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 כבודל
 
 ודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתחזי שוורצמן, מפקח עבר מ
 
 

 א,נ,
 
 

  הנחיה להצבה והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצון עדכון  ל המלצה  הנדון:  
 567226נוהל מפע"ר מס'  

 

) מקצוענים זה א   -ות בישראל עמותת לשכת ממוני הבטיח בשם   )ע.ר(    , (   ותה" מ ע "ה ן: להל נחנו 

 : אליך כדלקמן   פנות הריני ל 

 רשמה העמותה שבנדון. , נ 23.3.2020בתאריך   .1

 :   העמותה   מטרות ואלה   .2

 ל ממוני הבטיחות בישראל כל דין לכל יציג לפי    הקמת ארגון  . א 

ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת  קצועי של  קידומם המ לפעול למען   . ב 

 אדם". 

רוו  . ג  למען  ממ לפעול  של  הי בי   ת חו בטי ה   ני ו חתם  י ת ן  על  ימי    י ד ר  כמות  הפחתת 

מ  הנדרשת  ימי  מ העיון  ביצוע  בגין  התשלום  הגבלת  ו/או  דין  לפי  הבטיחות  מונה 

 . ₪ לכל יום עיון   100ל  יון באופן שלא יעלה ע הע 

מכתבי   .3 לכתיבת  בהכשרתם   1725  חברים   לעיל   בעמותה ,  זה עובר  בטיחות  והיא    ממוני 

ע ממו ארגון  מהווה   הבט נים  המ ל  ה פ מס ה   את צג  יי יחות  ממונים    דול ג ר  של  על  ביותר 

 .  שחברותם בעמותה בתוקף   הבטיחות 

 : ביניהן ו   מספר הגדרות   קובע   שבנדון   להנחיה   3פרק   .4

עלולה    -חפיפה   . א  עגורן אחד  זרוע  בו  עגורן אחר  מצב  עבודת  לגזרת  המוצב  להיכנס 

 בסמוך. 

ח אתר  ט עבודה משותפת של עגורנים או גזרת עבודה מחוץ לש גזרת    –מצב קיצון   . ב 

 . ניה ב ה 

בהם   .5 מצבים  קיימים  להי לכאורה  עלולה  אחד  עגורן  ל זרוע  זרוע  כנס  של  עבודה  גזרת 

גובל גזרה משולב מונע מעגלה של עגור ,  עגורן אחר המוצב בסמוך    2ן מספר  אך התקנת 

זרו  מעל  לעבור  השניים(  מבין  עגורן  )העליון  של  אחת    1ע  זרוע  כאשר  גם  )התחתון( 

 . ה י עובדת מעל השני 
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חפיפה על פי הנוהל ולכאורה לא מאפשר לעגורנים לעבוד    על הגדרת שטח ונה  זה ע מצב   .6

לראות   ואין  מתאם  אתת  נדרש  ולא  מתאונה  חשש  או  בעיה  קיימת  לא  שפיזית  למרות 

 דה במצבי קיצון. במצב זה עבו 

נמ   2עגורן מספר    : כאשר דוגמא  .7 פי דרישות ההנחיה(  על  צא במצב  )הגבוה מבין השניים 

OUT OF SERVICE   עגורן מספר  צמו   עגלה וה בעוד  )הנמוך מבין השניים(    1דה לתורן 

 נמצא במצב עבודה ללא הגבלה כלל. 

לעבוד   .8 להמשיך  אפשרות  מתן  בטיחות לשם  ההנ   ועל   ית בצורה  מוצע  פי  להוסיף  חיה 

 : ( )אחת מהשניים   הנחיה פרק ההגדרות ב הגדרה נוספת ב 

משותפת גזרת   . א  עבודת     -  עבודה  לגזרת  להיכנס  עלולה  אחד  עגורן  זרוע  בו  מצב 

ה  אחר  בסמוך עגורן  מהע לא  ו   מוצב  המונע  משולב  גזרה  גובל  והמטען  גלה  מותקן 

 לשטח החפיפה. נס  של האחד להיכ 

משותפת גזרת   . ב  ז    -  עבודה  בו  עבודת  מצב  לגזרת  להיכנס  עלולה  אחד  עגורן  רוע 

בסמוך  המוצב  אחר  ב   עגורן  עבודה  לצורך  והמטען  והכנס יצוע  העגלה  אזור  ל ת 

 פה.  החפי 

אומנם   .9 זה  בניה    י ייחוד מצב  מבצעי  שני  ישנם  בהם  במצבים  השכיח  המצב  הוא  אך 

גורם לאפשרות של עבוד  בניה אחד  עגורן של מבצע  בניה שונים להם  בני אתרי  ה  שונים 

 במצב קיצון לעגורן של מבצע בניה שני. 

מהווה  ל  .10 היא  עת  הבטיחות  ממוני  לשכת  של  מעמדה  המספר  אור  את  המייצג  ארגון 

הבטיחות   על  ממונים  של  ביותר  עימנו  הגדול  לשתף  הבטיחות  ממינהל  מבקשים  אנו 

 את עדכון הנוהל.   פעולה 

מ   מאבקו  .11 ה י של  הבטיח ל   טיחות ב נהל  הנחלת  במשק ות  מען  עם  ש   מאבקו הוא    בעבודה  ל 

אזרחיו.   למען  בישראל ישראל  הבטיחות  ממוני  אנחנו -לשכת  זה    מתחייבת ,  מקצוענים 

 . ק במש עובדים  מירה על חיי ה צורך ש לנכון ל   ו ים שימצא תף עימו פעולה בכל הצעד ש ל 
 

ידי   .12 על  נכתב  זה  מכתב  של  המקצועי  לשכת    בניה   בנושא   המייעצת   הוועדה התוכן  של 

 , מקצוענים זה אנחנו )ע.ר(. הבטיחות בישאל   ממוני 

 

   בברכה  .13

 

 

___________________________                

, עורך דין רוני שדה                                                                                                      

 יושב ראש                                                                                                                               


