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 תקוה-עיריית פתח
 ל"לשכת מנכ 

 
 

 
 ציודבדיקות   -בטיחות7 ה          

 
,  במות הרמה, מכונות הרמה אחרות, כננות, מגבהים, מנופים, מעליות - "ציוד": הגדרות

 (7קומפרסורים)קולטי אויר , אביזרי הרמה
 

בדיקות וניסויים  מי שמפקח עבודה ראשי הסמיך אותו בכתב לעשות - "בודק מוסמך"
 7באותו ציוד

 
 

 7י בודק מוסמך לפני הכנסתו לשימוש"כל ציוד ייבדק ע 17
 
 7י בודק מוסמך לאחר כל שינוי יסודי בו וכן לאחר תיקונים מקיפים בו"הציוד ייבדק ע 27
 
 7'שבנספח אופיע בטבלה י בודק מוסמך בתדירות הנדרשת כמ"ע תקופתיתהציוד ייבדק  37

 

יום לפחות לפני תום תוקף תאריך  14, יש לוודא הגעת הבודק המוסמך לבדיקת הציוד 47
 7הבדיקה

 

בו מאשר הבודק המוסמך את , רק לאחר קבלת תסקיר בתוקףאך והשימוש בציוד מותר  07
 7השימוש בציוד

 
 י"עפוזאת , יש לתקן את הליקויים המופיעים בתסקיר או להתנות את השימוש בציוד 67

 7הבודק המוסמך המופיעות בתסקיר דרישות
 
 7התסקיר יישמר ביחידה והעתק ממנו יישלח אל הממונה על הבטיחות 7.

 

 .בשום מקרה אין להשתמש בציוד אם תוקף תאריך הבדיקה פג .8
 

 7אין להשתמש בציוד ויש לתקנו בדחיפות המירבית -נתגלה פגם בציוד  27
 

 .אין להעמיס את הציוד מעבר לעומס העבודה הבטוח .01
 

 7עומסי העבודה הבטוחים יסומנו על הציוד באופן ברור  117
 
 7 הציוד יהיה ממוספר באופן ברור ונראה לעין 127

  
 7יצרןההוראות  י"עפהציוד יתוחזק  137
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 'נספח א

 
 

 בדיקות ציוד תקופתיותתדירות  תטבל
 
 

 סוג הציוד
 

 תדירות הבדיקה
 

 חודשים 6כל  מעליות
 חודשים 6כל  חבלים , שרשראות ,אביזרי הרמה

, במות הרמה, מנופים: מכונות הרמה
, כננות, דפנות הידראוליות, מגבהים
מסכים , צוגים, מלגזות, גלגלות

 7'וכו מתרוממים

 חודש 14כל 

 חודש 14כל  דודי קיטור
 חודש 26כל  קולטי קיטור

 חודש 26כל  (קומפרסורים)קולטי אוויר 

 חודשים 6כל  עגורני צריח
 חודשים 6כל  סלי מלגזה

 
 

 


