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                   29/09/2020  

 837587 :מספר מסמך                  

 לכבוד: 

 מוסדות הכשרה

 שלום רב,

 משאבות בטוןהיבטי בטיחות בהפעלת הנדון: הודעה בדבר קיום השתלמות בנושא 

 מבוא .1

המודעות וההתמודדות עם הפעלת לאור מספר תאונות עבודה שקרו לאחרונה ועל מנת להגביר את 

המינהל( לפנות למוסדות  –משאבות בטון,  רואה לנכון מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית )להלן 

הכשרה לקיים השתלמות בתחום הפעלת משאבות בטון, קהל היעד כולל את כל בעלי התפקידים בתחום 

 על הבטיחות בעבודה.הבטיחות, לרבות מפעילי משאבות בטון, מנהלי עבודה וממונים 

 דרישות .2

" נוהל הכרה בימי השתלמותמוסד הכשרה אשר ברצונו לקיים את ההשתלמות כאמור יעמוד בדרישות "

 הנוהל(. –)להלן 

על מנת לקבל את אישורו של המינהל, בטרם קיום ההשתלמות, על מוסד ההכשרה להגיש בקשה כמפורט 

 לנוהל. 5בסעיף 

  

http://www.economy.gov.il/pikuach
http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/TrainingDaysAccreditationProcedure.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/TrainingDaysAccreditationProcedure.pdf
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 נושאי ההשתלמות .1

 הכרה בימי השתלמות .2

)ב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים  3השתלמות האמורה לעיל תוכר כהשתלמות לפי תקנה 

ותזכה בעל אישור כשירות אשר השתתף בה כיום כשירות אחד באשכול  1996-על הבטיחות(, תשנ"ו

 .בטיחות בבניהנושא האשכול:    3מספר : 

 בברכה,

 יחזקאל שורצמן 

 מפקח עבודה ראשי

 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתוראש 

  

      

  

 פירוט נושאי לימוד נושא 
שעות 

 לימוד

השכלה וניסיון 

 מהמרצה

  0.5 סוגי משאבות בטון, מבנה ואופן החיבור על משאית מבוא .1

2 
של פיזיקה 

 הכלי

 כוחות, מומנטים וחוק המנוף / מקדם ביטחון

1.5 
מהנדס / הנדסאי 

מכונות/אזרחי עם 

ניסיון מוכח 

בעבודות בניה או 

ממונה על הבטיחות 

בעל אישור כשירות 

בתוקף שעבר 

השתלמות ענפית 

בבניה  ובעל ניסיון 

מוכח בפיקוח  או 

בהדרכה על משאבת 

 בטון

 התהפכות יציבות ושיטות ייצוב / מניעת

 השפעת מפתח המייצבים, עומס קרקע, מפזרי עומס

 השפעת כוחות כוח ואינרציה על היציבות

 תפעול הכלי 3

 בדיקות ושיקולים בהתמקמות של משאבת הבטון באתר

2 

סיכונים עיקריים בתפעול שוטף של המשאבה לרבות 

סיכוני ת.ד והימחצות בעת טעינת המשאבה על ידי 

 מערבלי בטון.

 קיפול, אחסנה ונסיעה

 איתות .4
סימנים מוסכמים לאיתות ודרכי תקשורת לפי תקן 

12001 
0.5 

5. 
תחקירי 

 בטיחות
 2 ניתוח תחקירי בטיחות שמעורבות בהן משאבות בטון

 0.5 שאלות תשובות ומשובים סיכום .7

http://www.economy.gov.il/pikuach

