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 א שבט תשפ"א                                         
                                         14/01/2021  

 865692 :מספר מסמך                  

            ÍvXÈ92hÎ 
    

 

 שלום רב, 

 

 ורים רגולטוריים הודעה בדבר הארכת תוקף איש

אישורים )החדש( נגיף הקורונה -חוק הארכת תקופות )הוראת שעה תיקון בהתאם  ל

   2021-פ"אהתש ,רגולטוריים(

  

נגיף הקורונה -הארכת תקופות )הוראת שעהפורסם ברשומות המדינה תיקון לחוק  12.01.21 יוםב 

המאריך את התקופות "( החוק" –)להלן  2020 -(, התשפ"א1החדש( )אישורים רגולטוריים( )תיקון מס' 

 שבחוק באופן הבא:

  אוטומטית יקבלו הארכה 31.8.21ועד  1.9.20חל בין  פקיעתם המקוריאישורים רגולטוריים שמועד  .1

 לפי ההסדר הבא:

יוארך בשלושה חודשים ממועד הפקיעה  -אישור רגולטורי אשר ניתן לתקופה של עד שנה .1.1

 המקורי; 

יוארך בשישה חודשים  -אישור רגולטורי אשר ניתן לתקופה של מעל שנה אך פחות משלוש שנים .1.2

 ממועד הפקיעה המקורי 

 ומעלה יוארך בשנה ממועד הפקיעה המקוריאישור רגולטורי אשר ניתן לתקופה של שלוש שנים  .1.3

 .    האמור בסעיף זה לא יחול לגבי הסמכות אשר הותלו או בוטלו לפני פרסום הודעה זו 

, בשים לב לכך שכאמור ההארכה לעיל 1לגביהם חל האמור בסעיף  להלן רשימת בעלי התפקידים .2

 :המקוריתיעשה ביחס למועד הפקיעה  1בהתאם לסעיף 

  ים לכלים טעוני בדיקהבודקים מוסמכ .2.1

 .והתקנות הרלוונטיות 1970-לפי פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל

 מוסמך לעגורני צריח.בודק  .2.1.1

 בודק מוסמך לכלי לחץ. .2.1.2

 בודק מוסמך למעליות. .2.1.3

 בודק מוסך לאביזרי ומכונות הרמה. .2.1.4

 בודק מוסמך לדרגנועים. .2.1.5

 בודק מוסמך פנים מפעלי לאביזרי הרמה. .2.1.6

  בודק מעבדה מוסמך .2.2

 בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה.

 לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות. .2.2.1
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 בעלי תפקידים בתחום הבטיחות בעבודה בגובה .2.3

 .2007 –בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 

 עובד בגובה . .2.3.1

 מדריך עבודה בגובה . .2.3.2

 גולש בניין. .2.3.3

 מטפס תרנים. .2.3.4

 מנהל מקצועי לטיפוס והקמת תרנים.  .2.3.5

 מנהל מקצועי לטיפוס תרנים. .2.3.6

 מנהל מקצועי לעבודות גלישה. .2.3.7

  מכין תכנית לניהול הבטיחות .2.4

 .2013-בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, תשע"ג

  אתת .2.5

ואתתים(, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עגונראים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

 .1992 –התשנ"ג 

  עגורנאי מוסמך .2.6

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עגונראים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(,  

 .1992 –התשנ"ג 

 מפעיל עגורן צריח. .2.6.1

 מפעיל עגורן נייד. .2.6.2

 מפעיל עגורן גשר עילי ועגורן שער. .2.6.3

 מפעיל עגורן להעמסה עצמית. .2.6.4

  ממונה על הבטיחות .2.7

 . 1996-גון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ובהתאם לתקנות אר

 :תסקירי בדיקות .3

 יחול גם על: 1כמו כן ההסדר המפורט בסעיף 

  תסקירי בדיקות סביבתיות תעסוקתיות .3.1

  תסקירי הבדיקה של כלים טעוני בדיקה .3.2

במצבים בהם אין מניעה מפאת מגבלות הקשורות להגבלות החלות לאור התפשטות  יובהר כי .3.3

, שכן  3.2 -ו 3.1בסעיפים  נגיף הקורונה לבצע בדיקות אלו, מומלץ כי יעשו הבדיקות האמורות

קיימת להן חשיבות לצורך ניטור סיכונים בסביבת העבודה ומניעת  סיכונים בריאותיים 

 לעובדים. 

לא  לעיל 1המפר בסעיף הסדר ( לחוק וכן בתוספת השישית לחוק, ה1)ג()2בהתאם לאמור בסעיף  .4

 : ולא תהיה הארכה כמפורט בהסדר ביחס לאישורים הרגולטורים המפורטים להלןיחול 

תסקירי בדיקה הנוגעים לעגורני צריח ומעליות לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,  .4.1

 . 1970 -תש"ל

תסקיר בדיקה של כלים טעוני בדיקה אשר בשנה האחרונה הוצא לגביהם צו שיפור או צו  .4.2

 . 1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד בטיחות לפי
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 אישורי בדיקות רפואיות של עובדים החשופים לגורם מזיק לפי פקודת הבטיחות בעבודה.  .4.3

  . 1954 -הסמכת ממונים על הפיצוצים לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד .4.4

 ך מספר ימים. מינהל הבטיחות יעדכן  את מאגר הנתונים במערכות המידע של המינהל. עדכון זה יאר .5

 

 

 

 ב כ ב ו ד    ר ב

 

 

 חזי שורצמן

 מפקח עבודה ראשי

  וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
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