
 

מעקב אחר ציוד החייב  שם הנוהל:
 םובקרה על תהליכי  בבדיקות תקופתיות

 חדשים
   07-008:מס' נוהל

 16.01.13 ת.אישור: בטיחות

 9.12.15.תאריך עידכון: 3מתוך:   1דף:  2מהדורה:  מאיר כהן  ערך:
 

 

 כללי .1

 קיים מכשור וציוד  אשר באוניברסיטת אריאל ובמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה לעיצוב ולטכנולוגיה

וע"פ התקנה  1970-חות בעבודה, נוסח חדש תש"ל נדרש בבדיקות תקופתיות עפ"י פקודת הבטי

אישור ובקרת הכנסתם של גורמי סיכון חדשים למקום העבודה ושילובם בתהליך  - 2014החדשה 

 :  ט בפסקת משנה )א(המפור

  
 מטרה .2

החייב בבדיקות תקופתיות  לביצוע בדיקות ובקרות אחר ציוד  אחריות הגדרת .2.1
  .באוניברסיטת אריאל ובמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה

 
 הגדרות  .3

מי שהמפקח הראשי )כהגדרתו בחוק( הסמיכו לעשות בדיקות וניסויים  -בודק מוסמך 3.1
 . לפי האמור באותו סימן בחוק

ציוד המחויב בבדיקות תקופתיות של בודק מוסמך עפ"י  -חייב בבדיקות תקופתיותהיוד צ 3.2
  .פקודת הבטיחות בעבודה

 

 אחריות וסמכות  .4

להזמין אחראי  -הבדיקה"(אחראי לביצוע )להלן "ה ההמעבד מהנדס/אחזקה / חוקר מנהל  4.1
אם לציוד הנמצא בהת בודקים מוסמכים ולעקוב אחרי ביצוע הבדיקות ותיקון הליקויים

 .ובאחריות

תקינות הציוד ודרישות לפעולות  ,הבדיקהיפקח על תזמון  -בטיחותעל הממונה ה 4.2
 .מתקנות

 שיטה .5

, אשר עובד עם ציוד החייב בבדיקות מרכז לעיצוב ולטכנולוגיהבאוניברסיטה ובכל עובד  5.1
ק כחוק ונמצא חייב לוודא כי הציוד שאיתו הוא עובד נבד ,3.2בהתאם לסעיף  תקופתיות

מדבקת אישור על גבי ו מוסמך תקיפה בחתימת הבודקתסקיר בדיקה תקין באמצעות 
 .טרם תחילת העבודההמכשיר 

תקצב את עלות הבדיקות הנדרשות, תחזוקת הציוד והזמנת בודק י על הציודאחראי ה 5.2
  בתחום אחריותו. בדוק את כל המתקנים אשר יומוסמך כנדרש עפ"י חוק 

דרוש מהספק י רוכשה ,ציוד הדורש בדיקה תקופתית של בודק מוסמך בביצוע רכש של 5.3
לממונה על  הציודודיע על יו לפני תחילת השימוש בוע"י בודק מוסמך אישור בדיקה 

  .הבטיחות להמשך מעקב

מאשר את ההאחראי לביצוע הבדיקה יעביר העתק מהטופס המקורי של הבודק המוסמך  5.4
שתודבק מדבקה על גבי הציוד חתומה  ויוודא לממונה על הבטיחותתקינות הציוד 

 בחתימת הבודק המאשרת תקינות הציוד עד לתאריך נקוב. 

שנפסל לשימוש ע"י בודק מוסמך, או שתוקף אישור השימוש בו פג, ייאסר  ציודכל  5.5
  .מחדשמתן אישור הפעלה להשימוש בו עד 

על האחראי , הבדיקעל כל ליקוי שיימצא ב לתיקוןהבטיחות יוציא דרישה על ממונה ה 5.6
  .שעות לגבי הטיפול שיינתן 48עד  עביר את תשובתוי הציוד
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 רכש חדש/תהליך חדש 5.7

על כל רכש חדש הדורש מעקב ובדיקה תקופתית ו/או תהליך חדש יש לעדכן את  5.7.1
 הממונה על הבטיחות ומהנדס המעבדות.

תהליך לסבב הבדיקות ולסקר מהנדס המעבדה /מנהל האחזקה יכניס את ה 5.7.2
 הסיכונים 

 עוד ורישוםית 5.8

ינהל רשימת מעקב אחר מועדי בדיקות בודק מוסמך ותקינות  מהנדס המעבדה 5.8.1
 ויוודא כי הציוד שנבדק מסומן במספר חד ערכי. הציוד

ינהל תיק שבו התסקירים המקוריים של הבדיקות ויעביר העתק  על הציודהאחראי  5.8.2
 הבטיחות. על מונה מכל תסקיר בדיקה שבוצע למ

התסקירים ישמרו ביחידה כל זמן שהמכשיר הנבדק קיים באוניברסיטה, ולאחר  5.8.3
מכן הם יועברו לארכיון האוניברסיטה. במידה והמכשיר הועבר ליחידה אחרת, 

 עותק מהתסקירים יועברו יחד עם המכשיר.

 על כל תהליך חדש  5.8.4

 

 מסמכים קשורים ונלווים .6

 .רשימת הציוד החייב בבדיקות תקופתיות ומועדי הבדיקה שלו 6.1
 

 טפסים  .7

 אין 7.1

 

 הפניות .8

 .1970 -פקודת הבטיחות בעבודה, נוסח חדש, תש"ל 8.1

 ם וחתימותאישורי .9
 

 חתימה תאריך תפקיד שם מלא 

     מאשר הנוהל

 

 

file://///WGOLDA/Files/בטיחות/רשימת%20ציוד%20החייב%20בבדיקה%20תקופתית)12-13(.xls
file://///WGOLDA/Files/בטיחות/רשימת%20ציוד%20החייב%20בבדיקה%20תקופתית)12-13(.xls
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_002.htm
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 טבלת מהדורות ושינויים

 
 

 
 

 

 תאריך מהדורה מס'
מבצע 

 השינוי
 מהות השינוי סעיף

 5.1 יהונתן 20.01.14 2

הוספה : "כל עובד האוניברסיטה והמרכז לעיצוב 
ולטכנולוגיה, אשר עובד עם ציוד החייב בבדיקות 

כי הציוד שאיתו הוא עובד נבדק  תקופתיות, חייב לוודא
כחוק ונמצא תקין באמצעות תסקיר בדיקה תקיפה 

בחתימת הבודק מוסמך ומדבקת אישור על גבי המכשיר 
 "טרם תחילת העבודה

 5.7.3 יהונתן 20.01.14 2

התסקירים ישמרו ביחידה כל זמן שהמכשיר הנבדק 
קיים באוניברסיטה, ולאחר מכן הם יועברו לארכיון 

רסיטה. במידה והמכשיר הועבר ליחידה אחרת, האוניב
 עותק מהתסקירים יועברו יחד עם המכשיר.

     

     


