
  

 חוטב הדובע םוקמ



 המדקה

 לש לועפתו המקה ,חותיפ ,םוזייב תקסועה תירוביצ תשדחתמ היגרנא תרבח הניה היגרנא רפונ 

 תרבחלו םייטרפ תוחוקלל יקנ למשח תקפסמו תרציימו הריגא ינקתמו תשדחתמ היגרנא ינקתמ

 הכותב תנמוט רפונ החמתמ ןהב תיראלוס היגרנא ינקתמ לש הקוזחתהו המקהה תויוליעפ .למשחה

 תודובע ,הובגב הדובע ,תוינלבק תודובע עוציבמ םיעבונה םינוש םייתוחיטב םינוכיסל לאיצנטופ

  .תאזב אצויכו למשח

 שארב םידמוע ,רפונ ירתאב םילעופה ןלבק ידבועו הרבחה ידבוע תואירב לעו תוחיטבה לע הרימשה

 תפאושה תינוגראה תוברתב יזכרמ קלח הווהמ תוחיטבה אשונ רפונב .רפונ לש תויופידעה רדס

 תאז .םייתואירבו םייתוחיטב םיעגפמו םינוכיס לש םידקמ רותיא ,החוטב הדובע תביבס רשפאל

 העיגפ ןכו רחא םדא לכו חרוא ירבוע ,היקפסו היתוחוקל ,הצובקה ידבועב תיזיפ העיגפ עונמל הרטמב

 .שוכרב

 ינוכיס תעינמ םשל תונדפקב לועפלו קוחה תושירד לכב דומעל הרבחה תבייוחמ ,וז השיגמ קלחכ

 חופיט לע התוליעפב הרתי הדפקה הדיפקמ הרבחה ךכ ךרוצל .הרבחה תויוליעפ לכב תוחיטב

 ןלבקה ידבועו םידבועה לש תורישכה רומיש ,אשונב הרבחה ילהנל תויצו תוחיטב לש תוברת רומישו

 לע התדובע יכילהתמ קלחכ הדיפקמו םיכילהת רופישו םיחקל תקפה ,םידבועל הכרדה תועצמאב

  םוחתב תוימינפ הפיכא תוינכות םודיק

 .הצובקה ילהנמו ידבוע לכ לע תלטומ החוטב הדובע תביבס תחטבהל תובייוחמה ,תאז םע דחי

 תוחיטבה ןיינעב תויחנההו םיללכה ,םילהנה ללכ תא ריכהל םיביוחמ הרבחה ידבוע ךכ ךרוצל

 םייתוחיטבה תונכסהו םינוכיסה תא ריכהל ;םאולמב םתוא םייקלו םדוקפתו םדיקפתל םייטנבלרה

 הרקמ לכב הלועפב טוקנל ;העיגפו הנואת תעינמל םיכרדה תאו םיעצבמ םהש הלועפ לכב םיכורכה

 להנמל וא הצובקב תוחיטבה להנמל יוחיד אלל חוודלו ;ןוכיסב םירחא וא ומצע םש רחא םדא וב

 .הדובע תנואתל וא שוכרב וא ףוגב העיגפל םורגל לולעה עוריא וא יתוחיטב עגפמ לכ לע רחא יטנוולר

 יקיזחמ לכל החוטב הדובע תביבס לש המויקלו תישיאה םתוחיטבל תוביוחמ הרבחה ידבוע לכ לע

 לעו םינושה תוחיטבה יאשונל ההובג תועדומ םייקל םידבועה ללכמ תשרדנ ןכ לע .םינושה ןיינעה

 תוחיטבה ילהנ יכו םתדובעב תוחיטבה ינוכיס אשונב םיכרדומ םידבועה ללכ יכ אדוול הרבחה תלהנה

 .םיעגפנ וא תוגירח ,תורשפ אלל םאולמב םימיוקמ

 

 

 



 היצלוגרה תושירדל תוביוחמ

 

 תוהיגהו תוחיטבה יקוחל הפופכ הרבחה ,הקינעמ רפונ רשא לועפתהו המקהה יתוריש תרגסמב

 לארשיב ,םהיפ-לע ונקתוהש תונקתהו םיווצה ןכו ,תויטנוולר תודובע עוציב לע םילחה  הדובעב

  .תלעופ איה ןהב תונידמבו

  לע תאזו הרבחל תוחיטב הנוממ יתוריש קינעמה ישילש דצ םע םכסהב םע הרשקתה היגרנא רפונ

 :ןלהל(  1970-ל"שת ,]שדח  חסונ[ הדובעב תוחיטבה תדוקפ תוברל ,תונושה תושירדב דומעל תנמ

 ,ב"צויכו  ,הדובע לע חוקיפה ןוגרא תונקת ,היפ-לע ומסרופש םיווצהו תונקתה ,)"תוחיטבה תדוקפ"

 תדעו יונימ ,למשח תודובעו יוניב תודובע ,הבוגב הדובע תוברל ,הדובעב תוחיטב יטביהל תועגונה

 תדוקפ תוארוהל םאתהב .םינושה םיטקיורפב יעוצקמ להנמ יונימו תוחיטבה לע הנוממ  ,תוחיטב

 .תוחיטבה

 

  הרבחה לש תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה תוינידמ

 2022  ראוניב הנכדוע הנורחאלו יתנש ןפואב תנכדועמ רשא תוהיגו תוחיטב תינכות השביג הרבחה

 תויוליעפה לע שגד הרבחה המש תינכותה תרגסמב .םישרדנה םיבאשמה תא ךכ ךרוצל הצקמו

  :תואבה

 תואירבהו תוחיטבה תוינידמב םתוברועמ תא ןיגפהל םישרדנ םיריכב םילהנמ :הלהנה תוברועמ א

 ,תונואת תריקחב קלח תחיקל ,תוחיטב תוחיש םויק ,תוחיטב ירויסב תופתתשה ידי לע  תיתקוסעתה

 תוחיטבה יאשונ לע הדפקהב תישיא אמגוד הווהי להנמ לכ  .ועבקנש תוחיטבה ידעיב הדימעו

  .תואירבו

 תוחיטבה לע הרימשה יאשונ לכב ליעפ ןפואב םידבועה תא ףתשת הלהנהה :םידבוע ףותיש .ב

 ףותיש תועצמאב םהו ,תילעפמה תוחיטבה תדעו תרגסמב ןה תאזו ,תיתקוסעתה תואירבהו

 הלהנה תובישיבו ,תוחיטב ילהנ יוניש וא הביתכ ,תונואת תריקח  ,תוחיטב ירויסב םהיגיצנ וא םידבועה

  .תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה יאשונב םינד ןהב

  םינוכיס תא םידבועה לכ תעידיל איבת הרבחה תלהנה :םינוכיס לע םידבועל עדימ תריסמ .ג

  .םהינפב ןנוגתהל ןתינ דציכ םתוא ךירדתו ,םתדובעב םהל םיפקשנה

 תוארוה וא/םילהנ הרבחה השביג ןוכיס ימרוג הב שיש תוליעפ לכל :תוחיטב תוארוהו תוחיטב ילהונ .ד

 :העיגפ הנענמתש ,הדובעה תוטיש תא דבועל םירומה הדובע



 הכרדה תינכותו תוכרדה להונ .1

 דבועה גוס יפל תואירבו תוחיטבב

 תוחיטב יעגפמ רותיא להונ .2

 לש םתסנכה תרקבו רושיא להונ .3

 םישדח ןוכיס ימרוג

 הנשמ ינלבק תקסעהו הדובע להונ .4

 ךרדו םיעגפמ יוהיזו רותיא להונ .5

 םקוליס

 הריפח תודובע להונ .6

 הבוגב הדובע להונ .7

 למשחב הדובע להונ .8

 ףקומ ללחב הדובע להונ .9

 יסדנה ינאכמ דויצ תלעפה להונ .10

  הדובע ילכב שומישו הדובע  להונ .11

 םיילמשח

 המרה ילכב יתוחיטב שומיש להונ .12

 םוריח הרקמב יוניפו חוויד להונ .13

 םוריח הרקמב תוגהנתה להונ .14

 ינוציק ריווא גזמ יאנתב הדובע להונ .15

 תופירש תעינמו שאב תוחיטב להונ .16

 הנושאר הרזע להונ .17

 )הליל( הכישחה תועשב הדובע להונ .18

 רעונו םידלי תקסעה להונ .19

 הייתשו הליכא רוסיא הדובע תארוה .20

 הדובעה םוקמב
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  :הרבחב םינוכיסה תמר תדרוהל תויוליעפו תוחיטבה ינוכיס לוהינ .ה

 תיתנשה תוחיטבה תינכות תרגסמב הרבחה לש תוחיטבה ינוכיס תא הנש ידימ תנכדעמ היגרנא רפונ

 תינכותב הבחרהב םיטרופמהו תיתנשה תוחיטבה תינכותב ולעש יפכ םיירקיעה תוחיטבה ינוכיס

 :םה הרבחה לש תוחיטבה

 הליפנו הבוגב הדובע ינוכיס .1

 עונישו הפנה תודובע ינוכיס .2

 תולמשחתה ינוכיס .3

 דבכ ינאכמ דויצמ העיגפ ינוכיס .4

 ורתואש םייתועמשמ םינוכיס דירוהל תנמ לע התושרל םידמועה םיעצמאה לכב לעפת הרבחה

  .הליבק ןוכיס תמרל

 םיניקת הדובע ילכו דויצ םידבועל קפסת הרבחה תלהנה :ישיא ןגמ דויצו יתוחיטב הדובע דויצ .ו

  ,קוחב שרדנה ישיאה ןגמ דויצ לכ תא קפסת ןכו ,םינקתה תושירדב םידמועה ,שומישל םיחוטבו

  .קפסה וא ןרציה תוארוהבו ,םילהנב ,םינקתב

 ירתאב םיפטוש תוחיטב יקדבמ םויק לע החנת הרבחה תלהנה :םיפטוש תוחיטב יקדבמ םויק .ז

 ונודיו  ודעותי םיקדבמה תואצות .תוחיטבה תושירדב הדימעה תדימו םינוש םייוקיל תניחבל תוליעפה

  .תוחיטבה תדעווב

 תושירדו תונקת ,םיקוח םויקל םיביוחמ םידבועהו לעפמה תלהנה :ליבק ןוכיס תמר תעיבק .ח

  וא/ו הדובעה גוס יפ לע ישיא ןוגימב שומישב ךרוצה תעב ביוחמ דבוע לכ .לארשיב תוהגהו תוחיטבה

  םיכמסומ םידבוע י"ע קר עצובת ,הכמסה ילעב י"ע עוציב תובייחמה תודובע .עצובמה ךילהתה

  .ףקותב םתכמסהשו

 תודובע לועפת ל"כנמס וא הרבחה ל"כנמ י"ע קר תורשואמ תינוניבו ההובג ןוכיס תמרב תודובע

 .הקלחמ להנמ י"ע קר תורשואמ הכומנ ןוכיס תמרב

 הרבחב תוחיטבה לוהינ ךרעמ

 לש לועפתה ל"כנמס דמוע ושארב רשא תוחיטבה ךרעמ הליעפמ הרבחה רפונ תוביוחממ קלחכ

 יגיצנ ,הלהנהה יגיצנ םירבח הב תוחיטב תדעוו הרבחל הרבחה ךרעממ קלחכ .סנל רוצ ,היגרנא רפונ

  :תוחיטבה ןמאנו םידבועה
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 סנל רוצ לועפת ל"כנמס ר"וי

 אנט בדנ הרבחה ל"כנמ הלהנהה יגיצנ

 סנל רוצ לועפת ל"כנמס

 תוזח לאנתנ םיטקיורפ חקפמ םידבועה יגיצנ

 הליש חתפי םיטקיורפ להנמ

 ןוטיב ןח םיטקיורפ תלהנמ

 רקיבא ירוא םיטקיורפ להנמ

 שיפ יבא תוריש תקלחמ להנמ

 ינאוד םר םיטקיורפ להנמ

 ןונבא רימא םיטקיורפ להנמ

 וטאצול לייא םיטקיורפ להנמ

 ןיסחרמ דינואיל םיאנכט תקלחמ להנמ

 ןמסלג ידע תויסדנה תויתשת להנמ

 יבלח קזיר תוחיטבה הנוממ
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 תוחיטבה ידדמ

 :הרבחב תוחיטבה אשונ לוהינל םידדמ לש הרוש השביג הרבחה

 דעי /דדמ אשונ

 םיעגפנ םע הדובע תונואתב 100% לש הדרי הדובע תונואתב הדירי

 תכרעה ךילהת( JSA יכילהת לש 60% עוציב םינוכיס חותינ עוציב

 Analysis תואירבהו תוחיטבה ימוחתב םינוכיס

Safety Job:  םיכילהת  וא ) הדובע תדמע לכל 

 םינש שולשל  תחא  םייטנוולר

 תוכמסהו  םירושיכ ילעב םידבוע תקסעה

 תודובעה  עוציבל תושרדנ

 תושרדנ תוכמסה ילעב 100%

 ןגמה יעצמאב  םידבועה לכ לש אלמ שומיש

 תודובעב םישרדנה  םיישיאה

 ישיא ןגמ דויצב שומיש 100%

 יתוחיטב עוריא  לכ לעו הנואת לכ לע חוויד

 רתאב

 תוחיטב יעוריאו  תונואת לע חוויד 100%

 םע הנואת לכל שרוש ימרוג תריקח עוציב

 םיעגפנ

 םע תוחיטב יעוריאל םידעותמ םיריקחת 100%

 םיעגפנ

 תוחיטב תכרדהו  יללכ תוחיטב ךירדת ןתמ

 טלקנה שדחה דבוע לכל ,תוליעפל תדקוממ

 הרבחה ירתאב לעופה דבוע לכלו הרבחב

 םרט םישדח  םידבוע תכרדה  100% עוציב

 תוחיטבה הנוממ ידי לע ןה ,םתדובע תליחת

   ןהו

 ודעותי תוכרדהה לכ .רישיה להנמה ידי לע
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 הרקבו רוטינ ךרעמ

 הרבחה לש תוחיטבה תינכות תרגסמב הרבחה לש תוחיטבה ידעי שומימ תא חיטבהל תנמ לע

 הרבחה ירתאב תוחיטבה תוארוה םויק לע חוקיפל תורוקיבו םיקדבמ ךרעמ הרבחה תמייקמ

 תורישי םיחוודמ הלא לכ .םיריקחת ךרעמ תמייקמ תוחיטב יעוריא םישחרתמו תדימבו םינושה

 .הרבחה ל"כנמל

 תוחיטב יאשונב תוינפ

 -ל תונפל ןתינ היגרנא רפונ תוליעפב תוחיטב יאשונב רוביצה תוינפל

 zur@nofar-energy.co.il  ל"אודבו 0506977005 ןופלטב סנל רוצ

 0527501366  ןופלטב יבלח קזיר

 info@nofar-energy.co.il תבותכב תונפל ןתינ תוימינונא תוינפל

 

 םיחפסנ

 לוהינל תינכות( הדובעה לע חוקיפה ןוגרא תונקת יפ לע היגרנא רפונל "תוחיטב לוהינל תינכות"

  2022 תנשל 2013 – ג"עשתה )תוחיטבה

 

 


