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 לגולשי בנייןודרישות תכנית השתלמות רענון 

 

 
 .רמת המיומנות והבטיחות לעבודה על מעטפת מבנה ובתעשייה בעזרת חבלים ורענון שימור  -מטרה . א
 

 . גולשי בניין הרשומים במרשם שתוקף תעודתם עומד להסתיים -  אוכלוסיית היעד. ב
 
- תנאים ודרישות מקדמיות. ג
 .שתוקף תעודתו עומד לפוג( יכלל)רשום במרשם כמדריך עבודה בגובה המבקש    

 המבקש חתם על הצהרת בריאות   
 
 .ל"ש 17-יומיים כ –משך הקורס . ד
 

 .ת "תממשרד האגף הפיקוח על העבודה בעל ידי מוסד המאושר מטעם  –הדרכה ה ביצוע. ה
 
 
ובכל מקרה , חניכים במרב 6לכל או מדריך עוזר /מוביל ומדריך או /מדריך בכיר ו –מפתח הדרכה  – ותכנית ההדרכה שיטה. ו

 .מדריך בכיר אחד לקורס
 .חניכים 12עד  –גודל כיתה 

 .רשימת עזרי הדרכה, רשימת מדריכים, רשימת ציוד נלווה, תיק אתר, כל נושא יגובה על ידי מערך שיעור
 . כהי ועדת ההדר"ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות הלימוד אשר נקבעו ע

 
 

 יום א
 

 פירוט נושא
שיטת הלימוד וציוד 

 נדרש
כ שעות "סה

 לימוד

 0.5   כינוס ופתיחה

מבוא לבטיחות 
 בגובה

 עיוני בכיתה 
1.5 
 

 
התכנות של תאונות עבודה בארץ חוקי מדינה ותקנות משרד 

 .הוראות בטיחות כלליות, העבודה
 מצגת

 
 

   והוראות בטיחות  זיהוי הערכה ומניעת סיכונים 

   נפילה 

 1.5 עיוני בכיתה  ציוד מגן אישי

  הסבר והדגמה דרישת התקנות –ציוד מגן אישי וצוותי  

  הסבר והדגמה בדיקת ופסילת ציוד מגן אישי וצוותי 

  תרגול בכיתה   -קשרים 

 קשרים על פי יעוד לחבל ורצועה, עקרונות בסיסיים 
הדגמה לשיטות קשירת 

 חבלים בכיתה
 

  תרגול בכיתה  חבלגלגול 

 גלגול חבלתרגולת  
, תרגול והדגמה בכיתה

 .שימוש בחבלים
 

 1.5 תרגול בשטח  גלישה

 אמצעים כוחות כיוונים ובטיחות -עיגון  
שיטות , עיגונים שונים
 עגינה

 

  הסבר ותרגול  חלוקות משקל  

  אמצעי גלישה תעשייתיים  מיומנות גלישה כולל עבודה עם כיסא   

   לות בגלישה ומעבר קשר  תק 

 1.5 תרגול בשטח  טיפוס 

   טיפוס על חבל ומעבר לגלישה  

 2   משטחי עבודה 

   מערכות עבודה ואבטחה על גגות שטוחים שבירים ומשופעים  

 5.8  'א כ שעות יום "סה
 

 יום ב

 פירוט נושא
שיטת הלימוד וציוד 

 נדרש
כ שעות "סה

 לימוד

 0.5שימוש בכל הציוד , מעשי רענון קשרים הוראות בטיחות וניהול סיכונים  הערכות 
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 הנדרש

 1  בחירה בדיקה הצבה קיבוע  סולמות 

   מערכות עבודה ואבטחה על סולמות ניידים וקבועים  

גלישה עם 
 מטען

 1 תרגול עם מטענים שונים 

   ותרגול תקלות  גלישה עם מטען 

עבודה תחת 
  גגות ושיפועים

  2 

   תנועה על נקודות עיגון 

   גלישה לאורך קו עיגון  

 2   חילוץ בסיסי 

 1.5  עיוני ומעשי  מבחן 

 0.5   סיכום ומשוב 

 5.8  כ שעות יום ב"סה
 

 מדדים מקצועיים להסמכה

 :נושאים הבאיםמהרמה הבטיחותית והמקצועית במבחן תרגול הכולל את ה התרשמות צוות ההדרכה (1
 .מדה לעבודה  במתאר אורבניבניית ע .1
 .עבודה עם מושב או כסא .2
 .טיפוס על חבל .3
 .יכולת עבודה במערכת גלישה במתאר אורבני .4
 .עיגון במתאר אורבני .5
 .פתרון תקלות ברמת מעבר קשר .6
 .יכולת בדיקה ופסילת ציוד .7
 .יכולת זיהוי סכנות ברמת גולש .8
9. . 

 :מבחן עיוני הכולל את הנושאים הבאים (2
בנושא עבודה בגלישה והצעה לתקנה כולל מילוי טופס נוהל משרד העבודה  .1

 .ניהול סיכונים ותאום אתר
 .חוקים ותקנות של מערכות לבלימת נפילה ועבודה בגובה .2
 .חלוקות משקל, רווחי כח  .3
 .נפילה .4
 .חוזק חומרים במתאר אורבני .5
 בדיקה ופסילת ציוד .6

 :הכולל את הנושאים הבאים מעשימבחן  (3
 .הכרת ציוד הבטיחות  .1
 .מערכת גלישה ואבטחה  בניית .2
 .מיומנות גולש באוויר   .3
 .מערכות הורדה והרמה  .4
 .רון תקלות תפ .5
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