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

מבדק מקצועי למדריכי השטח 
בנושא בטיחות מיגון מכונות

בחן את
עצמך

השלם את המשפט: חלק מסוכן במכונה שאינה   .1
משמשת כמניע ראשי או ממסרת -

יגודר ע"פ תוכנית מיגון  א. 
יגודר לבטח ב. 

אינו נדרש לגידור ג. 
יגודר בהתאם לסיכון  ד. 

על מי נועד להגן גידור המכונה?  .2
על עובדים מקצועיים  א. 

על עובדי אחזקה  ב. 
על המבקרים במקום  ג. 

על עובדים מכל הסוגים ד. 

מהו מגן קבוע?  .3
מגן שהממונה על הבטיחות קבע כי הוא מחויב להימצא  א. 

מגן המחובר אל המכונה באופן קבוע, אך ניתן לפירוק  ב. 
מגן המורכב באופן קבוע על המכונה ומספק הגנה לעובד ג. 

מגן שיצרן המכונה קבע שיש להתקינו על המכונה במפעל ד. 

בביקורך במפעל מצאת כי במדחס חסר מיגון. על   .4
איזה מיגון תמליץ לבעל העסק?

כפתור לחיצה כפול להפעלה ביד ימין וביד שמאל א. 
מגן קבוע על המנוע ועל רצועות ההנעה ב. 
משטח דריכה להפעלה מעמדה קבועה  ג. 

שסתום פורק לחץ ד. 

מדוע נדרש גידור לבטח לרצועות הנעת האלטרנטור   .5
בגנרטור דיזל הממוקם בשטח המפעל?
כיוון שעל גנרטור חשמלי להיות מגודר לבטח א. 

כיוון שכל מתקן חשמלי חייב בגידור למניעת התחשמלות ב. 
כיוון שתקנות הבטיחות מחייבות את הממונה בגידור כל  ג. 

סוגי הגנרטורים
כיוון שחופת הגנרטור מיועדת לספק רק הגנה חלקית ד. 

על ידי מי תבוצע פעולה במכונה שבתנועה?   .6
על ידי בעל מקצוע שהוא טכנאי ולו ניסיון של שנה בעבודה א. 

על ידי בעל מקצוע שבידו כתב מינוי לניהול סיכונים ב. 

על ידי בעל מקצוע שהוכשר לעבודה עם מכונה מסוכנת ג. 

על ידי בעל מקצוע שהוכשר, ולו מינוי מתופש המפעל  ד. 

מה כוללת פעולה במכונות בתנועה?  .7
מילוי דלק בגנרטור המייצר חשמל א. 

מילוי מים במכל אגירה עלי  ב. 

בדיקת חלק בתנועה של מכונה  ג. 

הכנסת חומר גלם למכונה סובבת  ד. 

מה ייעודו של התקן בטיחות אוטומטי?  .8
למנוע ממפעיל המכונה מגע עם החלק המסוכן א. 

להיות התקן חליפי להתקן בטיחות מכני ב. 

למנוע הפעלה אוטומטית של המכונה ג. 

לסייע לבטיחות עובדים עם מוגבלות  ד. 

למה נועד התקן בטיחות מתכוונן?  .9
להסרה והתקנה של המיגון הקבוע בהתאם לסיכון בעבודה א. 

לכוון את העובד בהתקנת המיגון על המכונה ב. 

לשמש כמגן קבוע במכונה, שאת כיוונו אפשר לשנות ג. 

לאפשר לעובד עם מוגבלות לבצע את העבודה  ד. 

מי אחראי לתכנון מיגון מכונה שנשחק?  .10
בעל מקצוע שמינה מנהל העבודה א. 

כל עובד עם ניסיון בהפעלת המכונה ב. 

מנהל העבודה ג. 

טכנאי / הנדסאי / מהנדס בעל ידע בתחום  ד. 

)פקודת הבטיחות בעבודה, פרק ג'(:

* הניסוח בלשון זכר, אך מיועד לשני המינים


