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 832673 :מספר מסמך
 

 לכבוד
 מדריך עבודה בגובה

 
 שלום רב,    

 בגובהמילוי אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה  :הנדון
  

 2007 -ז"תשס( בגובה עבודה) בעבודה הבטיחות תקנות: סימוכין
 כללי:

 ידי על הודרך אם רק, בגובה בעבודה עובד להעסיק מבצע על חובה מטילות שבסימוכין התקנות .א

 הטופס לפי ההדרכה על המעיד תקף רואיש בעל והעובד 1במירשם הרשום בגובה עבודה מדריך

 .זה למסמך א שבנספח

 בהתאם, המשרד של האינטרנט באתר המפורסמת הכשרה תכנית  לפי תינתן לעובד ההדרכה .ב

 .ייעודית לתכנית בהתאם או העובד מועסק בו העבודה לתחום

 מטרה:

 .בגובה עבודה לביצוע עובד הדרכה אישור למילוי דגשים מתן

 פירוט:

 רשום והוא בתוקף הכשרתו ותעודת במידה רק להדריך רשאי בגובה עבודה מדריך (1)

 . 1במירשם

 אין. בהם להדריך מוסמך שהוא בגובה העבודה בתחומי רק עובד ידריך בגובה עבודה מדריך (2)

 .אליהם מוסמך אינו המדריך אשר בתחומים להדריך

 עבודה לביצוע עובד הדרכת אישור"ב המופיעים השדות כלל את ימלא בגובה עבודה מדריך (3)

 . זה למסמך א כנספח ומצורפות( 2)5 לתקנה בתוספת שמופיעים כפי" בגובה

 .ההדרכה במעמד העובד את להחתים שי (4)

, וכנדרש ובמלוא ימולא לא אשר בגובה עבודה לביצוע עובד הדרכת אישור ינפיק אשר בגובה עבודה מדריך

 .הסמכתו שלילת לרבות מנהליים הליכים כנגדו יינקטו

 

 ב כ ב ו ד    ר ב
                                                                                                   

    
 
 
 
 

 אינג' יחזקאל שורצמן
 מפקח עבודה ראשי

Hezi.Schwartzman@labor.gov.il 
     
 
 

                                                 
1 http://apps.moital.gov.il/OSL/Pages/Person.aspx  
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 א נספח

 בגובה עבודה לביצוע עובד הדרכת על אישור

 

 המבצע (א)

 הבניה/ בעל מכונת הרמה/ אחרתופש המפעל/ מבצע 

   ___________ (המיותר את מחק) 

 ________ המפעל שם _______ ז"ת________ ומשפחה שם

 ________טלפון ________מיקוד ________  כתובת

 בגובה העבודה מדריך פרטי  (ב)

      ________ ז"ת ________ ומשפחה שם

 '________מס תעודה  ________( בשנים) בגובה בעבודה וניסיון ותק

 ________ עד בתוקף

       ________ טלפון________ כתובת

 בגובה עבודה לביצוע שהודרך העובד פרטי   (ג)

    __________האב שם________ פרטי שם ________ המשפחה שם

 ________ מקצוע  ________לידה שנת________ ז"ת' מס

 ________ כתובת

 האישור תוקף  (ד)

 על יעלה לא ההדרכה תוקף)      _________ יום עד _______מיום בתוקף האישור
 (שנתיים

 המדריך הצהרת  (ה)

 ידי על הודרך, לעיל( ג) בסעיף מפורטים שפרטיו האדם כי בזה מצהיר מטה החתום אני
 להרמת סלים מתוך( 2; )סולמות על( 1: )אלה בתחומים בגובה העובד כאדם לשמש

( 5; )מוקף מקום בתוך( 4; )ממוכנים ופיגומים מתרוממות הרמה בימות מתוך( 3; )אדם
 בעצים בטיפול( 8; )קונסטרוקציה מבנה מעל( 7; )גגות מעל( 6; )נייחים לפיגומים מעל

 וכי(, המיותר את מחק; )והגברה תאורה מערכות והתקנת בימות בהקמת( 9; )וגיזומם
 עבודה) בעבודה הבטיחות לתקנות' ג-ו' ב בפרקים המפורטות הדרישות בכל עומד הוא

 (.התקנות – להלן) 2007-ז"התשס(, בגובה

           

 

 _______________                             ________המדריך שם   ________תאריך        

 חתימה                                                                                                                         

 בגובה העובד הצהרת   (ו)

 הודרכתי וכי, נכונים לעיל( ג) בסעיף המפורטים האישיים הנתונים שכל בזה מצהיר אני
 .לתקנות( 2)5 בתקנה כנדרש בגובה העבודה מדריך ידי על, בגובה עבודה לבצע

         

 ________________                               ________ העובד שם   ________תאריך          

 ת העובדחתימ                                                                                                                   
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