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 שלום רב,    
 

 הודעה בדבר הארכת תוקף אישורים רגולטוריים 
 אישורים( )החדש הקורונה נגיף - שעה תקופות )הוראת הארכת חוקבהתאם  ל

   2020ף"התש רגולטוריים(
 

להלן, שמועד פקיעת תוקף הסמכתם חל בין  3המפורטים בסעיף של בעלי התפקידים   1הסמכות  .1

יוארכו מאליהן )ללא צורך בהגשת בקשה לחידוש(,  30.06.2020ועד ליום  10.3.2020התאריכים 

 , לפי המאוחר.  30.6.2020בשלושה חודשים נוספים החל ממועד פקיעת התוקף או עד 

 .    ו או בוטלו לפני פרסום הודעה זוהאמור בסעיף זה לא יחול לגבי הסמכות אשר  הותל 

להלן, שמועד פקיעת הסמכתם חל בין התאריכים  3הסמכות של בעלי התפקידים המפורטים בסעיף  .2

יוארכו אוטומטית, בעשרה שבועות נוספים החל ממועד פקיעת  31.08.2020ועד ליום  01.07.2020

 תוקף ההסמכה. 

את הגורם המוסמך במשרד בקבלת החלטה פרטנית,  בנסיבות אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל 

המצדיקות זאת, בעניינו של בעל אישור רגולטורי מסוים מכדי לקבל החלטה בדבר הארכת תוקף 

 לתקופה קצרה יותר, התליית ההסמכה, או ביטולה. 

 לעיל: 1-2להלן רשימת בעלי התפקידים לגביהם חל האמור בסעיפים  .3

  ם טעוני בדיקהבודקים מוסמכים לכלי .3.1

 .1970-לפי פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל

 בודק מוסמך לעגורני צריח. .3.1.1

 בודק מוסמך לכלי לחץ. .3.1.2

 בודק מוסמך למעליות. .3.1.3

 בודק מוסך לאביזרי ומכונות הרמה. .3.1.4

 בודק מוסמך לדרגנועים. .3.1.5

 בודק מוסמך פנים מפעלי לאביזרי הרמה. .3.1.6

  בודק מעבדה מוסמך .3.2

 יות.לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקת .3.2.1

 בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה.

 בעלי תפקידים בתחום הבטיחות בעבודה בגובה,  .3.3

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

 עובד בגובה . .3.3.1

                                                 
 חלה גם על פקיעת תוקף מינוי / אישור כשירות / היתר . השימוש במונח הסמכה נעשה מטעמי נוחות,. הוראה זו  1
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 מדריך עבודה בגובה . .3.3.2

 גולש בניין. .3.3.3

 מטפס תרנים. .3.3.4

 מנהל מקצועי לטיפוס והקמת תרנים.  .3.3.5

 מקצועי לטיפוס תרנים.מנהל  .3.3.6

 מנהל מקצועי לעבודות גלישה. .3.3.7

  מכין תכנית לניהול הבטיחות .3.4

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

  אתת .3.5

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

 .1992 –התשנ"ג 

  עגורנאי מוסמך .3.6

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

 .1992 –התשנ"ג 

 מפעיל עגורן צריח. .3.6.1

 מפעיל עגורן נייד. .3.6.2

 מפעיל עגורן גשר עילי ועגורן שער. .3.6.3

 מפעיל עגורן להעמסה עצמית. .3.6.4

  ממונה על הבטיחות .3.7

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

 :תסקירי בדיקות .4

  – תסקירי בדיקות סביבתיות תעסוקתיות .4.1

ועד  10.3.2020תסקירים אשר לפיהם נקבע כי המועד לביצוע הבדיקה חל בין התאריכים  .4.1.1

, יוארכו מאליהם בשלושה חודשים נוספים החל ממועד פקיעת התוקף או 30.6.2020ליום 

 , לפי המאוחר.  30.6.2020עד 

 01.07.2020ר לפיהם נקבע כי המועד לביצוע הבדיקה יהיה בין התאריכים תסקירים אש .4.1.2

, מועד הבדיקה הבא, יחול עשרה שבועות מאוחר יותר מהמועד 31.08.2020ועד ליום 

 שצויין על גבי תסקיר הבדיקה..

  – תסקירי הבדיקה של כלים טעוני בדיקה .4.2

ועד  10.3.2020התאריכים  אשר לפיהם נקבע כי המועד לביצוע הבדיקה חל בין תסקירים .4.2.1

, יוארכו מאליהם )ללא צורך בהגשת בקשה לחידוש(, בשלושה חודשים 30.6.2020ליום 

, לפי המאוחר. תסקירים אשר לפיהם 30.6.2020נוספים החל ממועד פקיעת התוקף או עד 

ועד ליום  01.07.2020נקבע כי המועד לביצוע הבדיקה הבאה יהיה בין התאריכים 

מועד הבדיקה הבא יחול עשרה שבועות מאוחר יותר מהמועד שצויין על גבי  ,31.08.2020

 תסקיר הבדיקה.
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יובהר כי למרות האמור בסעיף זה, במצבים בהם אין מניעה מפאת מגבלות הקשורות להגבלות  .4.3

החלות לאור התפשטות נגיף הקורונה לבצע בדיקות אלו, מומלץ כי יעשו הבדיקות האמורות , 

שיבות לצורך ניטור סיכונים בסביבת העבודה ומניעת  סיכונים בריאותיים שכן קיימת להן ח

 לעובדים. 

 הסדר זה לא יחול על:  .5

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

 . 1970 -תש"ל

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

 . 1954 -בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 ג. אישורי בדיקות רפואיות של עובדים החשופים לגורם מזיק לפי פקודת הבטיחות בעבודה. 

פעילי וכן הסמכת מ 1954 -ד. הסמכת ממונים על הפיצוצים לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד

 זיקוקין דינור 

בימים אלו, מינהל הבטיחות מעדכן  את מאגר הנתונים במערכות המידע של המינהל. עדכון זה יארך  .6

 מספר ימים. 

 

 

 ב כ ב ו ד    ר ב

 

 חזי שורצמן

 מפקח עבודה ראשי

  וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
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