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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס׳ 6) (דדגנוע), התשס״ה-2005*

 הוספת סימן ה׳1 1. בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל-1970י(להלן - הפקודה), אחרי סימן
 ה׳ לפקודה יבוא:

 ״סימן היו: דתגועים

 הגדרות 70א. בסימן זה -

 ״דרגנוע״ - מדרגות ממונעות המיועדות להעלאה או להורדה של בני אדם;

 •בדיקה בעומס• - הטלת עומס העולה על עומס העבודה הבטוח של
 הדרגנוע בעת הפעלתו, כפי שנקבע בתקן; לענין דרגנועים שנבנו לפני
 תחילתו של חוק זה, ושאינם תואמים דרישות תקן, העומס ייקבע

 בהתאם להוראות היצרן או בהתאם לעומס שקבע השר בתקנות;

 •עומס עבודה בטוח״ - עומס העבודה המרבי שנקבע בהוראות היצרן או
 עומס עבודה מרבי שקבע השר בתקנות;

 ־שינוי מהותי• - שינוי במבנה הדרגנוע או במערכת הפיקוד שלו, לרבות
 הוספה או תיקון של חלק בעל משמעות בטיחותית, שכתוצאה ממנו

 יש םטיה מהתכנון המקורי;

 ״תיקון מהותי׳ - לענין חלק בעל משמעות בטיחותית, שיפוץ או החלפה
 של החלק על ידי השבחה או החלפה של חלקים בלויים או פגומים
 לרבות ריתוך החלק, ולמעט החלפת חלק בלוי או פגום בחלק זהה חדש;

 יתקן׳ - תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים,
, ובהעדר תקן כאמור, תקן אירופאי 115 א£ או תקן בין  התשייג-ג195ג
 לאומי אחר שהמפקח הראשי הכריז עליו בהודעה שפורסמה ברשומות
 ושהופקד לעיון במוסד לבטיחות ולגיהות כמשמעותו בחוק ארגון

 הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954«.

 תקן 70ב. לא ייבנה דרגנוע אלא אם כן הוא תואם דרישות תקן.

 הפעלה 70ג. לא יופעל דרגנוע לראשונה אלא אם כן בודק מוסמך אישר את הפעלתו,
 ראשונה לאתר שבדק את הדרגגוע בדיקה יסודית לרבות בריקה בעומס, ומסר תסקיר לפי

 הוראות סעיף 9ו1א, שבו מפורש עומס העמדה הבטוח של הדרגנוע.
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 להגדרה •תקף - מכיוון שטרם נקבע תקן ישראלי או
 תקן ישראלי רשמי על ידי מכון התקנים הישראלי, מוצע
 לקבוע כי התקן המחייב יהיה התקן האירופאי לענין
 דרגגועים או תקן בין לאומי אחר שיקבע מפקח ראשי, עד

 שייקבע תקן על ידי מכון התקנים הישראלי.
 להגדרה ״בדיקה בעומס• - בכדי להבטיח את בטיחותו
 של הדרגגוע, מוצע לחייב בריקה בעומס שבה יוטל על
 הדרגנוע עומס שעולה על עומס העבודה הבטוח שלו.

 הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס׳ 6)
 (דרגנוע), התשס״ה-2005, המתפרסמת בזה נועדה לקבוע
 הוראות בטיחות לענין בנייתו, הפעלתו ואחזקתו של

 דרגגוע, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המוצע.
 סעיף 1 מוצע להגדיר את המונחים *דרגנוע׳, •בדיקה
 בעומס', •עומס עבודה בטוח״, •שינוי מהותי״,

 ׳תיקון מהותי״, ו״תקף.

 * הצעת חוק מס׳ 561/0; הועברה לוועדה ביום ייז נחשון התשס־ד (12 בנובמבר 2003).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337; סיח התשמ״ט, עמי 114.

 1ס״ח התשי״ג, עמי 30.

 5ס״ח התשי״ד, עמ׳ 202.

 142 הצעות חוק ~ הכנסת 76, ייב באדר ב׳ התשם״ה, 23.03.2005



 70ד. לא יופעל דרגנוע אלא אם כן נבדק בדיקה יסודית, לרבות בדיקה
 בעומס, בידי בודק מוסמך בתוך שנים עשר החודשים שקדמו להפעלה,

 והוא אישר בתסקיר שמסר לפי הוראות סעיף 119א את הפעלתו.

 70ה. לא יופעל דרגנוע אשר בוצע בו שינוי מהותי או וזיקון מהותי, אלא
 אם כן נבדק ואושר כאמור בסעיף 70ד.

 70ו. בודק מוסמך יצמיד בדרגנוע, במקום בולט לעין, תווית בדבר
 הבדיקה ומועדה; השר רשאי לקבוע את צורת התווית והפרטים שייקבעו

 בה.

 70ז. השר רשאי לקבוע הוראות בדבר מבנה הדרגנוע, דרכי הבדיקה
 והאישור של דרגנוע, דרכי השימוש בדרגנוע ותחזוקתו, והכל בכפוף

 לתקן•׳

 בדיקה תקופתית

 בדיקה אחרי
 שינוי מהותי או

 תיקון מהותי

 חובת הצמדת
 תווית בדתנוע

 תקנות

 2. בסעיף 19זא(ד) לפקודה, אחרי המילים ״בעל מעלית״ יבוא ״או דרגנוע׳ ובכל מקום תיקון סעיף 9ווא
 אחרי •במעלית״ יבוא ״או בדרגנוע״.

 3. בסעיף 175 לפקודה - תיקון סעיף 175

 (ז) בסעיף קטן(ב)(3), במקום •וסימן ה׳: מעליות• יבוא ״סימן ה׳: מעליות וסימן היו:
 דרגנועים׳;

 (2) בסעיף קטן(ג)(2), אחרי המילה •מעליות״ יבוא •סימן היו: דרגנועים״.

 4. בכותרת סימן ט׳ בפרק ו׳ לפקודה, במקום •מעלית• יבוא •מעלית, דרגנוע״.

 5. בסעיף 194 לפקודה -

 (ו) בכותרת השוליים אחרי •מעליות׳ יבוא •דרגנועים•;

 (2) בסעיף קטן (א), במקום •במעלית• יבוא ״במעלית, בדרגנוע׳ ובמקום יבעל
 המעלית״ יבוא ״כעל המעלית, הדרגנוע*;

 (3) בסעיף קטן(ב)(3), בסופו יבוא ״וסימן ה׳ו: דתנועים״.

 6. בסעיף 199(ב) לפקודה, במקום •מעלית• יבוא •מעלית, דרגנוע׳. תיקון סעיף 199

 תיקון כותרת
 סימן ט׳ בפרק ו׳

 תיקון סעיף 194
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 ־ מוצע כי בודק מוסמך יבדוק דרגנוע שבוצע בו שינוי
 מהותי או תיקון מהותי(סעיף 70ה המוצע);

 ־ מוצע לקבוע כי על גבי דרגנוע תוצמד תווית ובה
 אישור על הבדיקה שביצע הבודק המוסמך (סעיף 70ו

 המוצע);
 ־ מוצע להסמיך את השר להתקין תקנות לענין דרכי
 הבריקה והאישור של דרגנוע, ולענין דרכי השימוש
 בדרגנוע ותחזוקתו, והכל בכפוף לתקן(סעיף 70ז המוצע).

 סעיפים z עד 6" מוצע להחיל הוראות שונות בפקודה
 החלות על מעלית לענין תסקירים(סעיף
 9ו1א לפקודה), אחריות בעל הבנין (סעיף 175 לפקודה)
 ולענין חצרים שאינם חלק ממפעל (סעיפים 194 ו־199

 לפקודה) גם על דרגנוע.

 השיעור הנוסף של העומס שעולה על עומס העבודה
 הבטוח, ייקבע בהתאם להוראות היצרן או בתקנות.

 סימן היו שמוצע להוסיפו לפקודה, נועד להסדיר את
 הוראות הבטיחות לענין בנייתו, הפעלתו ואחזקתו של

 דרגנוע;
 ־ מוצע לאסור בנייתו של דרגנוע אשר אינו תואם

 דרישות תקן(סעיף 70ב המוצע);
 ־ בכדי להבטיח את תקינות הדרגנוע, מוצע לקבוע כי
 בטרם יופעל דרגנוע לראשונה, בודק מוסמך יבדוק אותו
 בדיקה יסודית, לרבות בדיקה בעומס. מוצע גם לחייב
 עריכת בדיקה תקופתית של דרגנוע מדי שנים עשר חודשים

 בידי בודק מוסמך(סעיפים 70ד ו־70ג המוצעים);
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 בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954, בסעיף 18:

נך יבוא ׳מעליות או דרגנועים שאינם׳;  (1) בכותרת השוליים, במקום ״מעליות שאי

 (2) אחרי •במעלית׳ יבוא •או בדרגנוע״.

 (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 70ב לפקודה כנוסחו בחוק זה, ששה חודשים
 מיום פרסומו(להלן - יום התחילה).

 (ב) תחילתו של סעיף 70ב לפקודה כנוסחו בסעיף ו בחוק זה, בתום שנה מיום תחילתו
 של חוק זה, והוא יחול על דרגנועים שייבנו החל ביום תחילתו של סעיף 70ב לפקודה,

 ועל דרגנועים שטרם הושלמה בנייתם במועד האמור.
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 סעיף 7 סעיף 8ו לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, סעיף 8 מוצע לקבוע כי החוק המוצע ייכנס לתוקף בתום
 התשייד—1954 , מחיל הוראות סעיפים שונים שבו ששה חודשים מיום פרסומו, ואולם האיסור לבנות
 על מעליות שאינן מצויות בשטח מפעל, אך למעשה הן דרגנוע שאינו עומד בתקן שנקבע יחול רק על דרגנוע
 מהוות חלק ממקום העבודה. מוצע, ברומה, להחיל הוראות שייבנה מתום שנה לאחר כניסתו של החוק לתוקף או שטרם
 אלו גם על דרגנועים כאמור. הושלמה בנייתו באותו מועד, וזאת בכדי לאפשר היערכות

 להוראות החוק המוצע.

 חבר הכנסת אמנון כהן

 תיקון חוק ארגון 7.
 הפיקוח על

 העבודה

 תחילה
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