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 כללי: 

ג( 3, בהתאם לנדרש בסעיף )תחזוקהבנוהל זה נקבעו דרישות בעניין הדרכות למנהלי עבודה ועובדי 

 .מסירת מידע והדרכת עובדים()העבודהלתקנות ארגון הפיקוח על 

 

. הכרה בימי השתלמות 1נוהל זה היה חלק מנוהל דרישות סף לקבלת אישור מפקח עבודה ראשי ל: :  הערה

)להלן נוהל  , 27.01.2009. הכשרת נאמני בטיחות שפורסם בתאריך 3. הדרכת מנהלי עבודה ועבדי תחזוקה 2לממונים

 קבלת אישור(.

 קבלת אישור. בנוהל  1מחליף את סעיף מספר  01.05.2017שנכנס לתוקף בתאריך   נוהל הכרה בימי השתלמות

 קבלת אישור.בנוהל  3מחליף את סעיף מספר  01.05.2017נוהל הכשרת נאמני בטיחות שנכנס לתוקף בתאריך 

 

 

 תחזוקה ואנשי עבודה מנהלי הדרכת  .1

1.1 :כדלקמן לדרישות לענות חייב ל"הנ אישור לקבלת בבקשה שפונה אדם   

 ,בתוקף כשירות אישור בעל הנו1.1.1 

 סיים או )חיים בקורות לפרט יש( ההדרכה בתחום מוכח ניסיון בעל הנו1.1.2 

 .לפחות שעות 32 של בהיקף ההדרכה בתחום קורס

 .אישור לקבל מבקש הוא בו בתחום מוכח ניסיון בעל נוה 1.1.3 

 .בטיחות כממונה ,לפחות שנתיים של מינוי בעל הנו  1.1.4 

1.2 לדרישות לענות חייב ל"הנ אישור לקבלת בבקשה שפונה הדרכה גוף 

 :כדלקמן

 הנו העיקרי ועיסוקו שונים מסוגים וקורסים הדרכות בקיום ניסיון בעל הנו1.2.1 

 ,הדרכות ביצוע

 לקבל מבקש הוא בו בתחום מוכח ניסיון בעלי מרצים צוות ברשותו יש1.2.2 

 .הבטיחות בתחום מוכח ניסיון ובעלי ,אישור
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 ובריאות גהות ,בטיחות בתחום נושאים יצוינו בה ,מפורטת לימודים תכנית תצורף לבקשה

 .להשתלם המיועד היעד וקהל,שילמדו העובדים

 

 ספציפית הדרכה יקבלו )תחזוקה ואנשי עבודה מנהלי( ל"הנ התפקידים שבעלי להקפיד יש

 .לשנה אחד מיום פחות ולא ,תפקידם בביצוע שינוים על עדכון ,בעבודתם הסיכונים כל על

 
 אדוארדס ורדה
 ראשית עבודה מפקחת

 התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל וראש
 

 


