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 :מטרת הנוהל. 1
גומלין בינם לבין היחסי ו אופן פעולתם ביטול הסמכתם, בודקים מוסמכים, ם שלמטרת נוהל זה, לקבוע את הליך הסמכת

 .הפיקוח על העבודהאגף 
 
 :קע כלליר. 2
 

 :יסוד משפטי 2.1
 

 :קובע 1970(, התש"ל נוסח חדשלפקודת הבטיחות בעבודה ) 1סעיף 
מי שמפקח הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות וניסויים לפי  –"בודק דוודים מוסמך או בודק מוסמך, לענין סימן פלוני 

 האמור באותו סימן".
 

 הסימנים הם:
 

 י הרמה ומעליותואבזרהרמה בודק מוסמך למכונות . 2.1.1
 ;69עד   58מעליות, סעיפים  –סימן ה'  

 אביזרי הרמה( -; )להלן77עד  71שרשרות,חבלים ואבזרי הרמה, סעיפים  – סימן ו' 
 ;87עד  79מכונות הרמה, סעיפים  –  סימן ז'

 ;1966 –)עגורני צריח(, התשכ"ז  תקנות הבטיחות בעבודה
 

 בודק מוסמך למתקני לחץ. 2.1.2
 ;107א' עד 100דודי קיטור, סעיפים  –  סימן י'

 ;111עד  108קולט קיטור, סעיפים  –סימן י"א 
 ;116עד  113קולט אויר, סעיפים  –סימן י"ב 

 
 הוראות כלליות. 2.1.3

 א 119הוראות כלליות לענין תסקירים סעיף  – 1 –סימן י"ד 
 

כן, הסמכה לפי סימן י' -כלול הסמכה לפי סימן ו' וכמותינתן לגבי כל סימן לחוד אולם הסמכה לפי סימן ז' ת . ההסמכה2.2
י"ב. הבודק רשאי לבדוק כלים השייכים לאותו סימן בלבד, עבורו הוסמך. בכל מקרה של  -תכלול הסמכה לפי סימנים י"א ו

 ספק לגבי שייכות כלי לסימן מסויים, על הבודק לפנות לפיקוח על העבודה להכרעה בסוגיה.
 

 :תהליך ההסמכה 2.3
 

 תהליך ההסמכה כולל מספר שלבים:
 

מקצועי, נסיון בתחום, הצהרת  : השכלה, נסיוןלרבות הוכחת עמידה בדרישות סף לקראת רישום לקורס 2.3.1
 בחינת כניסה לקורס.והמועמד, בדיקה רפואית, מבחני התאמת אישיות )יידרשו בעתיד על פי הודעה שתתפרסם( 

 
 עמידה בפני ועדת קבלה 2.3.2

 
 השתתפות בקורס , בהתמחות מעשית ובמבחן מסכם 2.3.3

 
 עמידה במבחן הסמכה 2.3.4

 
 קבלת הסמכה 2.3.5

 
 :הגדרות. 3
 

: מוסד אקדמי , בו מלמדים תחום הנדסת מכונות לקראת תואר אקדמי מוכר, שמפקח העבודה מוסד להכשרה   3.1
 .ולהעניק להם תעודות הכשרההראשי אישר לו להכשיר בודקים מוסמכים 

 
אחד מאלה: בודק מוסמך למעליות,  מי שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי להיות :בודק מוסמך .3.2

בודק מוסמך למכונות ולאביזרי הרמה, בודק מוסמך לעגורני צריח, בודק מוסמך לדודי קיטור ולקולטי 
 ., והוא רשום במרשםקיטור, בודק מוסמך לקולטי אויר

 
המכשירים בודקים לקראת הסמכתם  1בנספח המפורטים הקורסים מאחד  :קורס להכשרת בודקים מוסמכים .3.3

 שהוא מפרסם .תכנית לימודים מופקד בידי מפקח העבודה הראשי, נהלים ו ןדרישות חיקוק שביצועל בהתאם
 



רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר התמ"ת , בהסכמת שר  :רופא מורשה .3.4
 יין בדיקות רפואיות תעסוקתיות.הבריאות, הרשהו לענ

 
 .פנקס לרישום של מוסדות להכשרה ושל בודקים מוסמכים, שמנהל מפקח העבודה הראשי :רשםהמ .3.5

 
 : ההכשרה .4

 :מוסד להכשרהתנאים לאישור   .4.1
 

אם הוא עומד  לאגף הפיקוח על העבודה בכתב יגיש בקשה. מוסד אקדמי המבקש להיות מוסד להכשרה 4.1.1
 :יצרף מסמכים המוכיחים זאתבתנאים הבאים, ו

הוא או מנהליו בעלי ניסיון ויכולת מקצועית, מוכרת בהדרכה והכשרה בתחומי הקורס הנדרש או  (1)
 בתחומים דומים;

לרשותו כיתות לימוד וציוד הנוגע להכשרת הלומדים בכל הכשרה או השתלמות שהוא מקיים, לרבות  (2) 
 העמיד לפי דרישות הקורס מיתקנים להתנסות מעשית;ספריה מקצועית , וכן בעל יכולת מוכחת ל

מלמד בו צוות הוראה הכולל מרצים ומדריכים בעלי הכשרה, ניסיון וידע המתאימים לתחומים הנלמדים,  (3) 
 ובעלי ניסיון מוכח בהדרכה בתחומים אלה, וכן בוחנים בעלי הכשרה, ידע וניסיון מעשי מתאים;

 ; בהדרכה והכשרה בעבודה הנוגעים לתחום פעולתו הוא מקיים את דיני הבטיחות (4) 

 למתן תעודת הכשרה; הוא בעל יכולת לבצע את תכנית הקורס בתחום המבוקש, ואת כל הדרישות (5) 

בעיסוקיו או תפקידיו האחרים אין ולא עלול להיווצר ניגוד ענינים עם תפקידו כמבצע קורס להכשרת  (6) 
 בודקים מוסמכים;

 

ק עמידת המוסד בכל התנאים האמורים, יתן אגף הפיקוח על העבודה אישור למוסד להכשרה., לאחר שבד 4.1.2
 העבודה הראשי רשאי לתת אישור לתקופה קצרה יותר. אישור יינתן לתקופה של שלוש שנים; מפקחה

 

 

 ;המוסדאחריות מוסד להכשרה ו תפקיד  4.2

 בהתאם לתכנית הלימודים שפותחה ע"י האגף ורסלפתיחת ק . המוסד להכשרה יגיש לאגף הפיקוח בקשה 4.2.1

יאשר פתיחת הקורס ויודיע על וולקיום ועדת קבלה, בצירוף מידע מלא על הקורס. אגף הפיקוח יבחן את הבקשה 

 הרכב ועדת הקבלה.

ועדת קבלה תהיה מורכבת משני בודקים מוסמכים מומחים בתחום ההסמכה המבוקשת, וכן מנציג/נציגים  .4.2.2

ף הפקוח על העבודה. נציג המוסד להכשרה רשאי להשתתף בועדת הקבלה במעמד של משקיף של אג

 בלבד.

, 4.4מוסד להכשרה לא ייתן הכשרה למפורטים להלן אלא אם כן עמדו בתנאי הקבלה כמפורט בסעיף  4.2.3

 ,4.6, ועברו ועדת קבלה כמפורט בסעיף 4.4הגישו בקשה להשתתף בהכשרה כמפורט בסעיף 

  .4.9 מוסד להכשרה ייתן לאדם תעודת הכשרה אם ראה שנתקיימו בו כל הדרישות כמפורט בסעיף )א( 4.2.4   

 בתעודת ההכשרה יצוין סוג ההכשרה שעבר;  )ב(      

 תוקף תעודת הכשרה יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים והיא תחודש  )ג(      

 השתלמות רענון באותו על ידי מוסד להכשרה, בתנאי שהמבקש עבר בהצלחה     

 מוסד, על פי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי, ויכול שתכנית כאמור     

 תכלול מבחן.    

 מוסד להכשרה ינהל רישום לגבי כל אלה:)א(  4.2.5   

 מבקש לקבל הכשרה וכל מי שבקשתו נדחתה; (1)

 מבקש להבחן, לרבות מבחן נוסף; (2)



 ידשה ומי שלא עמד בדרישות ההכשרה.מי שקיבל תעודת הכשרה או ח (3)

  מוסד להכשרה ידווח למפקח העבודה הראשי על כל תעודת )ב(        

 הכשרה שנתן          

 

  מוסד להכשרהביה או בטול הכרה השע  .34

הגבלת זמן, אישור שנתן למוסד להכשרה,   מפקח העבודה הראשי רשאי לבטל, לתקופה מוגבלת או ללא 4.3.1

 ם בו אחד מאלה:אם נתקיי

 

 או הפר הוראות לפי נוהל זה; 4.1בסעיף ( לדעתו אין המוסד ממלא אחר אחד או יותר מן התנאים 1)

 ( האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;2)

( אחד מנושאי המשרה בו עבר עבירה הקשורה בעיסוקו או עבירה שמחמת חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי 3)

 לשמש במשרה;

 מונה לו כונס נכסים, או שהמוסד החליט על פירוק מרצון. ניתן למוסד צו פירוק זמני או( 4)

 

יודיע על כך למוסד בכתב, בצירוף  4.3.1סבר מפקח העבודה הראשי שנתקיים במוסד תנאי כאמור בסעיף   4.3.2

סכנה בהמשך פעולתו; קיימת ובלבד שאין  נימוקיו, וייתן לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, לפני מתן החלטתו,

 .שמיע טענותיו בהזדמנות הראשונהינתן לו להיסכנה כאמור, יבוטל אישורו, ו

החליט מפקח העבודה הראשי לבטל את האישור שנתן למוסד, ישלח הודעה מנומקת בכתב למוסד; ודבר   4.3.3

 הציבור באתר האינטרנט של המשרד. הביטול יפורסם לידיעת

ימים מיום  30צמו נפגע מהחלטתו של מפקח העבודה הראשי רשאי להשיג על כך בפניו בתוך מי שרואה ע  4.3.4

 קבלת ההודעה.

 

 :ועדת קבלה לקורס דרישות סף למועמד לקראת  .44

המבקש להתקבל לקורס בודקים יגיש בקשה למוסד להכשרה אם הוא עומד בתנאים הבאים 

 ויצרף אישורים המוכיחים זאת:

 השכלה נדרשת 4.4.1

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או ה מכונות או הנדסאי מכונות מהנדס :2סעיף )תחומים( שבהסימנים לכל 

 .בהתאמה ההנדסאים והטכנאים בפנקס 

מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל הרשום בפנקס המהנדסים יכול שיהיה גם ( 2למעליות )לפי סימן ה' בסעיף 

 התאמה.והאדריכלים או בפנקס  ההנדסאים והטכנאים ב

 :ניסיון כללי -הניסיון המקצועי הנדרש כמהנדס או כהנדסאי  4.4.2

 שנים כמהנדס. 5 –למהנדס   4.4.2.1

 שנים כהנדסאי. 10 –להנדסאי   4.4.2.2

 :ניסיון בתחום שבו מבקש המועמד לקבל הסמכה 4.4.3

זו יכולה המבוקשת )תקופה סיון בתחום ההסמכה בנוסף לניסיון המקצועי הכללי, נדרשת תקופת ני 4.4.3.1

 :פחת מ, שלא תלהיות חלק מתקופת הניסיון הכללי(

 שנתיים. –למהנדס (א)

 ארבע שנים. –להנדסאי (ב)

 בעבודה באחד או יותר מן התחומים הבאים:ירכש יש הניסיון הדרוש יכול 4.4.3.2 

 תכנון, יצור או אחזקה של מתקנים מסוגים שונים, מאותו תחום )א(. 



 שהמועמד מבקש להיבחן בו או;

 מועמדבבצוע בדיקות של כלים מן הסוג לגביו הלפני מועד הגשת הבקשה לקורס השתתפות  )ב(.

 הסמכה.מבקש 

 :הבדיקות הנדרשות

 .להנדסאי 300-למהנדס ו 150 למכונות הרמה:                 

 .להנדסאי 200-למהנדס ו 100 למעליות:                 

 להנדסאי .  200-ו למהנדס, 100 :למתקני לחץ                 

 

שיאשר בכתב את השתתפות המועמד ונך, בעל ותק של חמש שנים לפחות, בודק מוסמך ח הבדיקות יבוצעו עם

 זה.  בבדיקות הללו, ע"ג טופס מתאים, המצורף כנספח לנוהל

 

 :דרישות סף למבקש להיות בודק מוסמך לעגורני צריח. .444.

לא  ת הרמה, והוא ביצע, כבודק מוסמך,כבודק מוסמך למכונונתיים וניסיון של שהוא בעל תעודת הכשרה תקפה 

 בדיקות של מכונות הרמה . 1500-פחות מ

 

 :של המועמדוהאישי המצב הבריאותי . .544.

בבדיקה להערכת כשירותו  שבדק את המועמדיציג המועמד מסמך מטעם רופא מורשה,  ,יחד עם הבקשה

 המועמד לשמש כבודק מוסמך, בתחום ההסמכה המיועד.התאמתו של את בו יציין הרופא ,לעבודה 

 חודשים לכל היותר. 12 -הבדיקה תהיה תקפה ל

הבדיקות הרפואיות יבוצעו על פי הנדרש בטופס ההפניה לשירות הרפואי  4.4.5.1

 .5 המוסמך/מרפאה לרפואה תעסוקתית על פי סוג ההסמכה המבוקש כמפורט בנספח

 .ידרשו בעתיד על פי הודעה שתתפרסםי-מבחני התאמת אישיות  4.3.5.2

 

 בחינת כניסה לקורס ..644.

באישורו של  ,מוסד להכשרההתקויים על ידי תוכן ועבור בחינת כניסה בכתב, שלקורס חייב למועמד   4.4.6.1

 נציג אגף הפיקוח על העבודה.

 תכלול את הנושאים הבאים:הבחינה 

 בעיות הגיון וחישוב. :מתמטיקה)א( 

 ה: חישובי חוזק בקורות ובמסבכים , מאמצי כפיפה , קריסה, פיתול וגזירה, שקיעות.סטאטיק (ב)

  

תוצאת הבחינה תימסר לנבחן בכתב, בתוך שלושה שבועות . בבחינת הכניסה 70המועמד חייב להשיג לפחות ציון 

 ממועד קיומה.

 

 יסה לקורס.מועמד לקורס בודקים מוסמכים לעגורני צריח אינו חייב בבחינת כנ  4.4.6.2

 העדר ניגוד עניינים: 4.4.6.3

על המועמד להצהיר כי בעיסוקיו או תפקידיו האחרים אין ולא עלול להיווצר ניגוד עניינים עם תפקידו כבודק 

 מוסמך.

 

 :הצהרות המועמד  .4 ..4.64

 ות כמפורט להלן:המועמד יחתום על הצהר



תו להודיע למפקח העבודה הראשי על כל החמרה וכן הצהרה המחייבת או סודיות רפואיתעל ויתור הצהרת  (א)

ידוע לו כי קיימת אפשרות לפסילתו או השעייתו ובמצב בריאותו העלולה להפריע לתפקודו כבודק מוסמך, 

 המונע ממנו להמשיך בפעילותו כבודק מוסמך, כמפורט בנספח אם יימצא שינוי במצב בריאותו, או שינוי אחר

6.1. 

 .6.2ניינים כמפורט בנספח הצהרה בדבר העדר ניגוד ע (ב)

 

 :הגשת הבקשה 4.5

ההסמכות המבוקשות )ניתן  בפירוט, 2כמפורט בנספח בקשה יגיש למוסד להכשרה  קורסמועמד ל 4.5.1

 להירשם ליותר מהסמכה אחת באותו מועד בתנאי שאין חפיפה בין הקורסים(.

ות הבחינות ותוצאל השכלתו, ניסיונו, מצב בריאות ע מסמכים המעידיםלבקשתו יצרף המועמד   4.5.2

 הנדרשות.

 מועמדות חריגה. 4.5.3

ההשכלה והנסיון המפורטות לעיל, אולם עונה  מועמד המבקש להיות מוסמך על אף שאינו עונה לדרישות

מפקח העבודה  רשאי לפנות למפקח העבודה הראשי בבקשה להתקבל לקורס. לדרישות שוות ערך להן,

 תו.הראשי יבדוק את הבקשה ויודיע למועמד את החלט

 

 :ועדת קבלה  4.6

  ת הקבלה. ועדעל מועד ומקום התכנסות למועמד לקורס בכתב  המוסד יודיע  .4.6.1

 דחיית מועמדותו לקורס.ו או על קבלת מועמד, תראיינו ותמליץה נתוניאת תבדוק הועדה  .4.6.2

ה מנומקת , ובמקרה של תשובה שלילית תשלח למועמד תשובועדת הקבלה תרשום את החלטותיה .4.6.3

 בכתב.

 

 פטור מקורס: .74

מבקש פטור מהשתתפות בקורס הכשרה לבודקים מוסמכים, כולו או חלקו, יפרט ו העומד בכל דרישות הסף מועמד

שיחליט אם לפטור מועמד מחובת  את נימוקיו לכך בפני ועדת הקבלה. הועדה תמליץ בפני מפקח העבודה הראשי

 ההשתתפות בקורס.

 :מהלך הקורס .84

 :הקורס והמרצים תכנית ..184.

חומר הקריאה  ,הודעה על מועדי הקורס, תכנית הלימודים קורס יפרסם המוסד להכשרההבסמוך למועד פתיחת 

 הנדרש, ושמות המרצים שאושרו ע"י האגף . כן תישלח הודעה אישית לכל מועמד שאושר על ידי ועדת קבלה.

  פתיחת הקורס. יפרסם באתר האגף באינטרנט מידע על אגף הפיקוח

 :תפקיד מרכז הקורס .4.8.2

מרכז הקורס, יסייע למשתתפים בקורס, יטפל בכל בעיה הקשורה בביצוע הקורס וידאג לתיאום והעברת מידע בין 

 על הנושאים הנלמדים במהלך הקורס. המרצים

 :השתתפות בקורסחובת  .4.8.3

. מעקב נוכחות יתבצע ע"י מרכז הקורס במוסד מהשיעורים בקורס 80%-ב על המשתתף בקורס להיות נוכח לפחות

 .להכשרה

 

 :בחינות בכתב, התמחות מעשית, ביצוע בדיקות עם בודק מוסמך חונך ותעודה 4.9

 :בחינות במהלך הקורס. .194.



מבחן מפחות א שני מבחני ביניים. בקורס בודקים לעגורני צריח יתקיים למפחות א ל קורס יקיים המוסדה במהלך

 ביניים אחד.

על ידי אגף הפיקוח על חר סיום הלימודים העיוניים והמעשיים יערוך המוסד מבחן מסכם בכתב, שיאושר לא

 העבודה.

 :התמחות –מעשיים  לימודים ..294.

 5לבודקים מוסמכים )חונכים( בעלי ניסיון של  ףיצטר ם(, שבההתמחות)בלימודים מעשיים ישתתף כל משתתף בקורס 

 הספציפי.שנים לפחות, בתחום ההסמכה 

 , לפי הפרוט הבא:לצורך הסמכתו בדיקותב להשתתףכל משתתף בקורס נדרש 

  בדיקות של אביזרי הרמה, 50בדיקות של מכונות הרמה ובנוסף  80 -להסמכה לבדיקת מכונות הרמה

 .בדיקות של מעליות  50 -להסמכה לבדיקת מעליות

 בדיקות של קולטי אויר.  15 -להסמכה לבדיקת קולטי אוויר 

 בדיקות לקולטי קיטור.  15-בדיקות קולטי אוויר ו 15 -להסמכה לבדיקת קולטי קיטור

בדיקות של קולטי אויר,  15 בדיקות חמות של דוודי קיטור,ובנוסף 10-בדיקות קרות ו 10 -להסמכה לבדיקת דוודי קיטור

 בדיקות לקולטי קיטור.  15-ו

 צריח. בדיקות של עגורני 20 -להסמכה לבדיקת עגורני צריח

 

 לכל היותר. חניכים 6 נו ע"י המוסד ויבוצעו בקבוצות שליאורג מן הלימודים המעשיים 20%

, ותהייה באחריותו של המועמד מהנדרש( תושלם לאחר המבחן המסכם בכתב 80%מעשיים )היתרת הלימודים 

 .להסמכה

 

כמפורט בנספח ללו, ע"ג טופס הבודקים המוסמכים )החונכים( יאשרו בכתב ובחתימתם את השתתפותו בבדיקות ה

7. 

  

 :מבחן מסכם בכתב. .394.

הווה . המבחן יהמעשייםמהלימודים  20%-. מבחן מסכם בכתב ייערך לאחר סיום הלימודים העיוניים ו4.9.3.1

  לפחות בכל מבחן ביניים. 70כתנאי לגשת למבחן המסכם נדרש ציון  תנאי לבחינת ההסמכה.

 

( ויהיה מורכב משלושה .5.2חנים או חלק ממנה )הרכב ועדת הבוחנים מפורט בסעיףהמבחן יוכן על ידי ועדת בו

 חלקים שיכילו את הנושאים הבאים, כולם או מקצתם:

 ,חוקים תקנות 

  תקנים, תפעול, תחזוקה ובטיחות 

 .תרגילי חישוב 

 

 הנבחנים.ללא חשיפת זהות  . ועדת הבוחנים )או חלק ממנה( תבדוק את התשובות למבחן המסכם4.9.3.2

 על פי הפירוט הבא:ציונים  יםנדרשציון עובר במבחן המסכם בכתב  לצורך קבלת 

 חוקים ותקנות .-בפרק הראשון 75ציון  א.

 בכל אחד משני הפרקים האחרים. 65ציון  ב.

 



ירוכזו אצל מרכז הקורס והעתקן יישלח למשרד הראשי של אגף הפיקוח  המבחן המסכם בכתבתוצאות . 4.9.3.3

 עבודה, בסמוך לקבלת התוצאות. מחברות המבחנים יישמרו במוסד להכשרה בארון נעול ותחת השגחהעל ה

 .שנים 3למשך 

 

. מועמד אשר נכשל במבחן בכתב רשאי להבחן פעם אחת נוספת בלבד, לא יאוחר משנה ממועד המבחן 4.9.3.4

 הראשון.

 

 :תעודת סיום קורס 4.9.4

המעשית והמבחן המסכם(, יעניק המוסד להכשרה תעודת סיום  מן ההתמחות 20%בסיום הקורס, )לאחר ביצוע 

 .3קורס, על פי דוגמא כמפורט בנספח 

 

 :ההסמכה 5

 :הגשת בקשה להסמכת בודקים לכלי הרמה ומתקני לחץ 5.1

ההתמחות, יהיה רשאי לגשת  -לים את הלימודים המעשיים הנדרשים מועמד שעמד בהצלחה הנדרשת במבחן המסכם והש

 המבחן יהיה בעל פה בפני ועדת בוחנים.  ם מפקח העבודה הראשי.למבחן ההסמכה מטע

 

עם  הבדיקות שנעשו על יםאישורבצירוף  המוסד יעביר למפקח העבודה הראשי את רשימת המועמדים למבחן ההסמכה 

 קורס להכשרת בודקים.הת סיום ותעודו החונכים הבודקים המוסמכים

יפנה לאגף הפיקוח ויבקש  אשי, או מי שמבקש להבחן במועד אחר,מי שהוא בעל אישור חריג מטעם מפקח עבודה ר

 רשם למבחן הסמכה.ילה

 

 

 :הרכב ועדת הבוחנים  5.2

מפקח עבודה אחד ישב וועדה ב, ואת יו"ר הועדה. למבחן ההסמכה בוחניםהועדת את הרכב  מפקח עבודה ראשי יקבע

ועדה מומחה וום ההסמכה. ניתן לשתף בלפחות מאגף הפיקוח על העבודה ושני בודקים מוסמכים המומחים בתח

 . , ונציג הארגון היציג של המהנדסיםנציג מכון התקנים הישראלי, מהאקדמיה

 

 :נושאי מבחן ההסמכה 5.3

 :להלןהמבחן יכלול נושאים הנוגעים לתחום ההסמכה המבוקש, על פי הפירוט  

 החלים בארץ; חוקים, תקנות, נהלים ותבחיני בדיקה 

 לאומיים;-תקנים ישראליים ובין 

  חומרים, מבנה, בנית או התקנת מתקנים, פקודים, אמצעי בטיחות ואבזרים במתקנים, עבורם

 מבקש המועמד הסמכה;

 ים וחשמליים של המתקנים;כנחישוב אלמנטים וחלקים מ 

 )נושאי ריתוך, קורוזיה ובדיקות לא הורסות )בל"ה; 

  שיטות בדיקה של המתקנים; 

 ;לקויי בטיחות והשלכותיהם 

 ע מקצועי כללי בתחום הרלוונטי.יד 

 

 :ביצוע מבחן ההסמכה 5.4



ההתמחות(,  –)לרבות השלמת הלימודים המעשיים  ועדת הבוחנים תבדוק את עמידת המועמד בכל הדרישות הקודמות

 כפי שפורטו בנוהל זה.

ל חבר ירשום כ , 6.3שאלות בעל פה בפני הנבחן בתחומים כמפורט בפרק  במבחן ההסמכה יציגו חברי ועדת הבוחנים

לעצמו את הערכתו על תשובות הנבחן. אחרי כל מבחן ידונו חברי הועדה ויקבעו על פי דעת הרוב,האם הנבחן "עבר" או 

 "נכשל". 

למפקח  תוצאות מבחן ההסמכה תפורטנה בפרוטוקול, ותישלחנההשאלות והתשובות במבחן יוקלטו ויישמרו באגף הפיקוח ו

 העבודה הראשי.

 

ניתן  של במבחן ההסמכה, רשאי להיבחן שנית בתוך תקופה של שלוש שנים ממועד המבחן המסכם בכתב.מועמד, אשר נכ

 להאריך את המועד על פי שיקול דעת חברי הוועדה.

 לאחר שיעמוד בו בהצלחה יוכלונכשל המועמד גם במבחן ההסמכה השני, יהיה עליו לחזור על המבחן המסכם בכתב 

 ישית והאחרונה.לגשת למבחן ההסמכה בפעם השל

 :חריגים 5.5

מפקח העבודה הראשי רשאי, על פי המלצת הועדה המייעצת, להתיר, חריגה מהליך מבחן ההסמכה, אם הנסיבות 

 מצדיקות זאת. החריגה יכולה להיות במתן פטור מחלק מהמבחן, ביצוע מבחן חלופי או ביצוע מבחן שלא מן המניין.

 

 :קבלת ההסמכה .65

 ההסמכה תינתן לתקופה של בודה הראשי את המבקש כבודק מוסמך.ועדת הבוחנים יסמיך מפקח העלאחר קבלת המלצת 

 שנים. חמש עד

יפורטו סוג ההסמכה שהוענקה לבודק, ומספר מינויו של הבודק.  ( בה4.4עד  4.1ההסמכה תירשם בתעודה )נספחים 

 מספר זה יהיה על הבודק לציין בכל תסקיר שבחתימתו.

 

 :כהחידוש הסמ 75.

 ההסמכה תחודש ע"י מפקח העבודה הראשי בתנאים ובצירוף האישורים הבאים:

בדיקות בשנה  25לפחות  –הבודק דווח על פעילות שוטפת של ביצוע בדיקות בתחום/ים שהוסמך בהם . 5.7.1

בדיקות עבור מתקני לחץ(. מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר פעילות אחרת כשוות ערך לבדיקות אלה  10)

 יין זה.לענ

המעיד כי מצבו הבריאותי של הבודק מאפשר לו להמשיך בבדיקות, בהתאם לסוג  אישור מרופא תעסוקתי .5.7.2

 . 4הבדיקות, כמפורט בסעיף 

 . מעת לעת הבודק השתתף בהשתלמויות בהיקף ומהסוג שמפקח העבודה הראשי יקבע .5.7.3

דרישה אחרת, כפי שייקבע ע"י  ידוש הסמכה או למלא אחרבודק שלא עמד בדרישות הנ"ל יידרש לעבור מבחן לצורך ח

 מפקח העבודה הראשי.

 

 :ביטול הסמכה של בודק מוסמך .85

וכן לקבוע  מפקח העבודה הראשי רשאי לבטל הסמכה אחת או יותר של בודק מוסמך, לתקופה מוגבלת או ללא הגבלת זמן,

                               אם נתקיים בו אחד מאלה: באילו תנאים תוחזר ההסמכה

( הוא אינו ממלא את תפקידו או את דרישות הבטיחות הנוגעות לעיסוקו כבודק מוסמך או שאינו מסוגל למלאן, 1) 

 מחמת ליקוי גופני או נפשי או מכל סיבה אחרת. 

 שכרים.( הוא שרוי במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עימו, לרבות בשל השפעת סמים או משקאות מ2)



בעניין דרישות מקדמיות ותנאים למתן הסמכה או הפר  ( הוא אינו ממלא אחר אחד או יותר מן התנאים שבנוהל3)

 ; זההוראות אחרות לפי נוהל 

שגה בשיקוליו או התרשל בבצוע בדיקות התעלם מהוראות הקיימות או פעל בניגוד לכללי המקצוע, לנהלים או  (3)

 הראשי.להנחיותיו של מפקח העבודה 

 ( ההסמכה ניתנה לו על יסוד מידע כוזב או שגוי;4)

( עבר עבירה הקשורה בעיסוקו או עבירה שמחמת חומרתה ונסיבותיה אין הוא יכול להמשיך לעסוק בעיסוקו 5)

 כבודק מוסמך;

 

 :בדיקת ממצאים .95

ליקויים המפורטים מעלה, יבדקו העל בודק שנתקיימו בו אחד או יותר מן  הגיעו לידי אגף הפיקוח על העבודה ממצאים

להעלות הזדמנות תינתן לבודק המוסמך  נמצא ממש בממצאים הנ"ל .בדרך שייקבע מפקח העבודה הראשי הממצאים

 בכתב את טענותיו והסבריו לגבי המעשים או המחדלים המיוחסים לו, בטרם תינתן החלטה על ידי מפקח העבודה הראשי.

 

 :הודעה 05.1

 תהיה מנומקת ובכתב.על התליה או ביטול ההסמכה ה הראשי החלטת מפקח העבוד

 

 :הגבלת עיסוק. 6

בנוהל זה אל אם הוא בודק מוסמך בעל  2לא יבצע אדם בדיקה הנדרשת בפקודת הבטיחות בעבודה, כמפורט בסעיף  6.1

 ורשום במרשם.  הסמכה תקפה

 

 :המרשם .26

 . במרשם יירשמו כל אלה:6.2.1

 בודקים מוסמכים, שאישר מפקח העבודה הראשי;( מוסד להכשרת 1)     

 ( בודק מוסמך לפי העניין, שהוסמך על ידי מפקח העבודה הראשי.2)

 המרשם ינוהל בידי מפקח העבודה הראשי והוא יהיה פתוח ונגיש לעיון הציבור. 6.2.2

המשרד(,  - לןמפקח העבודה הראשי יפרסם באתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )לה 6.2.3

 את המוסדות להכשרה ואת בעלי ההסמכות כבודקים מוסמכים.

 

 :תפקידיו של הבודק המוסמך. 7

 :כללי 7.1

לנוהל, יבצע את הבדיקה לפי  2בודק מוסמך, אשר התבקש/הוזמן לבדוק כלי לפי אחד מהסימנים המפורטים בסעיף 

 המסמכים והכללים הבאים :

 החלים בארץ לגבי אותו כלי. מפקח עבודה ראשי, ט בדיקות או הוראתנה, תקן רשמי, נוהל, מפרחוק, תק 

 המובילים בתחום. ם ישראליים, או זריםתקני 

 .הוראות היצרן של אותו כלי 

 .כללי מקצוע הנדסיים ובטיחותיים מקובלים בתחום הרלוונטי 

 

  הם.ית מביננתקל הבודק באי התאמה בין הדרישות בכללים השונים, יפעל על פי הדרישות המחמירו

 

 על סמך בדיקתו יחליט הבודק אם לאשר את הפעלת הכלי ובאלו תנאים.



 

על הבודק לקחת בחשבון את הבלאי הצפוי, המאמצים בהם עומד הכלי והתקלות  בבואו לקבוע את הלחץ המותר לכלי

 הלחץ המותר לכלי.אה, ובהתאם לכך לקבוע את העומס/שעלולות להופיע עד לבדיקה הב

הערכים  הנקוב בפקודה או להפחית מהעומס/הלחץ הבטוח המותר על פימלהמליץ על מועד בדיקה מוקדם  יהבודק רשא

 המקוריים.

 

 :תסקיר קודם 7.2

על הבודק המוסמך, לקרוא את התסקיר הקודם של הכלי ולהתייחס אליו. אם הכלי נבדק בדיקה קודמת ע"י בודק אחר, 

 דם, מאת בעל הכלי או מאגף הפיקוח.כל מאמץ להשיג את התסקיר הקו יעשה הבודק

 

 :תסקיר הבדיקה 7.3

הבודק יסכם את ממצאיו בתסקיר הבדיקה, בהתאם למה שנקבע ע"י מפקח עבודה ראשי. בתסקיר יתוארו הנתונים  7.3.1

 הבאים:

 

 .נתונים על סוג הכלי 

 תוצרת הכלי, כולל דגם 

 נתונים מזהים 

 התצורה של הכלי 

 כליעומס / לחץ מבחן שהוטל על ה 

 .עומס / לחץ העבודה הבטוח שנקבע על ידו 

 מיקום הבדיקה 

 

 הבדיקה: ממצאי 7.3.2 

 .יוואת המלצות בתסקיר את הליקויים בכלי,יציין הבודק 

 

איסור להמשך חל לציין זאת בתסקיר באופן בולט וברור, לקבוע כי  עליו אם יש לדעת הבודק סיכון בהמשך הפעלת הכלי

 קביעה זו.אותו להערותיו הביאה איזה מ ולנמק הפעלת הכלי

 

קבע מפקח עבודה ראשי מתכונת מחייבת לתסקיר בדיקה, חייב הבודק המוסמך לדווח במתכונת שקבע מפקח עבודה 

 ראשי.

 

 תסקיר הבדיקה יישלח בהקדם האפשרי, אל: 7.3.3

 בעל הכלי 

 מפקח העבודה האזורי, באזורו נמצא הכלי 

  ידי חברת שירות. כלי אחר המטופל עלמעלית או  נבדקת חברת השרות )כאשר 

 שנים. 7-עותק נוסף של תסקיר הבדיקה יישמר בידי הבודק המוסמך לתקופה שלא תפחת מ

 

 :הודעה על סיכון בהפעלת כלי 7.4

במקרה של קיום סכנה בהמשך הפעלת הכלי, על הבודק המוסמך, בנוסף לשיגור תסקיר הבדיקה, להודיע על כך באופן 

 הוראת השבתה. -י וכן למפקח העבודה האזורי, באזורו נמצא הכלי או בוצעה הבדיקה להלן מיידי לבעל הכל



 

 הודעה כאמור תימסר באחת מהדרכים הבאות:

 פקס, עם וידוא קבלתו. 

 טלפון בלווי הודעה בכתב. 

 .בדואר אלקטרוני עם אישור קריאה 

 . 7.3כאמור בסעיף  ארוגם בד תסקיר הבדיקה יישלחבנוסף, 

 

 תסקיר יוצא על ידי מפקח עבודה אזורי צו בטיחות, האוסר על הפעלת הכלי עד לתיקון הליקויים. בהתאם ל

 :בדיקה חוזרת 7.5

אותו בודק שגילה את  אחר תיקונו, בידילשנית, בהוראת השבתה או צו בטיחות, ייבדק הכלי  על פי שכלי הושבת לאחר 

 ורי רשאי לאשר הוכחת התיקון באופן אחר.הליקוי, בגינו הוצאה ההוראה או הצו. מפקח עבודה אז

 מפקח העבודה האזורי רשאי לאשר, או לדרוש הזמנת בודק אחר, כאשר הנסיבות מצדיקות זאת.

 

 :הוראות מיוחדות 7.6

יעץ בנושא תכנונו, בנייתו או שינויו, שיפץ, או  לא יערוך בודק מוסמך בדיקה, לכלי שהוא תכנן, ייצר, .7.6.1

 .  תיחזק

 

 ביצוע תיקון ליקויים שהוא הצביע עליהם בבדיקתו. בודק מוסמך רשאי לייעץ בעניין 7.6.2

 

קיים בבעלות אדם, עימו מהנמצא  לא יערוך בודק מוסמך בדיקה לכלי ששייך לבודק עצמו או כלי .7.6.3

 מעביד, או קשרים עסקיים אחרים. –יחסי עובד  הבודק 

 

 נוהל נפרד.קיים  בעניינם–מפעליים לאבזרי הרמה -בודקים פניםלא יחולו על  .7.6.3הוראות סעיף  .7.6.4

 

ראשי דורש זאת, על העבודה הלבצע בעצמו את בדיקת הכלי. במקרים שמפקח  בודק מוסמך חייב .7.6.5

חתימת הבודק המוסמך על תסקיר  הבודק לבצע את הבדיקה בנוכחות ובסיוע טכנאי מטעם חברת שירות.

 בודק בדק בעצמו את הכלי על כל חלקיו.הבדיקה מהווה אישור כי ה

 

בודק, אשר החל בבדיקת כלי, חייב לערוך תסקיר בדיקה גם אם בצע בדיקה חלקית בלבד, וגם אם  .7.6.6

תשלום -בעל הכלי חזר בו מההזמנה. במקרה שהבודק לא עומד לשלוח תסקיר בדיקה לבעל הכלי )עקב אי

 אזורי.העבודה הלמפקח עליו לשלוח התסקיר וכדומה(, 

 

 

 

 :ועדה מייעצת למפקח העבודה הראשי. 8

 :תפקיד הועדה. 8.1

תפעל לפי פניות שיועברו אליה על ידי מפקח . הוועדה לצד מפקח העבודה הראשי פועלת ועדה מייעצת שאנשיה מונו על ידו

 לרבות:אליה העבודה הראשי, בנושאים שיחליט להפנותם 

 ים לכלים טעוני בדיקה.בטיחותיים הקשור-ייעוץ בנושאים טכניים 

 בנוגע לנהלים, תקנות והוראות בתחומים הרלוונטיים. ייעוץ 



 השתלמויות והדרכות לבודקים המוסמכים.הכשרותייעוץ בנוגע ל , 

    במקרה של תיפקוד בלתי תקין של בודק מוסמך, על ידו אם נדרש, ייעוץ למפקח עבודה ראשי ,

בהתאם או תפקוד בלתי תקין של מוסד להכשרה ת, ביטול הסמכת בודק או השעייתו מלבצע בדיקו

 .5.9-ו 4.3 פיםלנסיבות כמפורט בסעי

 :. הרכב הועדה8.2

 :יהיו חברים בועדה המייעצת

 ;)נציג האגף ישמש כיו"ר( נציגים מאגף הפיקוח על העבודה, - 

 נציג הממונה על התקינה - 

 מוסד להשכלה גבוהה  י/נציג -

 

 , לרבות בודקים מוסמכים, יועצים משפטיים ורשם המהנדסים או נציגו.לפי העניין ,הדיוניהועדה רשאית לזמן מומחים ל

 

 :תחילה. 9

 תחילתו של נוהל זה חודש מפרסומו.

 

 

 

 ורדה אדוארדס

 מפקחת עבודה ראשית



 1 נספח

 בנוהל ( 3.3) לסעיף 
 

 רשימת הקורסים להכשרת בודקים מוסמכים
 
 .81, 76, 75עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה, סעיפים  – מהבודקים מוסמכים למכונות ואבזרי הר .1
 
 .60א', 59עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה, סעיפים  –בודקים מוסמכים למעליות  .2
 
עפ"י דרישות פקודת הבטיחות  –בודקים מוסמכים למתקני לחץ )דודי קיטור, קולטי קיטור וקולטי אויר(  .3

 .116, 115, 111, 110, 105, 104סעיפים  בעבודה,
 

 
 91-86. סעיפים  81,76,75סעיפים,. עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה –בודקים מוסמכים לעגורני צריח  .4

 .1966-לתקנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח(,התשכ"ז
 



 2נספח  
 בנוהל( .4.2) לסעיף 

 
 בקשה להרשם לועדת קבלה

 
 

 א. פרטים אישיים של המבקש:
 
   משפחה______________________  .2___________________ . שם: פרטי1
 .תאריך לידה ________5. שם האב _________4. מספר ת"ז. : ___________ 3
 . כתובת: 6
 עיר: ___________ מיקוד: ___________ רחוב: ___________________  
 _______________@________ _______,טל. נייד: ____________ פקס': ______ . טלפון: ____________ 7

E-mail: 
 

 ב. פרטי השכלה )נא לצרף צילומי תעודות(:

 תעודה
 מצ"ב

 שנת
 סיום

 מס' שנות
 לימוד

 שם המוסד מגמה תואר

      

      

      

 
 

 ג. ניסיון בעבודה )נא לצרף אישורים(:

 אישור
 מצ"ב

 שנת
 סיום

 משך
 ההעסקה

 שם המעסיק התפקיד

     

     

     

 
 : אישור הרופא התעסוקתי מצ"ב.ד. מצב בריאותי

 מצ"ב.ה. תוצאות הבחינות האישיות והכניסה 
: אני החתום מטה מבקש להירשם לועדת קבלה בקורס להכשרת בודקים מוסמכים ל פרוט לגבי סוג ההסמכה המבוקש ו.

________________ 
 

 נכונים. הריני מצהיר בזאת כי כל הנתונים שרשמתי בטופס הינם
 
 
 

__________          ______________________      __________ 
 חתימה                    שם המבקש                                  תאריך  



 3נספח 
 . בנוהל(5.4)לסעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ד להכשרהלוגו וסמל המוסד המוס
 באישור ופיקוח אגף הפיקוח על העבודה /משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

                                                               

 

 וזאת לתעודה כי:

 שם ומשפחה

 מס' ת.ז. _________________

 
 סיים בהצלחה

 קורס להכשרת בודקים מוסמכים 

 ל ____________

 

 

 

 

 

 למד הנ"ל

 

 --/--/--ועד לתאריך --/--/--מתאריך 

 סה"כ ____ שעות

 ------קורס מס' 

 

 התמחות. –נושא תעודה זו רשאי לגשת למבחן הסמכה עם השלמת הדרישות בעניין לימודים מעשיים 

                             

____________ 

 מנהל המוסד להכשרה

 

 



 4.1נספח 
 בנוהל( 6.7)לסעיף 

 

  מדינת ישראלמדינת ישראל
 

 
 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה , אגף הפיקוח על העבודה

 
 

 תעודת בודק מוסמך
 מס' ____

  

  לפקודת הבטיחות בעבודה הריני להסמיך בזה את:לפקודת הבטיחות בעבודה הריני להסמיך בזה את:  11בתוקף סמכותי לפי סעיף בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 
 

 מר / גב' ___________
 

 ת"ז : ______________
 
 

 ולחתום על תסקירים בהתאם לסעיפים:מעליות לערוך בדיקות וניסויים של: 
 .1970 –לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  60א', 59

 
 
 
 
 
 

 תוקף תעודה זו עד _________
 
 
 

 ורדה אדוארדס
 מפקחת עבודה ראשית

 
 

 



 4.2נספח 
 בנוהל( 6.7)לסעיף 

 

  מדינת ישראלמדינת ישראל
 

 
 ה, אגף הפיקוח על העבודההתעשייה, המסחר והתעסוק משרד

 
 

 תעודת בודק מוסמך
 מס' ____

  

  לפקודת הבטיחות בעבודה הריני להסמיך בזה את:לפקודת הבטיחות בעבודה הריני להסמיך בזה את:  11בתוקף סמכותי לפי סעיף בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 
 

 מר / גב' ___________
 

 ת"ז : ______________
 
 

 יפים:ולחתום על תסקירים בהתאם לסעדודי קיטור, קולטי קיטור, קולטי אויר לערוך בדיקות וניסויים של: 
 .1970 –לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  116, 115, 111, 110, 105, 104

 
 
 
 
 

 תוקף תעודה זו עד _________
 
 
 

 ורדה אדוארדס
 מפקחת עבודה ראשית

 
 

 



 4.3נספח 
 בנוהל( 6.7)לסעיף 

 

  מדינת ישראלמדינת ישראל
 

 
 הפיקוח על העבודה, אגף  התעשייה, המסחר והתעסוקה משרד

 
 

 תעודת בודק מוסמך
 מס' ____

  

  לפקודת הבטיחות בעבודה הריני להסמיך בזה את:לפקודת הבטיחות בעבודה הריני להסמיך בזה את:  11בתוקף סמכותי לפי סעיף בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 
 

 מר / גב' ___________
 

 ת"ז : ______________
 
 

 :ולחתום על תסקירים בהתאם לסעיפיםשרשרות, חבלים, אבזרי הרמה, מכונות הרמה לערוך בדיקות וניסויים של: 
 .1970 –לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  86, 81, 76, 75

 
 
 
 
 
 

 תוקף תעודה זו עד _________
 
 
 

 ורדה אדוארדס
 מפקחת עבודה ראשית

 
 

 



 4.4נספח 
 בנוהל( 6.7)לסעיף 

 

  מדינת ישראלמדינת ישראל
 

 
 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אגף הפיקוח על העבודה

 
 תעודת בודק מוסמך

 מס' ____

  

  לפקודת הבטיחות בעבודה הריני להסמיך בזה את:לפקודת הבטיחות בעבודה הריני להסמיך בזה את:  11בתוקף סמכותי לפי סעיף בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 
 

 מר / גב' ___________
 

 ת"ז : ______________
 
 

ולחתום על תסקירים בהתאם שרשרות, חבלים, אבזרי הרמה, מכונות הרמה ועגורני צריח לערוך בדיקות וניסויים של: 
 לסעיפים:

 .1970 –לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  86, 81, 76, 75
 
 
 
 
 
 

 תוקף תעודה זו עד _________
 
 
 

 ורדה אדוארדס
 מפקחת עבודה ראשית

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 בנוהל( 4.4.5) לסעיף  5.1נספח 
 
 

 מדינת ישראל
 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 אגף הפיקוח על העבודה
 תאריך     :                                                                                                     

 
 לכבוד 

 שירות רפואה תעסוקתית מוסמך
 מרפאה לרפואה תעסוקתית

 
 

 שלום רב!
 
 

 .בודק מוסמך למכונות הרמה /מעליות/מתקני לחץ  -ה לבדיקה רפואית תעסוקתיתהפנייהנדון: 
 

במסגרת דרישות הבטיחות לבדיקת כלים טעוני בדיקה, קבע אגף הפיקוח על העבודה כי  מועמדים לשמש כבודקים  

מוסמכים חייבים  בבדיקה רפואית תעסוקתית לשם הערכת כשירותם הגופנית לתפקיד. הבדיקה מהווה תנאי סף לקבלת 

שנה, שלא חל שינוי במצבו הבריאותי והוא כשיר ההסמכה.  כמו כן, על הבודק המוסמך להצהיר, בתדירות של פעם ב

 לביצוע תפקידו.

 

 אבקשכם לערוך בדיקה רפואית למר/גב'______________________ ת.ז. ______________

 המועמד לשמש כבודק מוסמך למכונות הרמה/מעליות/מתקני לחץ )הקף את המתאים(.

נונים שונים במכונות הרמה/מעליות, מתקני לחץ, לעלות על בתוקף תפקידו יהיה עליו לערוך בדיקה ויזואלית של מנג

משאית או  מתקן  באמצעות סולם, לרדת לבור, ולהתכופף לצורך בדיקה ויזואלית של חלקי המכונות. לשם ביצוע תפקיד זה 

 בעין אחת, יכולת להתכופף, לעלות/לרדת בסולם והעדר הפרעות שיווי משקל. 6/12נדרש כושר ראיה של לפחות 

 נא לערוך בדיקה רפואית בהיקף הבא:

אנמנזה רפואית כללית, לרבות היסטוריה של מחלת אפילפסיה, הפרעות שיווי משקל, סכרת תלוית אינסולין, נטילת  .1

 אפילפטיות(.-תרופות )אינסולין, דיאזפינים, תרופות אנטי

 בדיקה קלינית כללית. .2

 בדיקת כושר ראיה )באמצעות לוח לבדיקת ראיה(. .3

 ה רפואית קלינית לפי ראות עיניו של רופא תעסוקתי.כל בדיק .4

 

אבקשכם להנפיק למועמד בתום הבדיקה, אישור רפואי, חתום על ידי רופא תעסוקתי ובו לציין את כשירותו/אי כשרותו 

 לעבודה כבודק מוסמך ולציין את מגבלותיו הרפואיות באם ישנן כאלה.

 
 

 ב כ ב ו ד    ר ב
 

 לובה פושנוי
רופאה ראשית של אגף הפיקוח על 

 העבודה
 
 
 
 
 



 
 בנוהל( 4.4.5) לסעיף  5.1נספח 

 
 מדינת ישראל

 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
 אגף הפיקוח על העבודה

 
 :  תאריך     

 
  

 
 לכבוד

 שירות רפואה תעסוקתית מוסמך 
 מרפאה לרפואה תעסוקתית

 
  

  
 שלום רב,   

 מד  לבודק מוסמך לעגורני  צריח(.)המוע הפנייה לבדיקה רפואיתהנידון : 

 
       

 אבקשכם לערוך בדיקה רפואית למר _______________________ת.ז. _________________

 המועמד  לשמש כבודק מוסמך לעגורני  צריח.

-בתוקף תפקידו יהיה עליו לערוך בדיקה ויזואלית של מנגנונים שונים בעגורנים, לטפס על עגורני צריח )לגובה אפשרי של כ

 )תוך שימוש ברתמות הגנה מפני נפילה( על זרוע עגורן לצורך בחינת תקינות הכלי.ואף יותר( וכן להלך בגבהים  50

 נא לערוך בדיקה רפואית הכוללת:

 אנמנזה רפואית כללית. .1

 בדיקה קלינית כללית. .2

 בדיקת כושר ראיה, לרבות חדות ראיה  ושדה ראיה היקפי. .3

 בדיקת כושר השמיעה. .4

 הרופא המורשה.כל בדיקה רפואית קלינית לפי ראות עיניו של  .5

אבקשכם בתום הבדיקה להנפיק למועמד אישור רפואי חתום על ידי רופא תעסוקתי מורשה, ובו לציין את כשירותו/אי 

 כשירותו לעבודה בתור בודק עגורני צריח ומגבלותיו הרפואיות באם ישנן כאלה.

 

 

 

 ב כ ב ו ד    ר ב
 

 לובה פושנוי
 רופאה ראשית של אגף הפיקוח על העבודה

 
 
 
 
 
 

 ( בנוהל 4.4.6.4) לסעיף      6.1נספח 
 
 
 
 
 



 הצהרת ויתור על סודיות רפואית
 
 
 

 _________________ אני הח"מ _________________        _________________
 מס' תעודת זהות                 שם משפחה       שם פרטי        
           

 
 

 מצהיר בזאת על הסכמתי כדלהלן:
 
אני מסכים/ה לכך שמידע מפורט ומלא אודות מצב בריאותי וליקויי הגופניים בעבר ובהווה, הקיים לגבי בקופות החולים  .1

 אחר, יימסר למפקח העבודה הראשי או למי מטעמו.ו/או המוסד לביטוח לאומי ו/או במוסד רפואי או 
 
אני מסכים/ה ומבקש/ת שכל אדם או מוסד אשר בידו מצוי מידע כלשהו אודות מצב בריאותי, ימסור אותו למפקח  .2

 העבודה הראשי או לגורם מטעמה על פי דרישה.
 
די והתאמתי לתפקיד בודק הסכמתי זו באה לאפשר למפקח העבודה הראשי או לגורם מטעמו לשקול את מידת תפקו .3

 מוסמך. 
 
 
 אני מסכים למסור כל מידע שיידרש ממני לצורך קבלת אישור להסמכתי כבודק מוסמך.  .4
 
אני מתחייב להודיע למפקח העבודה הראשי על כל החמרה במצב בריאותי העלולה להפריע לתפקודי כבודק מוסמך,  .5

צא שינוי במצב בריאותו, או שינוי אחר המונע ממנו להמשיך וידוע לי כי קיימת אפשרות לפסילתי או השעייתי אם יימ
 בפעילותי כבודק מוסמך.

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום                      
  

 
 
 

____________________ ________________________________ 

 המבקש חתימת                                                           תאריך   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( בנוהל  4.4.6.4) לסעיף 6.2נספח  
 
 
 

 הסדר למניעת ניגוד עניינים

 

 

 

אני הח"מ, מתחייב כלפי מפקח העבודה הראשי שלא לעשות דבר שיש בו משום ניגוד עניינים בין תפקידי כבודק מוסמך 

 2.1.2קידי כבודק מוסמך למתקני לחץ, כמפורט בסעיף לנוהל זה, ותפ 2.1.1למכונות, אבזרי הרמה ומעליות כמפורט בסעיף 

 לנוהל זה, לבין עיסוקי האחרים . 

 

אני מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי כבודק מוסמך או שמכוח מתן 

עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת השירותים כבודק מוסמך אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד 

 היותי בודק מוסמך לבין עניין אחר. 

 

בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף 

ות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכ

 שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או בפיקוחי, מיצגים, מייעצים או מבקרים. 

 

אני מתחייב לדווח למפקח העבודה הראשי  וליועץ המשפטי של המשרד או נציגו המוסמך לכך, על כל עניין שבידיעתי, העלול 

מצב של חשש לניגוד עניינים, אף אם לא נשאלתי לגביו במפורש. כמו כן אני מתחייב כי אם אמצא במצב של ניגוד להעמידני ב

 עניינים בפועל לגבי נושא מסוים עקב תפקידי כבודק מוסמך, אמנע מלבדוק או לייעץ בכל הקשור לנושא זה. . 

 

ק, וכי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או ידוע לי כי הפרת התחייבות זו מהווה עילה לביטול הסמכתי כבוד

 סמכות אחרת המוקנית למפקח העבודה הראשי  על פי כל דין.

 

 

 

 

 

 

 שם: __________

 חתימה:___________

 תאריך: ____________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 לנוהל 7 נספח
 

     
 .אישור חונך על השתתפות בבדיקות

 
 

 _______ ודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף_ שהוסמכתי ע"י מפקח עב_________________ הח"מ אני
 שם של בודק המוסמך                   

  
 תעודת הסמכה מס' __________, מאשר כי חניכים   ,1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ללפקודת 

 
 לפי הפרוט הבא: השתתפו בבדיקות הרשומים מטה 

 
 

מס'  מיקום בדיקה/מפעל/כתובת סוג כלי הנבדק ך בדיקהתארי שם החניך מס'
 תסקיר

 הערות

1 
 
 

 
 

     

2 
 
 

 
 

     

3 
 
 

 
 

     

4 
 
 

 
 

     

5 
 
 

 
 

     

6 
 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 

 תאריך ____________                                                      חתימה__________________


