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 ט"ז  אדר תשע"ג                                         
                   26/02/2013  

 393535 :מספר מסמך                  

 
 לכבוד

 חברות שירות למעליות
 בודקים מוסמכים למעליות

 אזוריים מפקחי עבודה
 
 

 שלום רב,    
 GTE -ו MRLביצוע חילוץ ממעליות  :דוןהנ

        
 ( וכן M.R.Lבשנים האחרונות אנו ערים לגידול משמעותי של התקנת מעליות ללא חדר מעלית ) .1

 (.G.T.Eמעליות ללא גיר )

 על פי דרישות היצרן והתקן הישראלי, חילוץ יכול להיעשות אך ורק על ידי אדם מאומן שעבר  .0

 הכשרה מתאימה למעליות אלה.      

 נכון להיום, ביצוע חילוץ ממעליות אלה נעשה באמצעות חברות השירות למעליות בלבד. .9

 ארוך עד לחילוץ הנמצאים  המצב הנוכחי יוצר, במקרים רבים,  מצב  בלתי סביר של זמן המתנה .4

 בתא המעלית ובחלק מהמקרים אף זמן קריטי כאשר במעלית נמצאים אנשים חולים 6 זקנים 6        

 מוגבלים וכיו"ב.       

 לאור האמור לעיל, הריני מתירה לבצע את עבודת החילוץ בבניינים בהם קיים דרך קבע מערך        .3

 6 המבנה, הכולל עובדים, שהוכשרו לכך. החילוץ יתבצע בעל ידי עובדים  אחזקה 6 תחזוקה של הבניין      

 אלו ובכפוף לתנאים שנקבעו בנספח המצורף.     

 

 תוקף הוראה זו ממועד פרסומה.

 

 לוט: נספח א'
 1נספח א'        

  

 ב כ ב ו ד    ר ב
 

 ורדה אדוארדס
 מפקחת עבודה ראשית בפועל

 ור. המינהל
 
  
      
 

 העתקים
 זאב דיבסק

    גב' שרון בן גל
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 נספח א'

 

 G.T.E -ו M.R.Lהוראות בדבר ביצוע חילוץ ממעליות 

 הגדרות .1

( Machine-Room less Elevatorsמעלית ללא חדר מכונות ) -לעניין הוראה זו   -מעלית )או מעליות( 

 (.Gearless Traction Elevatorsומעליות ללא גיר )

פעולה או סדרת פעולות הנדרשות לשחרור בני אדם שנלכדו במעלית מבלי יכולת לצאת ממנה  - חילוץ

 בכוחות עצמם.

חברה בעלת רישיון תקף למתן שירות למעליות הנותנת, על פי חוזה התקשרות, שירות  – חברת השירות

 למעלית בה נדרש חילוץ 

מעליתן בעל ניסיון בחברת השירות אשר  מונה בכתב ע"י הבעלים של החברה להדריך ולאשר  – מדריך

 מחלצים, בכפוף להתאמתם ועמידתם בדרישות נוהל זה

כל מבנה בו מותקנת מעלית וקיים דרך קבע מערך  אחזקה של הבניין 6 המבנה, הכולל עובדי  – בנין

יכים לאותו גוף כדוגמת בית חולים, יחשבו לבניין לעניין אחזקה. לעניין זה, קומפלקס של בניינים השי

 נוהל זה.

, בעל רקע טכני ובעל ניסיון מתאים, אשר אושר בכתב ע"י בעל 10עובד אחזקה6תחזוקה מעל גיל  – מחלץ

 המעלית לבצע חילוץ, בכפוף לעמידה בהצלחה בהדרכה תקפה מטעם חברת השירות.

 

 פירוט דרישות ותנאים לחילוץ .2

י למנוע הישנות אירועים )תאונות( בהם מעורבים גורמים בלתי מוסמכים לצורך חילוץ ממעליות בכד

ובכדי להקטין זמן הימצאות הנוסעים שנלכדו בתא המעלית, אני מתירה למחלץ לבצע פעילות חילוץ, גם 

 אם  אינו עובד של חברת שירות, זאת כאשר יתקיימו כל התנאים הבאים:

 "י בודק מוסמך למעליות ונמצאה תקינה.. המעלית נבדקה ע0.1

 תסקיר הבדיקה נגיש, זמין ותקף.  .0.0

 המעלית מתוחזקת ע"י חברת שירות בעלת רישיון תקף למתן שירות למעלית מסוג הנ"ל. .0.9

 החילוץ יבוצע אך ורק כאשר לא פעל חילוץ אוטומטי. .0.4

הוא עובד של חברת כ"א ובלבד שהוא עובד  המחלץ הינו עובד בבניין באופן קבוע . מותר שהמחלץ .0.3

 ביחידת הניהול 6 האחזקה הממוקמת בבנין באופן קבוע. 

המחלץ קיבל הדרכה מתאימה לבצע חילוץ ממעליות מדגמים המותקנים במקום. ההדרכה תבוצע  .0.6

 ע"י נציג חברת השירות )מדריך מטעם חברת שירות( בתדירות של אחת  לשנה לפחות.

מילא מטעם חברת השירות טופס רישום ההדרכה )רצ"ב דוגמת הטופס( בצירוף תמונת  המדריך .0.0

 פספורט ברורה ועדכנית של המחלץ.

המדריך ביצע עם המחלץ תרגול מעשי של חילוץ ממעליות מכל הדגמים שהותקנו בבניין ווידא  .0.3

ת התאמת המחלץ לבצע שהמחלץ הבין את תהליך החילוץ ובקיא בו ויכול לבצעו באופן עצמאי. בדיק

 באחריות חברת השירות. -חילוץ 
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בחדר יחידת האחזקה בבניין קיים נוהל מפורט ועדכני לביצוע חילוץ מכל אחד מדגמי המעליות   .0.10

המופעלות בבניין, שיהיה נגיש למחלצים .. לנוהל יצורפו תצלומים או איורים קריאים המפרטים כל שלב 

 הל באחריות חברת השירות.עיקרי בחילוץ. הכנת הנו

. המחלץ קיבל מינוי אישי )אישור( מטעם בעל המקום או נציג מטעמו האחראי על הפעלה ותחזוקת 0.11

 1ראה נספחאהמעליות. 

 פרטים של המחלצים המורשים יפורסמו על לוחות המודעות בבניין ויועברו לדיירי בניין. .0.10

בתיק המעליות לביקורות. מותר שהטופס יהיה ממוחשב  טופס מינוי המחלץ6ים האישור יישמר .0.19

 אשר נשמר בפורמט שלא ניתן לשינוי לאחר חתימתו.

 
 
 
 
 
 

 1נספח אראה  -טופס מינוי המחלץ 
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 1נספח א'
  GTE-ו  MRL מינוי מחלץ )לבצוע חילוץ ממעליות 

 
 הממנה:

 ....................................................................ומשפחה:   שם 
 ((מחק את המיותר)תופש המפעל, מבצע הבניה, בעל הבניין עם מעלית)

 
   .......................טלפון:    ..............מיקוד:  ................................ כתובת:
  תפקידו 

 
 )ב( תיאור המעלית שלגביה מתייחס האישור )המינוי(

  ..............................היצרן    ...............................דגם המעלית
 מספר תחנות..................................עומס העבודה הבטוח)מספר נוסעים(  .....................מס' מזהה 

 .....................................................  חברת שירות
  

 
 )יש לצרף תצלום של האדם()ג( פרטים של המחלץ  

  ......................... שם האב ..........................שם פרטי    ....................שם המשפחה 
  .......................מקצוע  ...........................שנת לידה   ............................מס' ת"ז 

  ....................................................................................................כתובת מגורים 
 

 )ד( הצהרת המדריך
לעיל לבצע חילוץ אני החותם מטה מצהיר בזה כי הדרכתי את האדם שפרטיו מפורטים בסעיף )ג( 

 ממעלית מדגם שפורט לעיל בסעיף )ב( לרבות ביצוע פעולת חילוץ ניסיוני בהשתתפותו.
 

.............  .................                  .................... 
 שם הממנה                          חתימה    תאריך  
 
 

 )ה( הצהרת הממנה
כי מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים בסעיף )ג( לעיל לבצע חילוץ ממעלית  אני החתום מטה מצהיר בזה

 המתוארת בסעיף ב' לעיל.
 

.............  .................                  .................... 
 שם הממנה                          חתימה    תאריך  
 
 
 ( הצהרת המחלץו)

אני מצהיר בזה שכל הנתונים האישיים המפורטים בסעיף )ג( לעיל נכונים וכי קיבלתי הדרכה )כולל ניסוי 
 מעשי( לבצע חילוץ ממעלית מדגם המפורט בסעיף )ב( לעיל. 

 
..............  ................                        ................ 

 חתימה           שם המפעל                    תאריך  
 

 

 תמונת פספורט של המחלץ


