -.  בטה 40   . ממיסים ארומטיים:סטירן8
  .  גז חרדל )דיכלורואתיל סולפיד(  41   טולואן די איזוציאנט   TDI . איזוציאנטים:9
 פניל -מתיל ביס  MDI. איזוציאנטים:    9

 איזוציאנט                               
  .  כלורומתיל מתיל אתר   42  

 . ביס כלורו אתיל n.n) -.  כלורנפזין 43   .  זרחנים אורגנים  וקרמבטים10
 נפתילאמין(   -2-       

 

  ניטרודיפניל   – 4. 44   . פורמאלדהיד11
     . אתילן אוקסיד 12
     . חומרים פולטי קרינה מייננת13
     . מתילן כלוריד14
     . ניטרוס אוקסיד )גז הרדמה(15
     . הלותן )גז הרדמה(16
     ה(.  איזופלואורן )גז הרדמ17
     . פנול 18
     . הידרזין 19
     ניטריל  –. אקרילו 20

 


