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 :כללי .1

מסמך זה קובע מדרג ענישה שיושת על עגורנאי שהוסמך על ידי מינהל הבטיחות, בגין מספר הפרות שיפורטו 

 להלן. 

 מקורות משפטיים: .2

 .1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל

 .1992-בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"גתקנות הבטיחות 

 .1966-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח(, התשכ"ז

 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 הגדרות: .3

 .1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל - פב"ט

-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג - תקנות העגורנאים

1992. 

תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, כהגדרתו ב" – מוסמך עגורנאי

 ."1992-התשנ"ג
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 :דרג הענישהמ .4

 ההחלטה העילה

 אזהרה 1קבוצה 

הפעלת עגורן צריח או נייד מבלי שהעגורנאי המוסמך החזיק ברשותו, ובמהלך 

הפעלתו של העגורן, רישיון נהיגה או תעודת הסמכה שניתנה לו על ידי מינהל 

 הבטיחות ואשר מתירה לו להפעיל את העגורן מהסוג אותו הוא מפעיל.
 

  אי מילוי פנקס עגורן

  אי שימוש בציוד מגן אישי

  התליית הסמכה עד לחודש 2קבוצה 

 
הפעלת עגורן שלגביו מצוינים ליקויים בתסקיר בדיקה ואין אסמכתא )קרי: 

אישור תיקון ליקויים על ידי מחזיק העגורן( המעידה שאותם הליקויים תוקנו 

 במועד הנקוב בתסקיר.

 הפעלת עגורן ללא אתת מוסמך.

  בניגוד לנוהל עבודה במצבי קיצוןעבודה מחוץ לשטח המוגדר של האתר 

  .1עבירה פעם שנייה על אחת העילות המנויות בקבוצה 

  .1עבירה על יותר מעילה אחת מהעילות המנויות בקבוצה 

 3-התליית הסמכה עד ל 3קבוצה 

 חודשים

הפעלת עגורן ללא שהייתה לעגורנאי המוסמך הסמכה בתוקף / הסמכה 

 הוא מפעיל/לעומס המותר להעמסה.המתאימה לסוג העגורן אותו 

 

הפעלת עגורן ללא תסקיר בדיקה בתוקף או ללא ציון בפנקס הכללי מטעם 

ובלבד שלא חלפו שבועיים ימים  –הבודק המוסמך שניתן להפעיל את העגורן 

מעת חתימת הבודק המוסמך בפנקס )לאחר מועד זה יש לדרוש תסקיר 

 מפורט(.

 הפעלת עגורן בעומס יתר.

 השארת מטען תלוי בסיום הפעלת עגורן.

 אי ביצוע שחרור בלמים במנועי הצידוד בעגורן צריח.

הצבת והפעלת עגורן שאינו מסוג צריח/גשר באופן המסכן את יציבותו ובניגוד 

 להוראות יצרן.



 

 עמודים 4 מתוך 3 עמוד

 

 
 
 

הפעלת עגורן צריח ללא גובלי גזרה שהוגדרו כתנאי להפעלתו בידי בודק 

 מוסמך.

  

                                                 

1 .pdf141927https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/Mafar_ 

 ההחלטה העילה

 -הפעלת עגורן שאינו צריח, בקרבה הפחותה מ

מטרים  5וולט או  33,000מטרים לקווי חשמל תחת מתח חי, למתח עד  3.25

 מעל למתח זה. 

 

  .2עבירה על יותר מעילה אחת, מהעילות המנויות בקבוצה 

 6-התליית הסמכה עד ל 4קבוצה 

 חודשים

 הרמת אדם בעגורן צריח.

 
 יוללא ציוד ייעוד 1בעגורן נייד/העמסה עצמית בניגוד לנוהל מפע"רהרמת אדם 

 מתאים ומאושר.

 הפעלת עגורן שהוטל עליו צו בטיחות האוסר הפעלתו .

 .3עבירה על יותר מעילה אחת מהעילות המנויות בקבוצה 

התליית ההסמכה לשנה /  5קבוצה 

 לצמיתות

  הותלתה בפועל הסמכתו.הפעלת עגורן או מתן איתות בתקופה בה 

ובלבד שלא  3-4קיומה של הפרה חוזרת באחת מהעילות המנויות בקבוצה 

 חלפה חצי שנה ממועד ההפרה הקודמת.



 

 עמודים 4 מתוך 4 עמוד

 

 
 
 

 אופן תהליך התליית הסמכתו של העגורנאי המוסמך: .5

, ינקוט מפקח עבודה ראשי או 4נמצא כי העגורנאי המוסמך הפר את אחת מההוראות המנויות בסעיף  .א

 מפקח עבודה אזורי, בצעדים הבאים, טרם ביצוע ההחלטה בעניינו של העגורנאי המוסמך:

יבחן את הממצאים שהוצגו בפניו, לפיהן הפר העגורנאי המוסמך את אחת  - בחינת הממצאים (1

  .4מהעילות המנויות בסעיף 

ישלח מכתב אל העגורנאי המוסמך ובו יפורטו ההפרות בגינן נבחנת התליית  - מתן זכות טיעון (2

 הסמכתו, לשם התייחסותו בכתב. 

לאחר בחינת טענותיו של העגורנאי המוסמך, תגובש החלטה האם יש להתלות את  - קבלת החלטה (3

 הסמכתו של העגורנאי המוסמך, תוך התייחסות לטענות השונות שהועלו ע"י העגורנאי. 

במקרים חריגים בהם נשקפת סכנה מיידית לבטיחות העובדים, כתוצאה מהמשך  - כנה מידיתס (4

עבודתו של העגורנאי המוסמך, רשאי מפקח עבודה ראשי להתלות את רישיונו של העגורנאי באופן 

 ותישלח לו הודעה מנומקת בכתב על כך.  - יום 14לתקופה שלא תעלה על מיידי, 

רשאי העגורנאי המוסמך להגיש  -לות את רישיונו של העגורנאי המוסמך במידה ונתקבלה החלטה להת .ב

 יום השגה על ההחלטה.  30למפקח עבודה ראשי תוך 

 יום. 60מפקח עבודה ראשי ייתן את החלטתו לגביי ההשגה תוך  .ג

הודעה על הצעדים שננקטו כנגד העגורנאי המוסמך תפורסם באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות  .ד

ח' לפקודת הבטיחות בעבודה(. כמו כן יעודכנו הגורמים הבאים, בהתאם  173לסעיף )בהתאם 

 לרלוונטיות:

 לתופש המפעל או נציגו -במפעל  (1

 מנהל המחצבה - במחצבת אבן (2

 למנהל העבודה - בבניה (3

 לבעל העגורן או לנציגו. - במקום שאינו מפעל (4

 גורנאי.העתק מהודעת ההתליה יישלח גם לרשות ההסמכה שהסמיכה את הע .ה

אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מסמכותו של מינהל הבטיחות להעביר מידע שברשותו, המצביע על חשד  .6

 לעבירה פלילית, לגורמים המוסמכים, לצורך טיפול במישור הפלילי.

 

 

 חזי שוורצמן                   

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 ומפקח עבודה ראשי

 

 


