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מעבדת גהות 
 תעסוקתית 

   חוק ארגון  הפיקוח על העבודה1.2 
   
  מבנה מנגנון הפיקוח  
  

הוא אגף בעבודה גהות הבבטיחות והתחום המדיניות הממשלה  המבצע המרכזי של •
  .)תעשיה מסחר ותעסוקה ( ת "משרד התמהיום למשויך הפיקוח על העבודה ה

 
  . העבודה פועל מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה אגף הפיקוח על •
 
במקומות העבודה ותפקידו העיקרי הוא   ביצוע חוקי הבטיחותהשירות מפקח על •

  . ומעקב רפואי ,מניעת מחלות כתוצאה מחשיפה  , מניעת תאונות עבודה 
 
,  עבודת הנוער, פקודת הבטיחות בעבודה : ים הבאים חוקה אכיפתהאגף אחראי  •

 שורות שעות עבודה מנוחה ותקנות שונות הקחוק ,  חוק חומרי נפץ,חוק עבודת נשים

 .לבטיחות ולרווחת העובד
  

 :מבנה מטה אגף הפיקוח  •
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
חיפה , מרכז , א "ת, ירושלים  : מחוזות בארבעת הערים הגדולות 5לאגף הפיקוח  •

  .ודרום 
 
פיקוח  ועורכים ביקורי ת "התמי שר "מנגנון השרות מורכב ממפקחים הממונים ע •

  .'כובמשקים חקלאיים ו,באתרי בניה , במפעלים
 
סגן מפקח עבודה ראשי , מפקח עבודה ראשי :  ממנה מקרב המפקחים ת "התמשר  •

 .ומפקחי עבודה אזורים 
 
רשימת מפקחי העבודה האזורים  •

 . וסגניהם מצורפת בהמשך 
  

 :מבנה ארגוני של אזור פיקוח  •
  
  
  
  
  
  

 ת"שר התמ
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    1954ד "תשי .חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

פקח על קיום יאת מבנה הארגון שאלה קובע   דרישות טכניותכוללהחוק אינו  •

 .הדרישות 

  : חוק מקיף את הנושאים הבאים  ה •

   שרות פיקוח –פרק ראשון 

  ועדות וממונים על בטיחות , פרק שני נאמנים 

   ולגהות המוסד לבטיחות –פרק שלישי 

    שונות –פרק רביעי 

  

  :  לי לבודק הפנים מפע םהרלוונטייהפרק הראשון בחוק  מכיל  את הנושאים הבאים  •

o השרות  \מבנה מנגנון הפיקוח  

o  הגדרת סמכויות מפקחי עבודה  

o  צו בטיחות  

o  צו שיפור  

  
  
  סמכויות מפקחי עבודה    

 :אמצעי האכיפה הבאים למפקח עבודה  •

   .לשפר בתוך זמן קצובהמחייב את המעביד  -להוציא צו שיפור 

   . איסור המשך עבודה –בטיחות  להוציא צו

  על כל עבירה  ₪ 3000 –קנס מנהלי 

  .ד לעבודה "תביעה משפטית בביה

 י הפרקליטות " תביעה ע–בתאונות מוות 

 .ולמנוע הישנותן מפקחי העבודה חוקרים תאונות עבודה במטרה להפיק לקחים •

 : בסמכות מפקחי העבודה  •

  להיכנס לכל מקום עבודה 

  לבדוק את סדרי העבודה 

  לחקור סיבות לתאונת עבודה 

  לחקור אדם

  על בדיקה להורות 

  י מומחה "להילוות ע

 י שוטר "להתלוות ע
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 צו בטיחות

  
ישנה סכנה בטיחותית  המסכנת חיים או בריאות של מוציאים צו בטיחות במקרה בו  •

  . בני אדם 
  

  רשאי מפקח עבודה אזורי לאסור שימוש או להורות על פעולות  להרחקת הסכנה •
 

  . ניתן להוציא את הצו מיידית •
 
  .מפקח ראשי או בית דין לעבודה , י מפקח אזורי " לא בוטל עהצו תקף כל עוד •

  
  

 צו שיפור

  
בריאות או , הצו מוצא במצב בו מתגלה שלא מקוימות הוראות החוק  בנושא בטיחות  •

  .רווחה של עובדים
 

  .הצו  מגדיר את האמצעים שיש לנקוט על מנת לקים את הוראת החוק  •
 

  . הצו  ימים לביצוע14ינתן פרק זמן של לפחות  •
 

  .ביצוע הדרישות בצו השיפור ידווחו למפקח האזורי  •
 

  ניתן לערער על הצו בבית דין לעבודה  •
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   )2003ספטמבר ( רשימת מפקחי עבודה אזוריים וסגניהם  

  

 30 רח יפו - אזור ירושלים

   יצחק ליסינגר - מפקח עבודה אזורי 

   91001ם - י146ד "ת  

    02-6294972, 02-6294973    02-6294971     il.gov.molsa@ItzhakL    

   אוה בוטמן - מפקח עבודה אזורי. ס 

   91001ם - י146ד "ת  

    02-6294974, 02-6494973    02-6294971     il.gov.molsa@EvaB    

   

  53ה רח סלמ - אזור תל אביב

   אנטולי אפשטיין - מפקח עבודה אזורי 

   66845א " ת393ד "ת  

    03-6812318, 03-5125279    03-6812266     il.gov.molsa@AnatolyE   
 

   מפקח עבודה אזורי. ס - מיכאל ספרו 

   66845א " ת393ד "ת  

    03-5125278, 03-5125277    03-6812266     il.gov.molsa@MichaelS   
 

   

  53סלמה  'רח -אזור מרכז 

   הרוש-ציון בן - מפקח עבודה אזורי 

   66845א " ת363ד "ת  

    03-5125273, 03-5125272    03-5125200     il.gov.molsa@TzionB   
 

   שמואל חפץ - מפקח עבודה אזורי. ס 

   66845א " ת393ד "ת  

    03-5125271, 03-5125272    03-5125200     il.gov.molsa@ShmuelH    

   

  5חסן שוקרי   רח-אזור חיפה 

   סני ארווין - מפקח עבודה אזורי 

   31459 חיפה 46047ד "ת  

    04-8619327, 04-8619328    04-8665103     il.gov.molsa@ErwinS    

   ניקו ברקוביץ - מפקח עבודה אזורי. ס 

   31459 חיפה 46047ד "ת  

    04-8619374, 04-8619327    04-8665103     il.gov.molsa@NicoB   
 

  

   באר שבע4התקווה   רח-אזור דרום 

   מיכאל ליבפריינד - מפקח עבודה אזורי 

   84144ש " ב4521ד "ת  

    08-6264713, 08-6264702    08-6264717     il.ovg.molsa@MichaelL   
 

   יבגני ספיבק - מפקח עבודה אזורי. ס 

   84144ש " ב4521ד "ת  

    08-6264713, 08-6264718    08-6264717     il.gov.molsa@EvgenyS   
 

  
  


