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בסעיף  1לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח
.1
הפקודה( ,במקום הגדרת "מעלית" יבוא :

התש"ל1 1970
חדש[,

)להלן



""מעלית"  מיתקן המשמש לתנועת בני אדם או טובין בין רבדים קבועים ,אשר
לו תא או דוכן הנע במסלול מאונך או כמעט מאונך ותנועתו מוגבלת על ידי
מכוון ;".
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בסעיף  (11)3לפקודה
)(1



במקום פסקתמשנה )ב( יבוא :
")ב( ייצור ,בניה מחדש ,תיקון ,החסנה ,תחזוקה או ניקוי של רכב,
קטרים ,כלי טיס או אמצעי תחבורה אחרים  כעזר לעסק תחבורה
או לעסק תעשייתי או מסחרי אחר ;"

)(2

אחרי פסקת משנה )ז( יבוא :
")ח(

)ב(

מעבדה ;".

אחרי סעיף  (18)3לפקודה יבוא :
") (19בית מלאכה או מפעל השייכים לאגודה שיתופית חקלאית ,אף אם
פעולתם אינה דרך משלח יד או לשם השתכרות".

האמור

")ב(

בסעיף  66לפקודה יסומן )א( ואחריו יבוא :
תחולתו של סעיף קטן )א( היא עד יום ט' בתמוז התשמ"ב ) 30ביוני .(1982

)ג( השר ימנה ועדה מקצועית )בסעיף זה  הועדה( שחבריה יהיו מפקח והוא
היושב ראש ,מהנדס בעל ידע בבניית מעליות ותחזוקתן ,ואיש ציבור,
)ד( הועדה רשאית ,על פי בקשה של אחראי לגבי מעלית מכוח סימן א' של
פרק ט /שהוגשה לפחות ששה חדשים לפני המועד האמור בסעיף קטן )ב( ,להאריך
לגבי המעלית את תחולת סעיף קטן )א( מעבר למועד האמור בסעיף קטן )ב(,
אם אין לדעתה בהמשך התחולה משום סיכון בלתי סביר למשתמשים במעלית ;
הועדה רשאית ליתן את ההארכה אף לזמן קצוב ולהתנות בתנאים את מתן ההארכה
או את המשך תקפה.
)ה( הועדה רשאית ,מנימוקים מיוחדים ,לדון בבקשה כאמור בסעיף קטן )ד(
שהוגשה לאחר המועד האמור.
)ו( השר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין
בועדה".
בסעיף  71לפקודה ,בסעיף קטן )ב( ,במקום הגדרת "אבזרי הרמה" יבוא :
""אבזר הרמה"  התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין
לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס ,לרבות מענב שרשרת,
* נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר התשמ"א ) 18במאי  ;(1981הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח ,1458
התש"ם ,עמ' .256
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,16עמ' ;337ס"ח התשל"ד ,עמ',136

מענב חבל ,טבעת ,וו ,מענב ,אונקל ,סגיר ,סביבול ,מנעול סבב ,עין הרמה משולשת,
חוליה ,מלקחות לוח ,מלקחות קורה ,מלקחות מספריים ,כלי קיבול להרמת חמרים
או ציוד ,דלי מלקחיים ,בורג עין ,קורת הרמה ,מסגרת הרמה וכל התקן דומה
המהווה חלק של התקן הרמה או אמצעי תליה ,ולרבות תמיכה של התקן הרמה
שבו משטח עבודה או במה ;".
.5

בסעיף  79לפקודה ,במקום הגדרת "מכונת הרמה" יבוא :
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""מכונת הרמה"  התקן הרמה ,לרבות עגורן ,קילון ,תלתרגל ,התקן משיכה,
מחפר עגורן ,מחדיר כלונסאות ,כננת ,מלגזה ,גלגלת ,גלגלת שרשרת ,גלגלת
כבלים ,גלגילון ,מסוע עילי ,מסילת כבל ,חבל עילי וכל מכובה אחרת היכולה
באמצעות אבזר הרמה להרים עומס ,להורידו או להחזיקו תלוי ;".
.6

בסעיף 119א לפקודה ,אחרי סעיף קטן )ג( יבוא :

תיקון סעיף 119א

'')ד( השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת התופש או בעל מעלית
להציג תסקיר או חלק ממנו במעלית וכן להחזיק עותק ממנו בדרך שתאפשר פיקוח
על עשיית הבדיקות במעלית ועל ביצוע העבודות הדרושות לפי ממצאי הבדיקות".
בסעיף  122לפקודה ,במקום הרישה יבוא "נמצא אדם במפעל או במקום עבודה
.7
אף שאינו מפעל ,או קיים יסוד סביר להניח כי נמצא בו אדם ,לא ייסגרו הדלתות המפור
טות להלן באופן שימנע פתיחתן בקלות מבפנים אלא אם יש באותו מקום אפשרות אחרת
לצאת בנוחות".
.8

בסעיף

 180לפקודה



)(1

בסוף כותרת השוליים יבוא"וקווי

)(2

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא :
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חשמל" ;

")ג( דין קווי חשמל של רשת חשמל ארצית כדין חצרים כאמור בסעיף
קטן )ב(",
.9

בסעיף ) 191ב( לפקודה ,במקום פסקה ) (3יבוא :
")(3
הרמה ;

הוראות פרק גי סימן ו'  :שרשרות ,חבלים ואבזרי הרמה ,וסימן ז'  :מכונות

)3א(

הוראות פרק ג' סימנים י /י"א ,י"ג וי"ד ,לענין מיתקני לחץ ;".

בסעיף  225לפקודה ,במקום "מאסר שלושה חדשים או קנס  5,000לירות ,ומאסר
. 10
נוסף שבעה ימים או קנס נוסף  300לירות" יבוא "מאסר ששה חדשים או קנס 10,000
שקלים ,ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף  600שקלים" ובמקום "מאסר ששה
חדשים או קנס  10,000לירות ,ומאסר נוסף שבעה ימים או קנס נוסף  300לירות" יבוא
"מאסר שנה או קנס  20,000שקלים ,ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600
שקלים".
בסעיף  235לפקודה ,בסעיף קטן )א( ,במקום "קנס  1,500לירות או מאסר חודש"
. 11
יבוא "מאסר שלושה חדשים" ,ובמקום "קנס  3,000לירות או מאסר שלושה חדשים" יבוא
"מאסר ששה חדשים",
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תחילה

) .12א( תחילתו של חוק זה ,למעט סעיף )2א() ,(2ביום א' באב התשמ"א )1
באוגוסט .(1981
)ב( תחילתו של סעיף )2א() (2במועד או במועדים שיקבע השר בצו באישור
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,דרך כלל או לסוגי מעבדות.
בגין
מנחם
ראש הממשלה
נבון
יצחק
נשיא המדינה

ישראל

כץ

