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 משרד הכלכלה 

מינהל הבטיחות והבריאות 

 התעסוקתית

 תכנית ניהול בטיחותבמכיני קריטריונים להכרה 
 והל מס'נ

 1מתוך   1עמוד  אמהדורה:   5.6.2013 בתוקף מיום: תאריך: 

  

 

 הכרה במכיני תכנית בטיחותקריטריונים ל

אירגון הפיקוח על ( בתקנות 2.)א( )4מפקח העבודה הראשי לפי תקנה אמות מידה להחלטת  -

 תקנות תכנית ניהול בטיחות( –)להלן  2013-התשע"ג בטיחות(הניהול העבודה )תכנית ל

 

 רקע:

תקנות תכנית ניהול בטיחות, תוכן התכנית על ידי בעל אישור כשירות תקף, ( ב1.)א()4תקנה על פי 

שעבר במסגרת שמונת ימי השתלמות הנדרשים בתקנות אירגון הפיקוח ממונים על הבטיחות, 

שאישר מפקח העבודה הראשי, באמצעות מוסד שמפקח  לפי תכניתהשתלמות בניהול סיכונים 

 ראשי אישר לעניין זה.העבודה ה

 .פורסמו בנוהל הכנת תכנית ניהול בטיחותביצוע הכשרה ללהכרה במוסדות ובמרצים ל הקריטריונים

ניהול נקבע כי מפקח העבודה הראשי יכול להכיר באנשים נוספים כמכיני תכנית ( 2.)א()4תקנה ב

(, עברו השתלמות 1.)א()4יחו כי הם בעלי כישורים שווי ערך לנדרש בתקנה בטיחות, ובלבד שיוכ

שנים  3זהה או שוות ערך להשתלמות הנדרשת בה, והם בעלי ניסיון מקצועי בתחום הבטיחות של 

 לפחות.

 

 

 :2)א(4לעניין תקנה  כישורים שווי ערךלהלן קביעת 

שנים לפחות, והוא אחד  3של בתעסוקה יוכר מי שהוא בעל ניסיון מקצועי בתחום הבטיחות  .1

 מאלה:

 בטיחות, והנדסת א.  בעל תואר שני בניהול 

בהשתלמות בניהול סיכונים לצורך , או ב. מרצה מאושר בקורס ממונים, בנושא ניהול סיכונים

  .הכנת תכנית ניהול בטיחות

להשתלמות למד בחו"ל או בארץ בהכשרה שהיא שוות ערך  ,ג. מי שהוא בעל אישור כשירות

 הנדרשת בתקנות תכנית לניהול בטיחות.

 בעל תואר אוניברסיטאי מוכר באחד מאלה :הוא שיוכר מי  .2

 הנדסה, .א

 מדעי הטבע, .ב

 רפואה, .ג

 ניהול מצבי חירום.   .ד
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בעל ניסיון שנים לפחות,  7של בתעסוקה בעל ניסיון מקצועי בתחום הבטיחות ובנוסף, 

למד בחו"ל או בארץ בהכשרה שהיא שוות ערך להשתלמות הנדרשת ובניהול סיכונים, 

 .בתקנות תכנית לניהול בטיחות 
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	רקע:
	להלן קביעת כישורים שווי ערך לעניין תקנה 4(א)2:

