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עובד בגובה יועסק בהתקיים התנאים הבאים:  .1
העובד בגיר והודרך על ידי מדריך עבודה בגובה. א. 

העובד הוא בגיר ובעל ותק של 10 שנים בעבודה. ב. 
העובד הוא בגיר והודרך על ידי המנהל.  ג. 

העובד הוא נער והודרך על ידי מדריך עבודה בגובה ד. 

בעבודה לא מאומצת, על סולם שגובהו עד 4.5 מ',   .2 
ללא הטיית הגוף, נדרש:

העובד יהיה מאובטח ברתמת בטיחות תקינה, מושלמת  א. 
ומותאמת למידותיו.

העובד יהיה מאובטח במערכת לבלימת נפילה, המתאימה  ב. 
לאופי העבודה המבוצעת.

העובד בגובה יהיה מאובטח ברתמת בטיחות תקינה  ג. 
ובמערכת למניעת נפילה.

העובד בגובה יחבוש קסדה וינעל נעלי בטיחות עם סוליות  ד. 
מיוחדות נגד החלקה.

תוקף ההדרכה הניתנת לעובד בגובה:  .3
לא יעלה על 12 חודשים. א. 
לא יעלה על 18 חודשים. ב. 
לא יעלה על 24 חודשים. ג. 
לא יעלה על 36 חודשים. ד. 

מי נדרש להימצא בעת ביצוע עבודה בגובה   .4 
)למעט פיגום ממוכן( והיכן?

מנהל העבודה שהדריך את העובד; במפלס העבודה בגובה. א. 
אדם בגיר מטעם מבצע העבודה; במפלס הקרקע.  ב. 

אדם בגיר מטעם מבצע העבודה; במפלס העבודה בגובה.  ג. 
אדם מוסמך לעבודה בגובה; במפלס הביניים.  ד. 

מה כולל ציוד מגן אישי לעבודה בגובה?  .5
נעלי בטיחות עם סוליות נגד החלקה, וקסדה מתאימה. א. 

נעלי עבודה, וקסדה נגד מכות וחבטות. ב. 
אפוד זוהר, ונעלי בטיחות מיוחדות נגד החלקה. ג. 

משקפי בטיחות וקסדה המתאימים לאופי העבודה. ד. 

על פי מה יתבצעו בדיקות התקינּות של מערכות הצמ"א   .6 

ובאיזו תדירות? 

על פי הוראות מבצע העבודה, ובתדירות שבועית. א. 
על פי הוראות היצרן, ובתדירות שהוא קבע.  ב. 

על פי תקנות הבטיחות בעבודה בגובה, ובתדירות המופיעה  ג. 
בתקנה.

על פי הוראות מנהל העבודה, ובתדירות יומית. ד. 

בעת שימוש במערכת לבלימת נפילה, במה תצויד   .7 

רתמת הבטיחות?

בשני סופגי אנרגיה, לכל הפחות.  א. 
בחבל עבודה למיקום ותמיכה. ב. 

בסופג אנרגיה אחד, לכל היותר.  ג. 
במספר סופגי האנרגיה שקבע מהנדס מוסמך. ד. 

אל מה ייקשר עובד בעבודה בגובה באמצעות פיגום   .8 

תלוי ממוכן?

אל מערכת למניעת נפילה, המחוברת לנקודת עיגון. א. 
אל מערכת למניעת נפילה, המחוברת לכבל הפיגום. ב. 

אל מערכת לבלימת נפילה, המחוברת לנקודת עיגון.  ג. 
אל מערכת לבלימת נפילה, המחוברת למוט העליון. ד. 

מה הדרישה לבדיקת תקינות קווי העיגון?  .9

כפי שנקבעה על ידי מנהל העבודה. א. 
כפי שנקבעה ע"י המתקין, או אחת ל-6 שנים. ב. 

כפי שנקבעה בהוראות היצרן, או אחת ל-5 שנים.  ג. 
כפי שנקבעה ע"י היבואן, או אחת ל-10 שנים. ד. 

מי אחראי לבדיקת פיגום עצמאי נייד?  .10

בעל מקצוע שימונה ע"י מנהל העבודה. א. 
כל עובד שעבר הדרכה. ב. 

הנדסאי בנייה. ג. 
מנהל העבודה. ד. 

התשובות הנכונות הן:
1-א   2-ד   3-ג   4-ב   5-א   6-ב   7-ג   8-א   9-ג   10-ד

מבדק מקצועי למדריכי השטח 
בנושא בטיחות בעבודה בגובה

בחן את
עצמך


