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 הגדרה -במה מתרוממת ניידת. 1

                                            , חלק א': כללי,  1961-במה מתרוממת ניידת לפי תקנות התעבורה, התשכ"א

 פרק ראשון: פרשנות, מוגדרת כמכונה ניידת:

 רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה; -"מכונה ניידת" 

 . רישיון נהיגה2

                                                 לתקנות התעבורה, נהג של במה מתרוממת ניידת נדרש לעבור הכשרה: 25ע"פ תקנה 

 . "לא ינהג אדם ברכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו."25

 לתקנות התעבורה שלהלן יש צורך ברישיון נהיגה: 179בנוסף לכך עפ"י תקנה 

 

 1רישיון נהיגה דרגה  - 179תקנה . 3

 ([7(, התשס"ז )מס' 11(, )מס' 4]תיקונים: התשס"ה )מס' 

 -הוא רישיון לנהוג  1. רישיון נהיגה דרגה 179"

 10,000( בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1)

 )א(;189ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 

אינו עולה על ( במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל או מכונה ניידת אופנית, שמשקלה הכולל המותר 2)

 ק"ג, למעט מלגזה; 14,000

 ק"ג; 20,000( במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 3)

 ( בטרקטורון;4)

 ( ברכב שטח;5)

( בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום 6)

 מושב או קיבוץ.

 :הדרכה ומינוי מפעיל הבמה. 4 

 ",1992-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג"

 : הפעלת מכונת הרמה - 18תקנה מס' 

או פניאומטי, למעט עגורנים . )א( לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני, חשמלי, הידראולי 18"

ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל  - מסוגים א', ב', ג' ו

 המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי הענין.

 )ב( לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה )א( אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:

 שנים; 18( מלאו לו 1)

סיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה י( הודרך בידי אדם בעל נ2)

 ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.

)ג( המינוי כמפורט בתקנת משנה )א( ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא 

 "במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה. 

 

           )ג(. 18שבתוספת החמישית לתקנה  "מינוי מפעיל מכונת הרמה"  המפורט בטופס  י"מינוי עפ .1

 ראה בטופס מתחת לשורה שם הממנה: תופש המפעל, מבצע הבניה, בעל מכונת ההרמה.

 ???של העוזר על הבמה פרמטרים לסעיף בריאותו, מוגבלותו האם קיימים  -1שאלה   .2

מכל סוג (  -נוסף על הבמה שברשותו אישור עבודה בגובה בתוקף)על במת הרמה עובד  - 2שאלה   .3

 ואין לו רישיון, מהו מעמדו  האם ? מותר ! אסור ? לו לעלות על במה כעוזר ?!

 .מגיש: יעקב עזרא                                        
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