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נספח א'  -טבלה המפרטת את תדירות הבדיקות עפ"י חוק.
מס"ד המיתקן
.1

מעליות -כגון :נוסעים ,משא,
שירות ,וכל מעלית הנכללת
בהגדרות החוק.

סעיף
בחוק
59א'

תדירות הבדיקות

הערות

כל  6חודשים

לא תוכנס לשימוש מעלית חדשה
אלא אם נוסתה ונבדקה
ביסודיות ע"י בודק מוסמך
ונמצא פגם שבגללו אין המעלית
ראויה לשימוש .המעלית לא
תופעל עד לתיקון הפגם.
השרשראות ,החבלים ואביזרי
הרמה -זולת חבלי סיבים או
מענבי חבל סיבים -לא יוכנסו
לשימוש במפעל אלא אם נוסו
ונבדקו ביסודיות ע"י בודק
מוסמך.
מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש
במפעל אלא אם נוסתה וכל
חלקיה נבדקו ביסודיות ע"י בודק
מוסמך.

60

.2

שרשראות ,חבלים ,אביזרי
הרמה -סימן ו'

75

כל  6חודשים או
לתקופות ארוכות
יותר כפי שנקבע

.3

מכונות הרמה על כל
חלקיהן -כגון :גלגלות יד
וחשמל ,מנופים ,עגורנים,
מגבהים (ליפטים) וכל מכונת
הרמה הנכללת בהגדרת
החוק -סימן ז'
דודי קיטור על כל
אביזריהם -סימן י'

81

כל  14חודש

.5

קולטי קיטור על כל
אביזריהם -כגון:
אוטוקלבים ,סירי בישול
גדולים ,סירי בישול
תעשייתיים וכל קולטי קיטור
הנכללים בהגדרת החוק.
קולט אוויר על כל אביזריו-
כגון :קולט אוויר למדחס,
דודי התפשטות סגורים וכל
קולט אוויר הנכלל בהגדרת
החוק.
קולט אוויר העשוי במשיכה
על כל אביזריו.

.8

עגורן צריח

.4

.6

.7

86

104

כל  14חודש וכן
אחרי תיקונים
מקיפים

לא יוכנס לשימוש דוד קיטור
חדש אלא אם נבדק ע"י בודק
מוסמך.
לא יוכנס לשימוש דוד קיטור
משומש אלא אם נבדק ע"י בודק
מוסמך.

110

כל  26חודש

לא יוכנס לשימוש קולט קיטור
חדש אלא אם נבדק ע"י בודק
מוסמך.
לא יוכנסו לשימוש קולט קיטור
משומש אלא אם נבדק ע"י בודק
מוסמך.
לא יוכנס לשימוש קולט אוויר
חדש אלא אם נבדק ע"י בודק
מוסמך.

105

111

115

כל  26חודש

116
111
86

בין  26חודשים עד 4
שנים בקביעת
הבודק המוסמך.
א .מיד לאחר
הקמתו ולפני
הפעלתו.
מיד לאחר כל שינוי
במבנהו או תיקון
יסודי בו ולפני
הפעלתו.

(עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה-
עגורני צריח).
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מס"ד המיתקן

סעיף
בחוק

.9

מסילת פסים של עגורן צריח

83

.10

מנדפים

סעיף 4
()10

תדירות הבדיקות
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הערות

ב .אחת ל6-
חודשים לפחות
לאחר תאריך
הבדיקה האחרונה.
ג .בכל מועד
מהמועמדים
שנקבעו לעיל.
ד .מיד לאחר
התקנת כל קטע
נוסף של מסילת
פסים ולפני שהעגורן
יוסע על אותו קטע.
ה .מיד לאחר כל
שינוי בתוואי מסילת
הפסים או כל תיקון
יסודי ולפני שהעגורן
יוסע עליה
כל  12חודשים.

עפ"י ת"י  – 1839בטיחות
במעבדות – מדפים ,עפ"י סעיף
 4.2מבחני אישור
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