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 פרק א': פרשנות ותחולה

 סימן א': פרשנות
  –בפקודה זו  .1 הגדרות

מי שהמפקח  –, לענין סימן פלוני "בודק מוסמך"או "בודק דוודים מוסמך" 
הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות וניסויים לפי האמור באותו 

 סימן;
  – "בניה"

בנין, הריסתו, שינוי מבנהו,  ות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמתעבוד  (1)
תיקונו או קיומו, לרבות חידושם של מילוי המשקים או של הקישוט וניקוי 

 חיצוני של המבנה ולמעט בניה הנדסית;

עבודות להתקנת מערכת למים, לביוב, לחשמל, להסקה או לתקשורת   (2)
ועבודות כיוצא באלה, ובלבד שמבצעים אותן אגב הקמת בנין או אגב 

 1 פרק א': פרשנות ותחולה 
 1 סימן א': פרשנות 

 1 הגדרות 1סעיף 
 3 מפעל בדרך כלל 2סעיף 
 3 מפעלים מפורטים 3סעיף 
 4 כשאין העוסקים עובדי התופש 4סעיף 
 4 קו או שלוחה המשמשים למפעל 5סעיף 
 4 מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו 6סעיף 
 4 פיצול ואיחוד מפעלים 7סעיף 
 4 מפעל תחת כיפת השמים 8סעיף 
 4 חצרים של המדינה או רשות מקומית  9סעיף 
 4 תחולה על מפעלים דרך כלל 11סעיף 

 5 סימן ב': תחולה לגבי המדינה 
 5 הגדרה 12סעיף 
 5 תחולה לגבי המדינה 13סעיף 
 5 פטור 14סעיף 

 5 פרק ג': בטיחות 
 5 סימן י': דוודי קיטור 

 5 אישור להתקנה א100סעיף 
 5 מבנה וקיום 101סעיף 
 5 התקני בטיחות 102סעיף 
 5 כניסת אדם 103סעיף 
 6 בדיקה 104סעיף 
 6 אישור להפעלה 105סעיף 
 6 תנאי הפעלה 106סעיף 
 6 תקנות 107סעיף 

 6 סימן י"א: קולטי קיטור 
 6 מבנה וקיום 108סעיף 
 6 התקני בטיחות 109סעיף 
 7 בדיקה 110סעיף 
 7 אישור להפעלה 111סעיף 

 7 סימן י"ב: מיכלי קיטור 
 7 הבטחת מוצא 112סעיף 

 7 סימן י"ג: קולטי אויר 
 7 מבנה וקיום 113סעיף 
 7 התקני בטיחות 114סעיף 
 7 בדיקה 115סעיף 
 8 אישור להפעלה 116סעיף 

 8 סימן י"ד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג 
 8 פטור 117סעיף 
 8 סייג לתחולה 118סעיף 
 8 בדיקה על ידי בודק דוודים ממשלתי 119סעיף 

 8 : הוראות כלליות לענין תסקירים1סימן י"ד 
 8 תסקירים א119סעיף 

 1970-לתש"ה, חדש[ ]נוסחהבטיחות בעבודה  פקודת
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 מבנה שהקמתו הוגדרה כבניה הנדסית;הקמתו של 
  –"בניה הנדסית" 

 בניה של קו או שלוחה של מסילת ברזל; (1)

מים, מאג, -בניית מספן, מבדוק, נמל, נתיב שיט פנימי, מנהרה, גשר, מכון (2)
קו צינורות, מוביל מים, ביב או מכון ביוב, הריסתם, שינוי מבנם 

 הצבע;ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל 

 כל בניה אחרת שנקבעה; (3)
אדם המקבל אותה שעה דמי שכירות או רווחים מן  –, לענין חצרים "בעל"

החצרים, בין בזכות עצמו ובין כשלוח או כנאמן של 
 אחר, או שהיה מקבל אילו החצרים היו מושכרים;

מיכל סגור שבו מיוצר למטרה כלשהי קיטור תחת לחץ גדול  – "דוד קיטור"
מלחץ אטמוספרי, לרבות חוסך המשמש לחימום מים 

 המסופקים למיכל כאמור ומשחן המשמש לחימום קיטור;
הלחץ שאין לעבור עליו כפי שפורש  –, לענין מיתקן לחץ "לחץ עבודה מותר"

בתעודה או בתסקיר שניתנו לפי ההוראות הקובעות 
 רק ג';שבפ

מיכל, למעט צינור לקיטור או נחשון לקיטור, הבנוי עם מוצא  – "מיכל קיטור"
קבע לאטמוספירה או לחלל שבו הלחץ אינו עולה על הלחץ 
האטמוספירי, והוא מיכל שדרכו עובר קיטור בלחץ 
אטמוספירי, או בלחץ הקרוב לזה, לשם חימום, הרתחה, 

 ייבוש, אידוי או מטרה דומה;
 דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר; – לחץ""מיתקן 

מסילת ברזל המשמשת לתעבורה ציבורית של נוסעים או של  – "מסילת ברזל"
טובין לתעבורה אחרת, לרבות מיתקנים המשמשים בקשר 

 למסילת הברזל ולצרכיה;
לרבות חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, ונציגו החוקי של  – "מעסיק"

מעסיק שנפטר; לגבי חבר של אגודה שיתופית רשומה העוסק 
על ידי אותה אגודה, יראו לענין פקודה זו את בעבודה המבוצעת 

האגודה כמעסיק של החבר ואת החבר כעובד באגודה, אף על פי 
, על ידי השתתפות שהוא מקבל גמול מעבודתו, כולו או מקצתו

 ברווחי האגודה או בהכנסתה ברוטו;
מיתקן המשמש לתנועת בני אדם או טובין בין רבדים קבועים,  – "מעלית"

אשר לו תא או דוכן הנע במסלול מאונך או כמעט מאונך ותנועתו 
 מוגבלת על ידי מכוון;

מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  – "מפקח ראשי", "מפקח"
, להיות מפקח עבודה, סגן מפקח 1954-התשי"ד

עבודה ראשי או מפקח עבודה ראשי, לפי הענין, 
מי שנתמנה  –, לענין מפעל פלוני "מפקח אזורי"ו

לפי החוק האמור להיות מפקח עבודה אזורי 
 באזור שבו נמצא המפעל;

ניווט, מזח ושאר -נהר, נהר בר-תי, לרבות שפךבין טבעי ובין מלאכו – "נמל"
מיתקנים אשר בתוכם או על ידם יכולות אוניות למצוא מחסה, 

 להטעין או לפרוק טובין או להעלות או להוריד נוסעים;
 נקבע על ידי השר בתקנות; – "נקבע"

לרבות תיאורה של קבוצת מפעלים לפי מקום  -  , לענין מפעלים"סוג או הגדר"
 הימצאם;

לרבות עובד עצמאי ומשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם  – "עובד"
 ;2007-מוגבלויות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז

  –אחד מאלה  – "קולט אויר"
מיכל המיועד להכיל אויר דחוס והמחובר למדחס, למעט צינור או   (1)

 נחשון או חלק של מדחס או אבזרו;

ויר דחוס או גזי פליטה דחוסים והמשמש מיכל קבוע המיועד להכי א  (2)
 להתנעת מנוע של שריפה פנימית;

מיכל קבוע או מיטלטל המשמש לריסוס צבע, לכה או חומר דומה   (3)
 בכוח אויר דחוס, למעט חלק של אקדח ריסוס;
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 מיכל לשמן המופלט ממנו בכוח אויר דחוס; (4)
מיכל או מיתקן המשמש להכיל קיטור בלחץ גדול מלחץ  – "קולט קיטור"

אטמוספירי, למעט דוד קיטור, מיכל קיטור, צינור או נחשון 
 לקיטור וחלק ממנוע ראשי;

קיים במצב יעיל, בכושר הפעלה יעיל, ובמתוקן היטב, ובמקום  – "קיים"
 במצב המונע החלקה; –המיועד למדרך אדם 

 ;לרבות השימוש בקיטור – "תהליך"
 שר העבודה. – "השר"

או מסביב להם עובדים בני אדם בעבודת  מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרתם .2 מפעל בדרך כלל
כפיים בתהליך המשמש לעשיית מצרך או חלק של מצרך, שינויו, תיקונו, 
עיטורו, גימורו, ניקויו, רחיצתו, פירוקו, הריסתו או הכשרתו למכירה, או הכרוך 

 באלה, ונתקיימו בחצרים שתי אלה:

 יד או לשם השתכרות;-פעולת המפעל היא דרך משלח (1)

 יש למעסיקם זכות גישה או זכות שליטה. –אם מועסקים שם עובדים שכירים  (2)
אף החצרים המנויים להלן, שבהם עובדים בני אדם בעבודת כפיים, בכלל מפעל  .3 מפעלים מפורטים

 , ואלה הם:2הם, גם אם אינם כן לפי ההגדרה בסעיף 

פט, לחוק הנ 44מקום שבו נעשית פעולה לשם מטרת נפט כמשמעותה בסעיף  (1)
 ;1952-התשי"ב

 מכרה כמשמעותו בפקודת המכרות; (2)

 מחצבה; (3)

חצרים שבהם עוסקים באינקול, בקיפול, בגלילה, בהשלמה או באריזה של  (4)
 מתווה או אריג;

מספנה או מבדוק יבש, לרבות סביבתם, שבהם בונים, בונים מחדש,  (5)
 מתקנים, מכללים מחדש, מגמרים או מפרקים אוניות או כלי שיט אחרים;

 שבו מבוצע קידוח מים; מקום (6)

מפעל מים או מקום אחר שבו משתמשים בכוח מכני לשם הספקת מים  (7)
 לציבור או בקשר לכך;

השקיה שבהם משתמשים בכוח מכני וכן תחנת שאיבה -ביוב או מפעל-מפעל (8)
 המשמשת בקשר למפעל כאמור;

 תחנה הידראולית ליצור כוח; (9)

  –ת יד או לשם השתכרו-חצרים שבהם עוסקים דרך משלח (10)

שקע או בתהליך אחר -אבן, בדפסות-בלט, בדפסות-בהדפסה, בדפסות (א)
 בדומה לאלה;

 בכריכת ספרים; (ב)

 בהפקת סרטים קינמטוגרפיים; (ג)

חצרים שבהם נעשות עבודות בקשר לעיסוק אחר או למוסד ציבורי, הכל  (11)
 לפי הענין, כמפורט להלן:

בכרוך לעיסוק אחר  –()א( או כריכת ספרים 10הדפסה כאמור בפסקה ) (א)
יד או לשם השתכרות, או בכרוך למוסד -שמנהלים אותו דרך משלח

 ציבורי או לשירות ציבורי;

יצור, בניה מחדש, תיקון, החסנה, תחזוקה או ניקוי של רכב, קטרים,  (ב)
כעזר לעסק תחבורה או לעסק  –כלי טיס או אמצעי תחבורה אחרים 

 תעשייתי או מסחרי אחר;

יקון של תלבושות, תפאורות או מיטלטלין אחרים עשיה, התאמה או ת (ג)
יד או לשם השתכרות, של סרטים -לצרכי הפקה או הצגה, דרך משלח –

קינמטוגרפיים או הצגות תיאטרוניות, למעט במה או חדר הלבשה של 
 תיאטרון שנעשים בהם תיאומים ותיקונים באקראי בלבד;

 בכרוך לדיג; –עשיית רשתות או תיקונן  (ד)

בכרוך לעיסוק אחר  –ים ממתכת או מעץ או תיקונם עשיית מצרכ (ה)
יד או לשם השתכרות או בכרוך למוסד -שמנהלים אותו דרך משלח

 ציבורי או לשירות ציבורי;
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בכרוך לבניה או בניה הנדסית, ואין הם  –עשיית מצרכים או הכנתם  (ו)
 חצרים שבהם נעשית בניה או בניה הנדסית;

לצרכי מוסד ציבורי או שירות כעזר לעיסוק אחר או בכרוך  –מכבסה  (ז)
 ציבורי;

 מעבדה; (ח)

  –חצרים שבהם עוסקים בקשר למפעל  (12)

כהכנה לעבודה הנעשית במפעל או בכרוך למטרותיו  –במיון מצרכים  (א)
 של מפעל;

 –ברחיצתם או במילוים של בקבוקים או מיכלים או באריזת מצרכים  (ב)
 ;בכרוך למטרותיו של מפעל

אוכל, חדר מנוחה או חצרים אחרים המיועדים לרווחת העובדים  חדר (13)
 במפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

חצרים שבהם עושים פעולות תכנון, עיצוב, שרטוט, ניסוי חומרים, מוצרים  (14)
ותהליכים, ניהול ומסחר וכיוצא באלה בכרוך למטרותיו של מפעל, ובלבד 

 או בגידרתם או מסביב להם; שהם בחצרי המפעל

 חצרים שבהם מבצעים מבחנים במצרכים, שלא למטרות מחקר בלבד; (15)

 בית מטבחיים או משחטת עופות; (16)

  -מסעדה הצמודה למפעל; לענין זה  (17)

 כל מקום שבו מכינים מאכלים לצריכה במקום; – "מסעדה" (א)

היקף  רשאי שר העבודה לקבוע תנאים לענין תפוסתו של מלון או לענין (ב)
השירות הניתן במסעדות הצמודות לו, שלפיהם יראו מסעדה הצמודה 

 למלון כמפעל;

 מכבסה ובה מכונות כביסה לשירות עצמי של הלקוחות; (18)

בית מלאכה או מפעל השייכים לאגודה שיתופית חקלאית, אף אם פעולתם  (19)
  יד או לשם השתכרות.-אינה דרך משלח

כשאין העוסקים 
)א( במקום שבו עובד אדם ברשותו של תופש המקום או לפי הסכם עמו בעבודה  .4 עובדי התופש

שהיתה עושה את המקום למפעל אילו היה אותו אדם עובדו של התופש, 
 יראו אותו כמפעל לענין פקודה זו;

 לרבות בעל המקום. –לענין סעיף זה  – "תופש המקום"  (ב)
קו או שלוחה 

קו פסים או שלוחה שלו, המשמשים בקשר למפעל ולצרכיו ואינם חלק ממסילת  .5 המשמשים למפעל
ברזל, יראו אותם כחלק מהמפעל; היו משמשים בקשר למפעלים אחרים 

 התפושים בידי תופשים שונים, יראו אותם כמפעל נפרד.
מקום במפעל 
שאינו משמש 

 למטרותיו

טרה שאינה לצרכי מקום הנמצא בגידרתו של מפעל או מסביב לו ומשמש רק למ .6
התהליכים המבוצעים במפעל, לא יראוהו כחלק מם המפעל לעניני פקודה זו, 

 אבל אם מבחנה אחרת היה המקום בגדר מפעל יראוהו כמפעל נפרד.
פיצול ואיחדו 

)א( המפקח הראשי רשאי לאשר בכתב שיראו חלק ממפעל כמפעל נפרד,  .7 מפעלים
 כמפעל אחד; –ומפעלים אחדים 

ה לעניני פקודה זו, כולם או מקצתם, שיראו ענפים דלהורות בתעוהשר רשאי  (ב)
 שונים או מחלקות שונות של פעולה במפעל אחד או במפעלים נפרדים.

מפעל תחת כיפת 
 אין חצרים יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהם תחת כיפת השמים. .8 השמים

חצרים של המדינה 
)א( אין חצרים השייכים למדינה או לרשות מקומית או התפושים על ידיהן  .9 או רשות מקומית

יד או -יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהפעולה בהם אינה דרך משלח
 לשם השתכרות;

אין בניה ובניה הנדסית המבוצעות על ידי המדינה או רשות מקומית או  (ב)
אינה דרך  בשבילן, יוצאות מתחולת הפקודה משום כך בלבד שהפעולה בהן

 יד או לשם השתכרות.-משלח
תחולה על מפעלים 

הוראות פקודה זו יחולו רק על מפעלים כפי שהוגדרו בפקודה זו, זולת אם יש  .11 דרך כלל
בה הוראה מפורשת אחרת לענין זה, אולם הן יחולו על כל המפעלים כאמור אם 

 אין כוונה אחרת משתמעת.
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 סימן ב': תחולה לגבי המדינה
חצרים או מקום שבהם או עליהם חלות  – "מקום הנחשב כמפעל"בסימן זה  .12 הגדרה

, 187, 185, 184, 180הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן, לפי הוראות סעיפים 
 .194או  191

תחולה לגבי 
, יחולו על מפעל ועל מקום הנחשב הוראות פקודה זו, כולם או מקצתן לפי הענין  .13 המדינה

כמפעל השייכים למדינה או התפושים על ידיה, שבהם מבוצעות בניה או בניה 
 הנדסית על ידי המדינה או בשבילה.

בנסיבות של שעת חירום רשאי השר בתקנות, במידה ולתקופה המפורשות בהן,   .14 פטור
  –לפטור בפקודה זו 

 ;13בסעיף כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל האמורים  (1)

 כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל לענין עבודה הנעשית בשביל המדינה. (2)
  

 ותטיח': בגפרק 
 דוודי קיטור': יסימן 

א. לא יותקן דוד קיטור אלא במקום שניתן לגביו היתר מאת המפקח האזורי, 100 אישור להתקנה
 ובכפוף לתנאי ההיתר.

כל חלק של דוד קיטור יהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא )א(  .101 מבנה וקיום
 פגם גלוי, הכל בהתאם לכללים המקובלים במקצוע.

 .דוד קיטור, על כל אבזריו, יקוים כראוי (ב)
דוד קיטור, בין שהוא נפרד ובין שהוא אחד ממערכת דוודים, יחוברו אליו )א(  .102 התקני בטיחות

 :כל אלה

נאות, נפרד משסתום מפסיק, שיהיה מכוונן כדי למנוע שסתום בטיחות  (1)
את הפעלת הדוד בלחץ שמעל ללחץ העבודה המותר ויהיה קבוע 
במישרין על הדוד או סמוך אליו, עד כמה שהדבר מעשי; שסתום מנופי 
לא יראו כשסתום בטיחות נאות, אלא אם המשקולת מהודקת אל 

 ;המנוף במצב הנכון

 ;וד וצינור הקיטורשסתום מפסיק נאות בין הד (2)

קיטור מדויק, המציין את לחץ הקיטור בדוד והוא מחובר אל -לחץ-מד (3)
חלל הקיטור, נראה בנקל לעין המסיק ומסומן עליו בצבע בולט לחץ 

 העבודה המותר;

מים -מפלס-מים אחד מחומר שקוף או מראה-מפלס-לפחות מראה (4)
זכוכית מסוג אחר שאושר על ידי המפקח הראשי. ואם הוא בעל צינור 

ק"ג לסנטימטר מרובע, יצויד במגן  3ולחץ עבודה בדוד עולה כרגיל על 
 יעיל אשר לא יפריע בקריאתו;

לוח שעליו מספר מבחין, שניתן  –אם הוא אחד משני דוודים או יותר  (5)
 לראותו בנקל;

 לחץ לניסוי;-אמצעי המאפשר להצמיד מד (6)

ן אזעקה פקק, נתיך מתאים או התק –אם הדוד אינו מוסק מן החוץ  (7)
 .מים-יעיל לשפל

( לא יחולו 7( עד )3( לא תחול על חוסך ופסקאות )2, פסקה )סעיף קטן )א(ב (ב)
 .על חוסך ועל משחן

)א( לא ייכנס אדם לדוד קיטור שהוא אחד ממערכת של שני דוודים או יותר  .103 כניסת אדם
 ולא יימצא בו אלא באחת משתי אלה:

חמים יכולים להיכנס לדוד כל המבואות אשר דרכם היו קיטור או מים  (1)
 מחלק אחר של המערכת, נותקו מאותו חלק;

כל השסתומים והברזים השולטים על כניסת קיטור או מים חמים,  (2)
(, הם סגורים ונעולים לבטח, ואם יש לדוד צינור הרקה 1כאמור בפסקה )

במשותף עם דוד אחר או צינור המוביל לתוך מיכל ניקוז משותף, יהיו 
ו ברז ההרקה לכל אחד מדוודים אלה בנויים באופן שסתום ההרקה א

שיהיו נפתחים רק במפתח שאי אפשר להסירו עד שהסתום או הברז יהיו 
סגורים והוא המפתח היחיד בשימוש לאותה מערכת של שסתומי הרקה 

 וברזי הרקה.
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)א( דוד קיטור, על כל אבזריו, ייבדק ביסודיות על ידי בודק דוודים מוסמך  .104 בדיקה
 חודשים, וכן ייעשה אחרי תיקונים מקיפים. 14-ת אחת ללפחו

 הבדיקה תיעשה בשני שלבים, והם: (ב)

בדיקת הדוד כשהוא קר וחלקיו הפנימיים והחיצוניים הוכנו באופן  (1)
 שנקבע;

בדיקת הדוד כשהוא בלחץ קיטור רגיל, שתיעשה בהזדמנות הראשונה  (2)
של העלאת קיטור לאחר בדיקת הדוד כשהוא קר, או בהקדם ככל 
האפשר לאחר מכן, ובודק הדוודים המוסמך העושה את הבדיקה ידאג 
לכך ששסתום הבטיחות יכוונן כדי למנוע את הפעלת הדוד בלחץ שמעל 

 לא תחול על חוסך ועל משחן.לחץ העבודה המותר; פסקה זו 

שני שלבי הבדיקה יכול שייעשו על ידי בודקים שונים, ולעניין סעיף זה  (ב)
והסעיפים הבאים של סימן זה הנוגעים לתסקירים על בדיקות יראו את שני 

 השלבים כבדיקות נפרדות.
 )א( לא יוכנס לשימוש דוד קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה: .105 אישור להפעלה

נתקבל מאת בודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה  (1)
 ותר של הדוד והמציין את טיב הניסויים שנעשו בדוד ובאבזריו;מה

 התסקיר נתון לעיון; (2)

 .סומן באופן שאפשר לזהותו כדוד הנתון בתסקירהדוד  (3)

ונערכו  104לא יוכנס לשימוש דוד קיטור משומש אלא אם נבדק לפי סעיף  (ב)
 א.119וצאות הבדיקה בהתאם לסעיף תסקירים על ת

לא ישמש דוד קיטור משומש בבניה או בבניה הנדסית שפקודה זו חלה  (ג)
החודשים שקדמו  14עליהן, אלא אם נבדק ונערכו תסקירים כאמור תוך 

 .לכך
דוד קיטור, שלהבטחת פעולתו הבטוחה נקבעו תנאים בתסקיר על בדיקה לפי  .106 תנאי הפעלה

 בהתאם לאותם תנאים.סימן זה, לא יופעל אלא 
בדבר דרכי  –אף בסטייה מהוראות סימן זה  –השר רשאי להתקין תקנות  .107 תקנות

 הבדיקה של דוודי קיטור ומועדיה, אם הבטיחות מחייבת או מצדיקה זאת.
  

 סימן י"א: קולטי קיטור
)א( כל חלק של קולט קיטור יהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק  .108 מבנה וקיום

 וללא פגם גלוי.

 קולט קיטור, על כל אבזריו, יקוים כראוי. (ב)
קולט קיטור שאינו בנוי ומקויים באופן שיעמוד בבטיחות בפני לחץ העבודה )א(  .109 התקני בטיחות

המותר של דוד הקיטור או בפני הלחץ המכסימלי שניתן להשיג בצינור שבין 
 כל אלה:הקולט ומקור אספקה אחר, יצוייד ב

כדי או התקן אוטומטי נאות אחר שיש בהם  נאות מצמצםשסתום  (1)
שסתום  –)להלן בסעיף זה לחץ העבודה המותר יעבור את לחץ שהלמנוע 

 ;מצמצם(

בטיחות נאות שיהיה מכוונן כדי לאפשר פליטת קיטור מיד שסתום  (2)
כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר, או התקן נאות שיפסיק 

אשר הלחץ יעבור את לחץ אוטומטית את אספקת הקיטור מיד כ
 ;העבודה המותר

 ;קולטקיטור מדויק, המציין את לחץ הקיטור ב-לחץ-מד (3)

 שסתום מפסיק נאות; (4)

, זולת אם משתמשים לוח שעליו מספר מבחין, שניתן לראותו בנקל (5)
 בקולט קיטור אחד בלבד.

הלחץ ייקבעו בקולט הקיטור או בצינור ההספקה -שסתום הבטיחות ומד (ב)
 השסתום המצמצם. שבין הקולט ובין

מערכת קולטי קיטור שמספקים להם קיטור דרך צינור יחיד והשסתום  (ג)
  –המצמצם קבוע בצינור היחיד האמור, יכול שיראו אותה כקולט אחד 
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, אם היא חלק סעיף קטן )א(( של 4( עד )1לענין הוראות פסקאות ) (1)
 ממכונה אחת בלבד;

( של סעיף קטן )א(, אם מדובר במערכת 3( עד )1הוראות פסקאות ) לענין (2)
 .אחרת

קולט קיטור, על כל אבזריו, ייבדק ביסודיות על ידי בודק דוודים מוסמך,  .110 בדיקה 
 חודשים. 26-במידה שמבנהו של הקולט מרשה לעשות כן, לפחות אחת ל

 נתקיימו כל אלה:)א( לא יוכנס לשימוש קולט קיטור חדש אלא אם  .111 אישור להפעלה

נתקבל מאת בודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה  (1)
המותר של קולט הקיטור והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט 

 הקיטור ובאבזריו;

 התסקיר נתון לעיון; (2)

קולט הקיטור סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט הקיטור הנתון  (3)
 בתסקיר.

ונערך  110משומש אלא אם נבדק לפי סעיף לא יוכנס לשימוש קולט קיטור  (ב)
 א.119תסקיר על תוצאות הבדיקה בהתאם לסעיף 

לא ישמש קולט קיטור משומש בבניה או בבניה הנדסית שפקודה זו חלה  (ג)
 .החודשים שקדמו לכך 26עליהן, אלא אם נבדק ונערך תסקיר כאמור תוך 

  
 סימן י"ב: מיכלי קיטור

יקויים באופן המבטיח שמוצא הקיטור יהיה פתוח בכל עת ללא מיכל קיטור  .112 הבטחת מוצא
 הפרעה.

  
 סימן י"ג: קולטי אויר

 קולט אויר, על כל אבזריו, יהיה ממבנה טוב ויקויים כראוי. .113 מבנה וקיום
 בקולט אויר ייעשו כל אלה:)א(  .114 התקני בטיחות

פליטת את  אפשרשסתום בטיחות נאות שיהיה מכוונן כדי ליצויד ב (1)
 לחץ העבודה המותר;יעבור את לחץ האויר מיד כאשר ה

 לחץ מדויק המציין את לחץ האויר בקולט;-יצויד במד (2)

יצויד בהתקן נאות לניקוז נוזלים, זולת אם הוא קולט אויר כמוגדר  (3)
 ;1( של ההגדרה בסעיף 4( או )3בפסקאות )

יד נאותות, או באמצעי נאות אחר, -אש או בכוות-יצויד בכוות (4)
 ניקוי יסודי של פנים הקולט; המאפשרים

 יסומן עליו לחץ העבודה המותר באופן שניתן לראותו ברורות; (5)

היה הקולט מחובר למדחס, יהיה בנוי באופן שיעמוד בבטיחות בפני  (6)
הלחץ המכסימלי שניתן להשיג במדחס או ייקבע עליו שסתום מצמצם 

חץ נאות או התקן נאות אחר שיש בהם כדי למנוע שהלחץ יעבור את ל
 שסתום מצמצם(; –העבודה המותר )להלן בסעיף זה 

היו בשימוש במפעל יותר מקולט אויר אחד, ישא סימן מבחין שניתן  (7)
 .לראותו בנקל

יכול שיראו , לחץ-ביחס לשסתום בטיחות ומד סעיף קטן )א(לענין הוראות  (ב)
כקולט אויר אחד מערכת קולטי אויר אשר להם מסופק אויר דרך צינור 

הוראת סעיף קטן זה לא תחול אם יש לקבוע שסתום מצמצם, יחיד, אולם 
 .אלא אם השסתום נקבע בצינור היחיד האמור

ייבדק ביסודיות ו, ינוקה קולט אויר 116)א( בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף  .115 בדיקה 
 חודשים. 26-לפחות אחת ל

  –בקולט אויר העשוי במשיכה  (ב)

המוסמך, העושה את הבדיקה, רשאי לקבוע בתסקיר  יהא בודק הדוודים (1)
חודשים ואינה עולה  26שהבדיקה הבאה תיעשה תוך תקופה העולה על 

 שנים; 4על 

היה הקולט בנוי באופן שאי אפשר לבדוק ביסודיות את שטחו הפנימי,  (2)
 ייעשה ניסוי הידראולי מתאים בקולט במקום הבדיקה הפנימית.
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 בדיקה וניסוי לפי סימן זה ייעשו על ידי בודק דוודים מוסמך. (ג)
 )א( לא יוכנס לשימוש קולט אויר חדש אלא אם נתקיימו כל אלה: .116 אישור להפעלה

נתקבל מבודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר  (4)
 של קולט האויר והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט ובאבזריו;

 לעיון; התסקיר נתון (5)

 קולט האויר סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט האויר הנתון בתסקיר. (6)

ר, אויקולט ב ומשתלא ישבבניה ובבניה הנדסית שעליהן חלה פקודה זו,  (ב)
תוך א,  119בהתאם להוראות סימן זה וסעיף אלא אם נבדק ונערך תסקיר 

ה שנים שנקבע 4שימוש או תוך תקופה שלא תעלה על החודשים שקדמו ל 26
 .(1)ב()115לפי סעיף 

  
 סימן י"ד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג

המפקח הראשי רשאי בתעודה שתפורסם ברשומות לפטור, לגמרי או בתנאים  .117 פטור
שיפרט בתעודה, מהוראת סימנם י' עד י"ג, כולן או מקצתן, כל סוג או טיפוס 

אם שוכנע שאי אפשר  של דוד קיטור, קולט קיטור, מיכל קיטור או קולט אויר,
 להחיל עליהם באופן סביר את ההוראות האמורות.

  –י"ג לא יחולו על דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר -סימנים י', י"א ו .118 סייג לתחולה

 הנמצאים באוניה; (1)

המשמשים במסילת ברזל או בנמל השייכים למדינה או המנוהלים על  (2)
 לנמל כאמור.ידיה או המשמשים בקשר למסילת ברזל או 

בדיקה על ידי 
בודק דוודים 

 ממשלתי

אדם הרוצה שבודק דוודים מוסמך שהוא עובד מדינה יבדוק דוד קיטור, קולט  .119
 קיטור או קולט אויר, או יתן תסקיר להכנסה לשימוש ביחס לדוד קיטור, לענין

י"ג, יפנה למפקח האזורי וישלם את האגרה שנקבעה, -הוראת סימנים י', י"א ו
והמפקח האזורי יורה לבודק דוודים כאמור לעשות את הבדיקה או את 

 הניסויים הנחוצים למתן התסקיר, הכל לפי הענין.
  

 : הוראות כלליות לענין תסקירים1סימן י"ד
דוודים מוסמך שעשה בדיקה לענין הוראת סימנים א. )א( בודק מוסמך או בודק 119 תסקירים

יום מעשיית הבדיקה  14ה' עד ז' או י' עד י"ג לפרק זה, ימסור תוך 
תסקיר על תוצאות בדיקתו לתופש המפעל, והעתקו למפקח העבודה 
האזורי, ואולם לגבי מפעלים של מערכת הביטחון, יועבר העתק התסקיר 

 יטחון.למפקח עבודה אזורי שאישר לכך שר הב
התסקיר יהיה ערוך בטופס שנקבע לסוג הבדיקה ובו יהיו הפרטים  (ב)

שנקבעו והוא ייחתם בידי מי שעשה את הבדיקה;, לענין תסקירים לפי 
 ז', יכול שייקבע טופס לתסקיר מאוחד.-ו 1סימנים ו

 ימים אחרי עשיית הבדיקה. 20התסקיר יצורף לפנקס המפעל תוך  (ג)

בדבר חובת התופש או בעל מעלית  השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות (ד)
או דרגנוע להציג תסקיר או חלק ממנו במעלית או בדרגנוע, וכן להחזיק 
עותק ממנו בדרך שתאפשר פיקוח על עשיית הבדיקה במעלית או 

 בדרגנוע ועל ביצוע העבודות הדרושות לפי ממצאי הבדיקות.
  
  

 

 יעקב ש' שפירא                           (1971במרץ  27) א' בניסן התשל"א
 המשפטיםשר                                   

 


