
מידעון  

2018יולי 



החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

<<<מידעון

הפיקוחוחברותהפינויחברותלביןבינהלקשררבהחשיבותמייחסת,מוקשיםלפינויהרשות

.החברותעםהמתקיימיםהתהליכיםבכללולמידהמידעלהעברת

עלהממונהעםיומיומיביטוילידיבאמוקשיםבפינויהעוסקותהחברותעםהמקצועיהקשר

.רציףמקצועיניהולמבטיחזהקשר.אתרלכלם"הרלפמטעםהפיקוח

:שוטפיםעדכונים

מוקשיםלפינויהחוק-

ם"הרלפמבנה-

מוקשיםפינוימכרזי-

מקצועיותסוגיות-

2018'אחציוןפעיליםאתרים-

באתריםבטיחותאירועי-

הלאומיהמפרטעדכוני-

ם"רלפמידעון 

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301214.pdf
http://www.inmaa.org.il/HE/Pages/national.aspx


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

כלליםעדכונים<<<המידעון

מוקשיםלפינויהחוק

2018ח"התשעמוקשיםלפינויהחוקאתראשונהבקריאההכנסתאישרה28/05/2018בתאריך

.נפליםשטחילפינוים"הרלפסמכותהרחבתהכולל

ם"הרלפמבנה

לפינויובקרהפיקוחחטיבת:חטיבות4באמצעותתפעלהרשות-ם"הרלפסמכויותהרחבתנוכח

.בנפיציםבטיחותוחטיבתנפליםשטחיפינויחטיבת,המידעוניהולתכנוןחטיבת,מוקשים

(ר"מנה)מוקשיםפירוקמכרזפרסום

המוצריםלהספקתתדרשהזוכההחברה-הביטחוןמשרדבאתרמוקשיםלפירוקמכרזפורסם

.הביטחוןמשרדשלהסחרבאתרהמכרזבמסמכיכמופיע

מידעון  

2018יולי 

ם"רלפמידעון 

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

כלליםעדכונים<<<המידעון

(ב"אהו)2018בחציוןמוקשיםפינוימכרזיפרסום

לכללשנים3-לבמכרזתזכהפינויחברתבמסגרתו,פורסםהמלחויםבערבהמוקשיםפינוימכרז

.(נובמברחודשתחילת)חצבהאתר-מתוכנןראשוןפרויקט,זהבמרחבהפינויאתרי

מידעון  

2018יולי 

ם"רלפמידעון 

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

ליישוםמקצועיותסוגיות<<<מידעון

:GIS-התחום

יתקייםהיתרבין,ם"הרלפשלGISתחום'רי"עילווהחברותשלGIS-הרכזיעבודתתהליכי

המידעשכבותוניהולהפינויתכניתאחרומעקבבקרהלביצועהפינויבאתרלחודשאחתמפגש

(GIS)באתר.

:בטיחותייםבהיבטיםלוגיסטימרחבניהול

.באתרהלוגיסטיבמרחבהבטיחותממונהבאמצעותאחריותהאתתממשהפינויחברת

:שבועבסוףמוקשיםהשמדת

סוףעדשבועיתפינויפעילותבמהלךשנמצאוהמוקשיםכללהשמדתלבצעהפינויחברתבאחריות

ונדרשבמידה.פיצוציםממונהידיעלוביצועההשמדהתכניתאישור.שבועבכל,העבודהשבוע

.הלאומיהמפרטלהוראותבהתאםלפעולישמכךחריגה

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

2018'אחציוןפעיליםאתרים<<<מידעון

:גופרהאתר

(אם-פור)4M:פינויחברת

גאמן:פיקוחחברת

לוישמעון:ם"הרלפמפקח

בביצוע:סטאטוס

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

MK-2

PP-MI-BA

ACID-47

PP-MI-SR

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

2018'אחציוןפעיליםאתרים<<<מידעון

:שומרוןקרניאתר

(אם-פור)4M:פינויחברת

גאמן:פיקוחחברת

לוישמעון:ם"הרלפמפקח

הסתיים:סטאטוס

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

MK-2

סרדין עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

2018'אחציוןפעיליםאתרים<<<מידעון

:גדותמצפה-יעקבבנותאתר

(מאג-איי)IMAG:פינויחברת

(איי-סי-פור)4CI:פיקוחחברת

חדדשרון:ם"הרלפמפקח

בביצוע:סטאטוס

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

MK-2

APID-48

PP-MI-BA

PP-MI-SR

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

2018'אחציוןפעיליםאתרים<<<מידעון

:השפךאתר

(מאג-איי)IMAG:פינויחברת

(איי-סי-פור)4CI:פיקוחחברת

חדדשרון:ם"הרלפמפקח

בביצוע:סטאטוס

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

PP-MI-SR

PMD
PP-MI-BA

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

2018'אחציוןפעיליםאתרים<<<מידעון

:הטבילהאתר

HALO:פינויחברת TRUST(נאמנות-האלו)

(איי-סי-פור)4CI:פיקוחחברת

הילמןמשה:ם"הרלפמפקח

בביצוע:סטאטוס

(הפרנציסקניהמנזר,היווניהמנזר)

(האתיופיהמנזר)הסתיים

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

המנזר היווני

המנזר האתיופי

המנזר הפרנציסקני

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

2018'אחציוןפעיליםאתרים<<<מידעון

:עראבהאתר

HALO:פינויחברת TRUST(נאמנות-האלו)

(איי-סי-פור)4CI:פיקוחחברת

הילמןמשה:ם"הרלפמפקח

חלקיתבוצע:סטאטוס

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

MK-5

M-35

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

2018'אחציוןפעיליםאתרים<<<מידעון

:יעבדאתר

HALO:פינויחברת TRUST(נאמנות-האלו)

(איי-סי-פור)4CI:פיקוחחברת

הילמןמשה:ם"הרלפמפקח

חלקיתבוצע:סטאטוס

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

M-35
עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

2018'אחציוןפעיליםאתרים<<<מידעון

:קבטיהאתר

HALO:פינויחברת TRUST(נאמנות-האלו)

(איי-סי-פור)4CI:פיקוחחברת

הילמןמשה:ם"הרלפמפקח

חלקיתבוצע:סטאטוס

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

MK-5

M-35

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

פינויבאתריבטיחותאירועי<<<מידעון

:ממוגןכלידלתמסגירתהידבכףמפעילפגיעתאירוע

מנהלי"עלפוליגוןמחוץבוצעווההכשרההקליטה.חדשממוגןלכלימפעילקלטהפינויחברת

.הידכףעלהממוגןכלידלתאתהמפעילסגרההכשרהבמהלך.קבוצה

.נמעכואצבעות3-והידבכףעמוקיםחתכים–התוצאה

:האירועבעקבותשננקטופעולות

לסימוןהנחיהניתנה,באתרזהבנושאותודרכועודכנובאתרהמפעילים,לאירועתחקירהתקיים

.המכאנייםהכליםבכלאדוםבצבעהידיותכלל

:ולקחיםמסקנות

.חדשיםלמפעיליםחניכהלביצועמוכחניסיוןבעלותיקמפעילתגדירהפינויחברת1.

.אמצעיכלג"עהחניכהואופןחדשלמפעילהחניכהנושאיאתתגדירהפינויחברת2.

.המפעיליםלכללהפינויחברתשלהחניכהפעולותעלמעקבתבצעהפיקוחחברת3.

.אחרבולטצבעכלאואדוםבצבעהמכאנייםבכליםהידיותכללאתלצבועהחברותעל4.

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

פינויבאתריבטיחותאירועי<<<מידעון

:פינוימאתרמוקשמעטפתלקיחתאירוע

מוקשמעטפת)מסוכניםלאמוקשיםשאריותנחשפוומכאניותידניותפינויפעולותבמסגרת

.לפוליגוןמחוץבשטחהפינויחברתידיעלרוכזוהשאריות,(מנגנון/נפץחומרישאריללאמתכתית

.מסוכןלאכחלקהמוגדרתמוקשמעטפתאישורוללאעצמודעתעלנטלהחברהמעובדיאחד

מגנומטר/בטחוניהבידוקבמעברהמפנהעברכאשר,ישראלברכבתהמפנהנסעלביתוביציאה

.הבודקידיעלהמוקשנמצא

.הגורמיםלכללדווחזהאירוע

:האירועבעקבותשננקטופעולות

מוקשיםבפינוילעסוקואישורובאתרלעבודהחזרלאהעובד,בנושאעודכנובאתרהעובדיםכל

.הבירורהליךלסיוםעדנשלל

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301214.pdf
http://www.inmaa.org.il/HE/Pages/national.aspx


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

פינויבאתריבטיחותאירועי<<<מידעון

המשך,פינוימאתרמוקשמעטפתלקיחתאירוע

:ולקחיםמסקנות

בכלשאננותשללאווירהבאתרהאווירההופכתמסוכניםלאמוקשבחלקימדוברכיההבנהלאור

.המוקשיםלממצאיהקשור

.הפוליגוןמגבולותהיוצאיםמוקשמעטפת/מוקשיםשאריאחרובקרהמעקבתבצעהפינויחברת

.הפינויחברתפעולותעלבקרהתבצעהפיקוחחברת

שטחאו/ולפוליגוןמחוץמסוכניםאינםאםגםמוקשיםוחלקימוקשיםהוצאתעלאיסורחל

.ם"הרלפשלכתובאישורניתןבהםמקריםלמעט,האתר

לסחוראולהוציאאיסורוחלהביטחוןמשרדרכושהינוהפוליגוןבשטחהנמצאיםפרטים/ציודכל

.אלופרטים/בציוד

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301214.pdf
http://www.inmaa.org.il/HE/Pages/national.aspx


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

פינויבאתריבטיחותאירועי<<<מידעון

:סקר/פינויבמהלךממוגןלכלימתחתט"נמוקשפיצוץאירוע

.הכליזחלתחתט"נמוקשהתפוצץ,דאפןכףבאמצעותממוגןמחפרי"עפינויפעולתבמהלך

:האירועבעקבותשננקטופעולות

.לפוליגוןמחוץהכליוחילוץבאתרהעבודהעצירת1.

.והפצתוראשוניתחקירביצוע,ם"הרלפלמפקחדיווחהעברת2.

.באתרהעובדיםלכללולקחיםהאירועעיקריהעברת3.

.מלאתחקירהשלמתעד,"בטיחותיום"וביצועם"הרלפבהנחייתבאתרהעבודההשהיית4.

:ולקחיםמסקנות

כךינועט.נמ"בשדהכלי,א.נמ"משדשונהט.נמ"בשדסקר/פינויבפעולותה"צמכליהפעלת1.

.(שנבדקשטחעלינועשהזחלכך)לפניםבנסיעההכףבעבודתתבוצעסקר/הפינוישפעולת

י"עשאושרההפינוילתוכניתובהתאםהחברהשלSOP-לבהתאםתפעלהפינויחברת2.

.ם"הרלפ

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers


החוק לפינוי מוקשים  
קישור להורדה

המפרט הלאומי
קישור לעמוד

מידעון  

2018יולי 

הלאומיהמפרטעדכוני<<<מידעון

הלאומיהמפרטעדכוני

.לאתרמחדשהועלתההגדרות04.10הוראה-

עדהפרסוםטרםהחברותלהתייחסותתועברההוראה,06.10הוראהמעודכנתאלובימים-

.הקיימתבהוראהקבוצהמנהלתפקידעודכןההוראהפרסום

.הלאומיבמפרטההוראותבכללהפיקוחפרקוכן08.21הוראותעדכוןמבוצעאלובימים-

.לתוקףהחוקלכניסתבהתאםהנפליםפינויבתחוםהוראותוהוספתלשינוינערכתהרשות-

.פירסומןטרםהחברותלהתייחסותיועברוההוראותכלל-

ם      "מידעון רלפ

לחברות העוסקות  

בפינוי ופיקוח על 

.פינוי שדות מוקשים

עדכונים כללים

סוגיות מקצועיות ליישום

2018' אתרים פעילים חציון א

אירועי בטיחות באתרי הפינוי

עדכוני המפרט הלאומי

http://www.inmaa.org.il/image/users/233949/ftp/my_files/368_3_2.rtf?id=10785467
http://www.inmaa.org.il/233949/Customers

