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

 בריאות התעסוקתיתנהל הבטיחות והמידוד נגר, רן כהן, 
 
 

 א,נ,
 

 ח הערות לדו"ח רגולציה בנושא תיקון תקנות עגורני צרי הנדון:  

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

 : 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 

ת "וועדת  ן היתר לפי המלצו ממוני הבטיחות בי קצועי של  קידומם המ לפעול למען   . ב 

 אדם". 

רוו  . ג  למען  ממ ם  חת לפעול  י ת הי   ן בי   ת חו בטי ה   ני ו של  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 מ מ    2517  חברים   לעיל   בעמותה ,  זה עובר  בטיחות    וני 

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

 .  חברותם בעמותה בתוקף ו   תה טרף לעמו ביקשו להצ אשר    על הבטיחות 

ל  .4 תשומת  את  להפנות  מבקשים  ל אנחנו  מטע מכתבים    4-יבכם  ממוני  שיצאו  לשכת  ם 

 : ד משמעית כנס לשינוי התקנות בצורה ברורה וח ראל וצריכים להי ש הבטיחות בי 

ממונ  . א  לשכת  לה י  הערות  בישראל  בנושא  הבטיחות  רגולטורי  נטל  דוח  צעת 
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לה  .5 מבקשים  לזה  כנ בנוסף  טופלו  שלא  נוספים  דברים  מספר  בהצעה  עיר  לשינוי  דרש 
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אלה  תכנון   . א  מכונות.  למהנדסי  גם  פתוח  להיות  צריך  צריח  עגורן  ביסוס 

יותר מכירים   צריח   טוב  )עגורן  המכונה  ספרי  את  את  דרישות  ,  ואת  היצרן 

 . ( ש דר הכוחות שנ 

החירום  לץ  מומ  . ב  ציוד  ואת  החירום  תוכנית  את  יהי להגדיר  מותר  ה  איתו 

 לבצע חירום בחילוץ. 

הרכבה    -42תקנה  לעניין   . ג  לטובת  נדרש  ידע  שום  אין  רשוי  מבנים  למהנדס 

)ל  צריח  עגורן  של  ג בטוחה  זה  את  לתת  וראוי  הביסוס(  למהנדסי  מעט  ם 

ישראל   . מכונות  תקן  לנושא  בהעדר  מס י  את  להכניס  תקן  ה   פר מומלץ 

 המדובר.  

להג   -( 2)   42תקנה  לעניין   . ד  האד מומלץ  מיהו  ש דיר  סקר  ם  את  לבצע  רשאי 

סי  סקר  מהו  ולהגדיר  בת נים.  כו הסיכונים  הסיכונים  ניהול  פרק  כנית  ו את 

בקור   הבטיחות לניהול   שהוכשר  אדם  רק  לעשות  תוכנית  יכול  מכין  של  ס 

בעל  בטיחות לניהול   בטיחות  יהיה לפחות ממונה  עגורן צריח  רצוי שלעניין   .

 . ניהול הסיכונים כמי שרשאי להכין את  כשירות  

תקנות   .6 לשינוי  צריח( בנוסף  )עגורני  עבודה   הבטיחות  למפקח  את  לשבו   ראשי מוצע  ר 

הבודקי  של  צריח המונופול  לעגורני  מכ   ם  אשר  נוסחה  של  ולמצוא  עשרות  לשוק  ניסה 

צר בודק  לעגורני  דרך ים  בכל  בחו קורסים  כגון:    יח  היצרן  של  לביצוע  "ל  והכשרות 

של  העגורנים  של  בישראל, בדיקות  היצ   ו  של  מוסמכים הכשרות  לבודקים  והיבואן    רן 

אחת  בודקים שכבר   נוספים  קורסים  והו ל לשנה  ,  בכלל  ש בודקים  התלות  צאה  ל 

החניכה  לצורך  הקיימים  המוסמכים  ב   בבודקים  זה  ואחרי  לקורס  כניסה  חינה  כתנאי 

 . שלהם בקורס 

צריח   .7 מבחינ עגורן  מסובך  והניסיון  אינו  הנדסית  מחזק ה  רק  ככזה  את  להציגו  ת 

שקיים   העצום  הכשר   בשוק. המונופול  בעל  מכונות  מהנדס  את  יכו ה  כל  לעשות  ל 

     . "ל הבדיקות הנ 

מהווה  ל  .8 היא  עת  הבטיחות  ממוני  לשכת  של  מעמדה  המי אר אור  המספר  גון  את  יצג 

ממונ  של  ביותר  הבטיחות  הגדול  על  עימנו  ים  לשתף  הבטיחות  ממינהל  מבקשים  אנו 

 . ו/או חיקוק   נוהל עדכון    לעת   פעולה 

מ   מאבקו  .9 ה י של  הבטיח ל   חות טי ב נהל  הנחלת  במשק בעבוד ות  מען  עם  ש   מאבקו הוא    ה  ל 

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

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

 בברכה  .10
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 16.3.2021 תאריך:
 

 
 לכבוד

 ודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מפקח עב חזי שוורצמן,  ר  מ 

 סוקתית והבריאות התע הבטיחות  מינהל    –  וד נגר, יעקב בורנשטיין רן כהן, ד 
 
 
 

 א,נ,
 
 

הבטיחות בעבודה )עגורני  תקנות    –(    RIAרגולציה ) דו"ח הערכת השפעות  בנוגע ל ערות  ה הנדון:  
 . 2021,  תשפ"א ריח(   צ 

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

 : אליך כדלקמן   פנות ל 

 רשמה העמותה שבנדון. , נ 23.3.2020בתאריך   .1

 :   העמותה   מטרות ואלה   . א 

 ל ממוני הבטיחות בישראל כל דין לכל יציג לפי    הקמת ארגון  (1

למען   (2 המ לפעול  של  קידומם  "וועדת  קצועי  המלצות  לפי  היתר  בין  הבטיחות  ממוני 

 אדם". 

י ת ת בין הי ני הבטיחו ו חתם של ממ לפעול למען רוו  (3 הפחתת כמות ימי העיון    י ד ר על 

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

 . ₪ לכל יום עיון   100ל  באופן שלא יעלה ע 

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

ע ממו ארגון  מהווה   הבט נים  המיי ל  את יחות  ה המספ   צג  ממונים    דול ג ר  של  על  ביותר 

בתוקף   הבטיחות  בעמותה  ועוד, שחברותם  זאת  החברים   כדין   רשומים   חבריה   .    בפנקס 

העמותה  לכל   של  כל    חבריה   הגלוי  ה וכאשר  שורות  ל   רף צט לה כדין  ביקשו  עמותה  חברי 

 העמותה. 

הציבור  פורסם    4.2.2021בתאריך   .2 ) הערכת השפעות  ח  " דו להערות  תקנות    –(    RIAרגולציה 

 . ( "  ו"ח הד "   : )להלן   2021,  תשפ"א הבטיחות בעבודה )עגורני צריח(   

 : "ח מפורטות בדו לבעיות ה   ת ממוני הבטיחות לשכ סות  התייח להלן   .3

הבעיות  . א  אלה   1,2,3  חלוקת  לבעיות  המוצעות  לעיל   והחלופות  בדו"ח  מהווה    , כמפורט 

נ  לא  של  התערבות  מוגדר  כונה  להיות  שאמור  במה  מקצועית הרגולטור    י יד על    בצורה 

ובאחריו  העניין  בלבד.  בעלי  המלאה  יתקבלו  תם  מתוארות  חלופות  ה אם  שהן  כפי 

ע   , דו"ח ב  את  הרגולטו ימצא  א צמו  בו  במצב  אחד  ר  אחראי  נושא  וברור  ין  כאשר  ו לכל 

המוצע להקים  גופים ובעלי תפקיד כפי    לא תצלח.   -ההכשרות ן של  מנגנו פעולתו לבניית  

המשק   י רגולטור נטל  ו  יס יעמ  יכולת   הרגולטור עת    על  כה  הבנה  ו   חסר  בתחום  מעמיקה 
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ומ מסוב  מורכב  כל  ך,  פנימית  הרגולט התערבות  .  הזמן שתנה  בהכשרה  הגופים  ור  של 

בתחום  אס   העוסקים  מ היא  ממנו  לצאת  יוכל  לא  שהמשק  לפתיח ון  עוד  עבר  כללות  מ ת 

שי  היחידות  יצרן    מהמהלך.   ו רוויח שיהיו  אף  היום  לתת  ה אין  לגופים  מוכן  הסמכה 

מטעמ להד  ולהסמיך  היותר,  ! ו ריך  לכל  במגרש  .  אצלו  פנימי  קורס  לעשות  מוכן  הוא 

בנפרד  הדגם  באותו  מכלול  ולכל  בנפרד  דגם  לכל  פרטנית  ובצורה  כי  )   הביתי  יצויין 

ה  יצרן  של  מכ ההכשרה  על  החשמל  עגורן  על  לול  מההכשרה  ה שונה  ,  בקרה מכלול 

וכו הגב  עגורן  וקשירת  עגורן  אין  '( הת  בישרא ל .  לבנות  רגולטור  והיכולת  הכלים  את  ל 

מי העגורנים הקיימים היום וכאלה שיכנסו  כשרות לכל סוגי העגורנים ולכל דג כאלה ה 

 בעתיד.  

היום   . ב  ביש יש  אצ שעובדות  ראל  חברות  שלהן  הטכנאים  כל  את  היצרן ומכשירות    ל 

רוכש  שהן  לעגורנים  ו בהתאם  הנ ה ות  הנכונה דרשים מכלולים  הדרך  וזאת  אפשרי  זה   !  

יבואן וכ  לעשות.  יש  של    ך  הכתובת    העגורן   רשמי  והוא  העגורן  יצרן  של  בנעליו  נכנס 

 . רכב   רשמי   וגמת יבואן ד בכל נושא הקשור בעגורן כ 

  תהיה   ת כולה האחריו חלוקת    ולפיה   1,2,3לפתרון של בעיות    נוספת להלן מוצעת חלופה   . ג 

 : באופן הבא   גורמים   4בין  

האחריות    -  העגורן   בעל  (1 פירוק,  כל  הרכבה,  ותחזו תחזוק בנושא  שבר  שוטפת ק ת    ה 

להיות   העגורן של  צריכה  עגורן    ! בעל  לקנות  שבחר  רווח  מי  לקחת    יך צר ולעשות 

את   מע דרישות  בחשבון  שהוא  והעובדים  ממנו  אם  המצופות  בין  זה,  לטובת  סיק 

 ואלה חובותיו של בעל העגורן:   ה. קבלני משנ רה או כ ורה ישי צ ב 

את    ות הדרכ  ( א  מטעמו  שמנהל  למי  לבצע  העגורן  בעל  ואת  שיבחר  העבודות 

אלה   בעבודות  והסיכונים  העגורן  לסוג  בהתאמה  וזאת  מטעמו  הטכנאים 

ע  היתר  תקן  ובין  פי  החל    En14439ל  צריח  עגורני  יבוא  בנוהל  שמוזכר 

)בין אם שכיר   6.2010מחודש   הכשרות  ובין אם קבלני משנה שלו(.    ו ים של , 

בלבד  היצרן  של  להיות  חייבות  ה   אלה  ידי  על  מוכרות  לא  יצרן או  היצרן   .

הע  ובעל  מקצועיים  קורסים  עושה  בהחלט  אך  הכשרה  חייב  נותן  גורן 

א  בישראל  אם  )בין  היצרן  ידי  על  עובדיו  את  באר להכשיר  וזאת  ו  הייצור  ץ 

 רן(. ן בעל העגורן והיצ על פי הסכם בי 

תכנית  ( ב  לעבודות    הכנת  סיכונים  מ   באתר ניהול  לנושא  היתר  עזר נו ובין  ,  פי 

 בעל העגורן באתר.   עבודה של הנפות וכל מה שקשור לביצוע ה 

שוט   ביצוע  ( ג  העגורן   פת תחזוקה  הו   של  פי  היצרן  על  בהתאם  ראות  ולתמחר 

   אל מול המזמין.   את השירות 

עגורן    אחזקת  ( ד  דגם  לכל  עגורן  העגורן תא בה עובדיו    והכשרת ספר  לספר    . ם 

כי   מכונות,  ל   3תקנה  יובהר  של  והשכרה  )מכירה  בעבודה  הבטיחות  תקנות 

תשס"א  וציוד(,  מחייב ,    2001-מיתקנים  העגורן   כי   ת אף    כולו   יהיה   ספר 

 (. הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות בשפה העברית )   שפה העברית ב 

 לולים השונים בעגורן. במכ קלות  ביצוע איתור ת ל עובדיו    הכשרת  ( ה 
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הכשרה    ת סק הע  ( ו  שעבר  היצרן  צ א מהנדס  כגון בלבד  ל  הנדסיים    בנושאים 

 ק של עגורן. ותוכניות פירו   יות הנדסיות לטובת הקמה, ביסוס, קשירה נ תוכ 

מקוונ   דיווח  ( ז  בצורה  הבטיחות  כאשר  למנהל  בע ת  של  א  ל העגורן    ל עגורן 

הבדי  את  הנדרשות  עובר  היצרן קות  הוראות  פי  קשורות    על  שאינן  מסיבות 

 . רן בעל העגו ל 

המק  ( ח  החוליה  היבואן  ר ש להיות  בין  ב ת  הבטיחות  למזמין  היבטי  נושא 

לעת   מתעדכנות ה בטיחות    והנחיות    עגורן דגם  בכל    העגורן   יצרן   מטעם   מעת 

 נדרש.   כלשהו או ריקול 

  בצורה אפקטיבית   נים ר עגו י ה ל בע ה על  בקר   ויבצע דרוש  י ,  יישם כי הרגולטור    נדרש 

 ענישה מחמירה.   ול אל מ   בעל העגורן טיל אחריות כתובה על  י ו 

בע   -ן  וא יב  (2 ועדכון  מתאימים  חלפים  נושא  דגם,  לרישום  בעת  האחריות  עניין  לי 

על   יהיה  בטיחות  פי    היבואן תקלות  על  שירותים    לחוק   41סעיף  וזאת  רישוי 

הרכ  בענף  התשע"ן  ב ומקצועות  דר   2016  –,  היתר  בין  בטיחות  שקובע  ישות 

 כדלקמן:  

   
 ן יבואן ישיר מאת המנהל: אלה זכאי לקבל רישיו מי שמתקיימים בו כל         )א(

 –את יצרן הרכב במדינת חוץ הוא המציא כתב התחייבות מ   (3)

לכ    )א( תעבורה  מוצרי  לישראלספק  המיובא  מתוצרתו  רכב  לתקופה  ל  ל, 

תפחת המכי  שלא  מיום  שנים  שקבע משבע  אחרת  לתקופה  או  ללקוח  רה 

 השר, באישור הוועדה;

מי    )ב( את  שנתן  לאפשר  האחריות  המיובא  היצמוש  מתוצרתו  רכב  לכל  רן 

 י הדרוש לתיקון הרכב בתקופת האחריות;ות מתן המידע הטכנלישראל, לרב

של    וות סדרתית שתתגלה ברכב מתוצרתלעניין טיפול בכל תקלת בטיח    )ג(

לישראל   המיובא  תקלת  למס  –היצרן  על  מידע  מיידי  באופן  ליבואן  ור 

סדרתית שהתגלתה  רכב מתוצר  בטיחות  וכן  בייצור של  לישראל  תו המיובא 

ן מוצרי תעבורה הנדרשים לשם תיקון  הוראות טכניות לתיקונה, לספק ליבוא

 לה ולשאת בעלות הטיפול בה כאמור בפסקת משנה זו; התק

י סעיף זה אם לא יהיה ביכולתו של היבואן  חובות היבואן לפ  לקיים את     )ד(

 לקיימן בשל אחת מאלה: 

נכסים    פירוק זמני, צו כינוס, צו כינוספירוק, צו    לגביו צו   ניתן     (1)

 ם לפי כל דין;או צו הקפאת הליכי

 ת היבואן ימולאו על ידי גורם אחר;היצרן מבקש שחובו   (2)

לתיקון הרכב ספרות מקצועית, הדרכה וציוד    ,לספק ליבואן מידע טכני     )ה(

 ולמתן שירותי תחזוקה לרכב מתוצר שהוא מייבא;

 –חייבות מטעמו הוא המציא כתב הת   (4)

הוא מייבא לתקופה כאמור בפסקה  לספק מוצרי תעבורה לכל רכב מתוצר ש    )א(

 ()א(;3)
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ולתקו    )ב( בהיקף  אחריות  לפי  מייבא,  שהוא  מתוצר  רכב  בכל  יפחתו פלטפל  שלא  ה 

 ()ב(; 3מהאחריות לפי פסקה )

מ    )ג( ברכב  שתתגלה  סדרתית  בטיחות  תקלת  בכל  בהתאלטפל  מייבא  שהוא  לכתב  תוצר  ם 

 ; 50()ג(, ולפי סעיף 3ההתחייבות שבפסקה )

זוקה לרכב כפי שקבע השר לעניין  חא הוכיח כי קיימת תשתית למתן שירותי תהו    (5)

 מוסכים הנותנים שירותים אלה;

הוא המציא אישור מרואה חשבון המעיד כי יש לו הון עצמי כפי שקבע השר, בין     (6)

 ולמספר כלי הרכב.  לסוג הרכב שהוא מייבאהשאר בהתאם 

 לייבא. יפי סעיף זה את התוצר שבעל הרישיון רשאהמנהל ירשום ברישיון ל     )ב(          

 1נספח  חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מצ"ב  

יישום   ולדרוש  ליישם  בקר נדרש  בצ וביצוע  הרגולטור  ידי  על  היבואנים  על  ה  ור ה 

 ענישה מחמירה.   מידת ולקבוע  בה על היבואן  חריות כתו ולהטיל א   אפקטיבית 

 –  מבצע הבניה  (3

לנ    ( א  של  האחריות  הנדסית  לתוכנית  והתאמתו  מתאים  ביסוס  מהנדס  ושא 

בשטח  מטעם   העגורן  של  ת בעל  הבני היה  הבטיחות    , ה מבצע  הסדרי  כולל 

 דור, ניקוי, הרחקת עובדים וכו'(. הנדרשים ברמת האתר )גי 

גם   ( ב  בניה להיות  ב בחר מבצע  ב בעל העגורן, ישא  והחובות  כל ה נוסף  אחריות 

 לעיל.   ( 2  3וארו בסעיף  כפי שת   של בעל עגורן 

צריח בודק   (4 לעגורני  של    את ל  לתכל   באחריותו   -    מוסמך  והפעלתם  עגורני  קיומם 

הסמכו צריח  הוא  שמ .  הסמיכ ת  ישראל  העגורן דינת  של  שימוש  ולאשר  לבדוק  .  ה 

הבטיחות   צריח בתקנות  )עגורני  עגורני    )ב( 87סעיף    1966 ( בעבודה  "תקנות  )להלן: 

 ,) עבודה    צריח"  למפקח  והוראות    לקבוע הזכות    י ראש ניתנת  הבדיקות  היקף  את 

 :  תכלול בין השאר   מוסמך לעגורני צריח   בודק אחריות  לכן מוצע כי  שונות בנושא.  

ויציין י  ( א  ע"י  את    פרט  שנבדקו  הרכיבים  י כל  צריח    דו על  עגורני  תקנות  לפי 

ק   לעיל  של  המותקנים  ו וכן  עיגון  הג סולמות,  ולרבות  וי    ו/או   בהה מערכת 

 הנמכה של העגורן. 

כגון  על העגורן   נים מותק אינם  עגורן    חלקי בדיקה כאשר  ה אופן  את  וודא  י  ( ב   ,

 . גבהה כלוב ה 

הרמה וודא  י  ( ג  להתקן  בל"ה  נוספים  הגבהה    ו/או   בדיקת  שלא  ואביזרים 

 בשטח האחסון.   עם העגורן   ו נבדק 

  תוצאות הבדיקה יום תחזוקה שוטפת על פי הוראות היצרן ורישום  ק יוודא   ( ד 

 . על ידי בעל העגורן במרשם דיגיטלי 

איש   יבדוק  ( ה  פי  ור  קיום  על  לביצוע  הבניה  מבצע  מטעם  קונסטרוקטור 

 . גורן בעל הע טעם  מהנדס מ וס של  תוכנית ביס 

 .  ת ותמיכת העגורן קשיר תוכניות  יבדוק   ( ו 
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את  ( ז  היצר העגורן    יבדוק  הוראות  פי  המכונה  על  חלקי  כולל  בספר  כמפורט  ן 

   העגורן. 

כי   לעג על  יובהר  מוסמך  בודק  צריח  ו כל  העגורן לעבור  רני  על  מתאימה    הכשרה 

ומאשר   אותו  בודק  העגורן   הבודק  יצרן  ולכ   . אצל  זהים  העגורנים  כל  נדרשת  לא  ן 

 נוספת.    הכשרה יעודית 

 : הרגולטור אחריות   . ד 

 :   מוצע כי מינהל הבטיחות יפעל בתחומים הבאים  (1

מוסמכים הכשרות   ( א  בודקים  היום    -  בתחום  על   15יש    רני עגו   2700  בודקים 

של   ממוצעת  בעלות  לפחות  בשנה  פעמיים  שנבדקים  לבדיקה    5,000צריח   ₪

    מיליון ₪ לפחות!!!(.   27~  

בדיקות  ב  לרווח  שמתוא מקום  כלי  כ של  בדו"ח  ג ר  סיכון  בעל    בוה כלי 

גדול,   לנזק  ל ת  נדרש ופוטנציאל  השלמה  ה   15-הכשרת  קיימים  הבודקים 

  בכל שנה   צריח   ורני לבודקי עג   קורס ופתיחת  בנושאים בהם הם לא הוכשרו  

רבו  שנים  אחרי  שנוצר  הפער  השלמת  של    . ת עד  הכשרה  הינו  נוסף  מסלול 

שמעוניי באירו   מוסמך   בודק  למי  בישראל  הסמכה  ומבחן  בודק  פה  להיות  ן 

צריח  של  לעגורני  מקיפים  קורסים  קיימים  ת חו   3.  עם  קבלה  דשים  נאי 

צרפת   גבוהים  כמו  פי    רמניה. ג ו   במדינות  על  אלה  קורסים  לסייג  אף  ניתן 

הנלמדים   העגורנים  בבדיקה  דגמי  המאושרים  המתקנים  את  ולסייג  בהם 

 על ידי בודקים אלה. 

המת ה  זה ב וארים  מספרים  (    סעיף  "הנתונים"    הדו"ח מ לקוחים  )להלן: 

אדומו להדליק  וחייבים   ש נורות  של  בהיבט  סגור ת  קרטל וק  יצירת   ,  

את    המוסמכים   בודקים ה יכולת  כאשר    בפועל   הבדיקה   ואפקטיביות  לבדוק 

   . מוטלת בספק   -ונכונה   כל העגורנים בצורה יעילה 

לעיל פי  ל  ע  וכמובן    , הנתונים  ביום  עגורנים  מספר  לבדוק  נדרש  בודק  כל 

משימה  העגורן    ת אפשרי   בלתי   שזאת  שבדיקת  להיות ככל    ה פ מקי   אמורה 

 .  העגורן   יצרן   ות לפי הורא ת  קצועי ומ 

ופיקוח  ( ב  הח רגולטור  ה   –  בקרה  כל  על  ובקרה  יזום  פיקוח  לבצע  ר  ומ חייב 

המו  הבודקים  ידי  על  בדיווח  בעל מ ס החייב  ידי  ועל  העגורן כים  בצורה    י 

 . פרואקטיבית ולא אחרי תאונה 

הרג   -  יפה אכ  ( ג  על  על  כבדות  סנקציות  ולהטיל  לאכוף  מיישר  ולטור  שלא  מי 

כל   בנושא.  ההנחיות  עם  מה קו  בסעיף  אחד  את  להבין    חייב   3אחראים 

והפליליו האחריות   הכספיות  וההשלכות  לא  ת  האישית  כי  ויוכח  במידה 

 . ן בעניי   קיים את ההנחיות והדרישות 
 

ניסי  הכשרות ון  כל  גופים  מקצועיות   לבנות  לבנות  להמציא  ,  חדשים, 
תפקיד  הרגולטור  חדשים   בעלי  של  ופיקוח  חדשות  מכללות  שלא  , 
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יגרום  יתממ  למעט  ל ש,  בטיחות  תקדם  שלא  מיותרת  רווח  בירוקרטיה 
 רמים. ו כלכלי למכללות ובריחה מאחריות של כל הג 

הנהו  לפי  יתבצע  בעגורנים  הטיפול  שכל  הראוי  ה   ג מן  -במדינות 
.OECD 

 

    : בדו"ח  שאר הבעיות המתוארות   . ה 

עגורנ ב  (1 יבוא  לנוהל  מ התאם  לתוקף החל  שנכנס  צריח  (, הנוהל "   :  להלן )   6.2010י   "  

שמיובא   הוחלט  צריח  עגורן  יעמוד   שכל  קיימת    . En14439בתקן  לארץ  בתקן 

רוח,   לשבשבת  פי  דרישה  על  רוחות, הקמה  ל דרי   משטר  טיפוס  סולמות  שה 

 .  2010בעגורנים שמיובאים לארץ החל מ   וזאת   עוד ו  נים ו ס אלכ 

 מומלץ כי: לעניין זה   (2

הנו י  ( א  יישום  ולדורש  להכיל  להמליץ  ש  ואף  את  הל    EN14439תקן  להפוך 

 קן מחייב עת יצויין ככזה בתקנות עגורני צריח החדשות. לת 

התשס  ( ב  בגובה(,  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  דורשות    2007ז  " תקנות 

זאת   . ( 4)ב() 27בסעיף    לסולמות   התייחסות  לאכוף  אחריות ו   יש  את    לעדכן 

העגורן. בעל  על    בנושא  את  שמספק  להם  על    העגורן  שיש  ישנים  עגורנים 

מג סולם   בכלוב  המצויד  מעל  קבוע  שגובהו  מצוידים מטרים,    10ן    להיות 

 . בקו עיגון אנכי קשיח 

מתקינים   ( ג  העגורנים  ע שי   כננת יצרני  העגורן אח ה זרוע  ה ל  רות  של  .  ורית 

ב   לפיכך  את  לחייב  כ נדרש  לספק  העגורן  שמטרתה  על  אפשרות  ננת  מתן 

בלבד  השירות  לטכנאי  מתן שירות  לעבוד   עבודה   אפשרות   .  עם    למנופאי 

בעיה ,  הכננת  מעבר  בטיחות   תיצור  השירות.  לאזור  המנופאי  יציאת  של  ית 

תקופתיו  )בדיקות  למשק  מאוד  יקרות  הן  זאת  חלופה  של  העלויות  ת,  לכך, 

 מטרים, כננת גדולה ויקרה(.   ת ואף מאו   עשרות כבל של  

הת  ( ד  הקרש(  קיימים  )במקום  האונקל  על  המותקנים  הנדסיים  קנים 

ומאוש  בודק  מהנדס  ידי  על  בט שמאושרים  לשימוש  נדרש  רים  ונוח.  יחותי 

ותכנון  לדרו  נפרד  בתסקיר  המוסמך  הבודק  ידי  על  להתקן  התייחסות  ש 

הנדסי למתקן. שימוש בכננת אחורית מייקר משמעותית את העגורן בקניה  

 . צבים שמן הראוי שלא ייכנס אליהם למ ע  רות וגורם למנופאי להגי ובשי 

 2נספח  ני צריח מצ"ב  נוהל יבוא עגור 

  נספח   -  ושיפוצים   ציבוריות   עבודות ,  ה " צמ ,  תיות התש ,  ה הבניי   בענף   הרחבה   צו ב  (3

בחוד   , ( " צו הרחבה "   : להלן )   מנופאים  ונחתם  אושר  יולי  אשר  ידי משרד    2017ש  על 

יש לתת    , בודה הע  נוספות אשר  עגורני    תקנות ב את הדעת    עליהן ישנן חובות  בנושא 

 שאים הבאים:  בנו החדשות ו     2021    צריח 

להיות  צריך    –  מטר   60ופים מעל  במנ מנופאי  עבור ה וף  בר בין הבניין למנ מע  ( א 

 . באחריות מבצע הבניה 
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בעגורן  ( ב  רוח  שבשבת  רוח(   התקנת  בא   כה צרי   –  )מד  בעל  חריות  להיות 

 . העגורן 

בטיחותית   להעלאת פתרון   ( ג  בצורה  למנופאי  באחריות  צריך    –  ציוד  להיות 

 . בעל העגורן 

 . באחריות מבצע הבנייה   -ותיים בסיסיים למנופאי ה תנאים ג  ( ד 

הכו   מסמכי  ( ה  המנוף  הבטי אוגדן  תסקיר  את  עגורן לל  ספר  המנוף,  של  ,  חות 

 . בעל העגורן להיות באחריות  צריך    –לאות ועומסים  טב 

   –  צון פה ומצבי קי עבודה בחפי  (4

והפעלת עגורני צריח העובדים    הצבה בעניין    בהמשך לנוהל מינהל הבטיחות  ( א 

קיצון   נוהל  במצבי  הבאים 567226)מס'  הנושאים  להעיר  ברצוננו  שמן    (, 

 הראוי שיקבלו ביטוי בתקנות החדשות: 

 להנחיה קובע מספר הגדרות וביניהן:   3פרק   (1)

עבודת    -  " יפה חפ "  לגזרת  להיכנס  עלולה  אחד  עגורן  זרוע  בו  מצב 

 עגורן אחר המוצב בסמוך. 

קיצון "  עבודה    –  " מצב  גזרת  או  עגורנים  של  משותפת  עבודה  גזרת 

 מחוץ לשטח אתר הבניה. 

מצבים   (2) קיימים  לגזרת  לכאורה  להיכנס  עלולה  אחד  עגורן  זרוע  בהם 

התקנת   אך  בסמוך,  המוצב  אחר  עגורן  זרוע  של  גזרה  עבודה  גובל 

מספר   עגורן  של  מעגלה  מונע  לעבור    2משולב  השניים(  מבין  )העליון 

עגורן   של  זרוע  מעל    1מעל  עובדת  אחת  זרוע  כאשר  גם  )התחתון( 

 השנייה. 

הגדרת   (3) על  עונה  זה  חפיפה" מצב  פי   "שטח  לא    על  ולכאורה  הנוהל 

חשש   או  בעיה  קיימת  לא  שפיזית  למרות  לעבוד  לעגורנים  מאפשר 

ולא   "עבודה  מתאונה  זה  במצב  לראות  ואין  מתאם"  "|אתת  נדרש 

 במצבי קיצון". 

מספר   (4) עגורן  כאשר  דרישות    2דוגמא:  פי  על  השניים  מבין  )הגבוה 

במצב   נמצא  לתורן    OUT OF SERVICEההנחיה(  צמודה  והעגלה 

ע  מספר  בעוד  ללא    1גורן  עבודה  במצב  נמצא  השניים(  מבין  )הנמוך 

 הגבלה כלל. 

להמשי  (5) אפשרות  מתן  ההנחיה  לשם  פי  ועל  בטיחותית  בצורה  לעבוד  ך 

)אחת   בהנחיה  ההגדרות  בפרק  נוספת  הגדרה  להוסיף  מוצע 

 מהשניים(: 

משותפת   (6) עבודה  להיכנס     -גזרת  עלולה  אחד  עגורן  זרוע  בו  מצב 

המוצב בסמוך ולא מותקן גובל גזרה משולב    לגזרת עבודת עגורן אחר 

 פה. המונע מהעגלה והמטען של האחד להיכנס לשטח החפי 

משותפת   (7) עבודה  להיכנס     -גזרת  עלולה  אחד  עגורן  זרוע  בו  מצב 

והכנסת   עבודה  ביצוע  לצורך  בסמוך  המוצב  אחר  עגורן  עבודת  לגזרת 

 העגלה והמטען לאזור החפיפה.  
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ייחודי אך הוא  (8) זה אומנם  ישנם שני    מצב  המצב השכיח במצבים בהם 

בניה שונים להם עגורן של   בניה שונים בשני אתרי  מבצע בניה  מבצעי 

מבצע   של  לעגורן  קיצון  במצב  עבודה  של  לאפשרות  גורם  הינו  האחד 

 בניה שני. 

ארגון   (9) מהווה  היא  עת  הבטיחות  ממוני  לשכת  של  מעמדה  לאור 

הב  על  ממונים  של  ביותר  הגדול  המספר  את  וכאשר  המייצג  טיחות 

אנו   הבטיחות,  ממוני  לכלל  יציג  ארגון  להיות  היא  ממטרותיה  אחת 

ממינהל  דרישתו    מבקשים  את  ולבחון  פעולה  עימנו  לשתף  הבטיחות 

 לעיל מחדש. 

להצב י נחי ה ה   ף בנוס  ( ב  אינה   ה  קיצון  במצבי  העובדים  צריח  עגורני  והפעלת  ת 

לעבודה    התנגשות עם  מתייחסת  למניעת  במ   . מערכות  להגדיר  מה  יש  דויק 

 אתת מתאם בעת שימוש במערכות אלו  . ב   ל הצורך ולבט נדרש  

התנגשות   יש  ( ג  נגד  למערכות  תקן  בעבודה    ת דרישו לרבות    ,  להגדיר  בטיחות 

וכו'  מערכות   יכול    . עם  אחד  וכל  פרוץ  הקיים  מערכת המצב    שהוא   לייבא 

 רוצה . 

ק  ( ד  ולא י לא  למנופאים   נגד התנגשות  למערכות   לביצוע הדרכות    ימת דרישה 

 לות . כל ו כולם יודעים לתפעל את המערכות המש 
 

ידי בר  .4 את  לחזק  ה מינ   צוננו  על  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  הרצינית    ת התייחסו הל 

טיפול ל  לקבל  שחייבת  משרדים.    רחב   בעיה  וחוצה  מי   ו אבק מ היקף  ה של  מען  ל   טיחות ב נהל 

הבטיח  במשק ות  הנחלת  אזרחיו.  ש   מאבקו הוא    בעבודה  למען  ישראל  עם  ממוני  לשכ ל  ת 

בישראל  אנחנו מקצו -הבטיחות  זה  פעולה  ש ל   מתחייבת ,  ענים  עימו  הצעד תף  שימצא בכל    ו ים 

   . ק במש עובדים  ה   י מירה על חי צורך ש לנכון ל 

נכתב  .5 זה  בנושא  הוועדה  ידי  על    התוכן המקצועי של מכתב  לשכת ממוני    של   בניה ה המייעצת 

 . , מקצוענים זה אנחנו )ע.ר( ל בישרא   הבטיחות 

 בברכה  .6

 

 

 _____ _____________ 

 עורך דין   -רוני שדה 

 ענים זה אנחנו )ע.ר( מקצו   -יו"ר לשכת ממוני הבטיחות בישראל 
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   נספחים 

 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב   -1נספח  

 ני צריח נוהל יבוא עגור   -2נספח  

 

 



 

 -טיחות בישראלשכת ממוני הבל        
 ע.ר( זה אנחנו ) יםמקצוענ           
 580700185עמותה  'מס                  

 
 ד רוני שדה אצל עו"             
 4265953מיקוד  נתניה 7אהוד מנור  רחוב             

 ,  074-7621153פקס':    052-8260360  : ל' ט             

 ronis-law@netvision.net.ilא"ל:  דו             
 

 

 
06.02.2022 

 
 

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

 הל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מינהבכלים טעוני בדיק בטיחות תחום מנהלמר דוד נגר, 
 

 א,נ,
 
 

 " בעגורן צריח יסודי קביעת קווים מנחים לעניין "תיקון  ל המלצה  הנדון:  

 

) מקצוענים זה א   -ות בישראל ני הבטיח שכת ממו ל עמותת  בשם   )ע.ר(    , (   ותה" מ ע "ה ן: להל נחנו 

 : אליך כדלקמן   פנות הריני ל 

 רשמה העמותה שבנדון. , נ 23.3.2020בתאריך   .1

מכתבי   .2 לכתיבת  בהכשרתם   2290  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  יו ב   דול ג ר  של  על  תר 

 .  שחברותם בעמותה בתוקף   הבטיחות 

בישראל  .3 הבטיחות  ממוני  בלשכת  החברים  בטיחות  ממוני  שעלו  שאלות  הריני  בעקבות   ,

 : פנות אליך את מכתבי זה ל 

תשכ"ז  . א  צריח(,  )עגורני  בעבודה  הבטיחות  פרק  1966-תקנות  סעיף  9,   ,86  

ע  ( 2א)  בדיקת  כי  תתבצע  גור קובע  צריח  כל ן  לאחר  במבנהו   מיד  או    שינוי 

 בו, ולפני הפעלתו;   תיקון יסודי 

המ נו העדר  ב  . ב  יסודי הל  תיקון  מהו  מבצע  ,  במכונה   גדיר  ידי  על  נקבע  הדבר 

מוסמך.   בודק  ו/או  שתיקו בניה  מצב  כבל    ן נוצר  החלפת  שלם  הרמה  כמו 

צריח   להיות    יכול בעגורן  יסודי" כ"   מוגדר שלא  מבוצעת  לא  ומשכך    תיקון 

 צריח. עגורני  מך ל ס מו   על ידי בודק בדיקה  

ראשי  מוצע   . ג  עבודה  בנוהל  למפקח  לקבוע    להבהיר  או  יסודי  תיקון  מהו 

בוצע  כי  בנוהל   אם  יסו ההחלטה  צריח  די  תיקון  באחריות  בעגורן  הינה 

המנופים   ו ב   המחזיקה חברת  זאת  עגורן  בודק  היא  נדרש  אם  שתקבע 

לביצוע   התיקון  מוסמך  אחרי  של    והכל בדיקה  עבודה  למנוע  מנת  רן  ו עג על 

שאינו   ואינו צריח  תיקונים   בטיחותי   נבדק  ביצוע  לא  משיקולים    לאחר 

   . מקצועיים 

מהסיבות   . ד  הבדיק לאי  אחת  ת ביצוע  אחרי  כב יק ות  החלפת  כמו  הינה    ל ונים 

של    העדר  נדרש  מו מספר  בשוק בודקים  צריח  לעגורני  של  ו   סמכים  זמינות 
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מו  שנשלח  סמכים  בודקים  מכתב  ראה  אנא  הזה  ובעניין  צריח  אליך  לעגורני 

 . ( נספח א   להלן . ) 24.5.2021בתאריך  שתי  על ידי מר 

למכתב  ו   בנוסף  . ה  א,  בהמשך  בנספח  בקשה  נשל   6.2.2022בתאריך  המוזכר  חה 

על   וזאת  לממונה  המידע  על  חופש  מידע  לקבלת  המידע  חופש  חוק  פי  על 

לע  המוסמכים  הבודקים  הפע   גורני מספר  השנים    ילים צריח  בשלוש  בפועל 

בדיקות  ומבצעים  שנפ האחרונות  הקורסים  מספר  מנהל  ,  ידי  על  תחו 

ו  צריח  עגורן  בודקי  של  להכשרה  שמ הבטיחות  כפי  במכתב    פורט הכל 

 (. ספח ב להלן נ ה ) ש הבק 

מ   מאבקו  .4 ה י של  הבטיח ל   טיחות ב נהל  הנחלת  במשק ות  מען  עם  ש   מאבקו הוא    בעבודה  ל 

אזרחיו.   למען  ממונ ישראל  הב לשכת  בישראל י  אנחנו -טיחות  זה    מתחייבת ,  מקצוענים 

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

   בברכה  .5

 

 

___________________________                

, עורך דין רוני שדה                                                                                                      

 יושב ראש                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 הגב' תאיר איפרגן  -זרוע העבודה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספחים:
  -נטל רגולטורי בנושא עגורני צריחהבטיחות בישראל להצעת דוח    הערות לשכת ממוני  –נספח א   .1

16.3.2021 
 בודקים מוסמכים -על פי חוק חופש המידע  בקשה  –נספח ב  .2
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 כבודל
 
 ודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתחזי שוורצמן, מפקח עבר מ

 בריאות התעסוקתית נהל הבטיחות והתחום כלים טעוני בדיקה במי מנהלדוד נגר, 
 
 

 א,נ,
 
 

ה ניידת כמנוף ובהתאם לדרישת הסמכת  ושא הגדרת מכונ רה בנ להבה המלצה  הנדון:  
 מפעיל הכלי 

 

) 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  י ת הי   ן בי   ת חו בטי ה   ני ו חתם  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   2404  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 

 .  חברותם בעמותה בתוקף ו   תה טרף לעמו ביקשו להצ אשר    הבטיחות 

ה שונים  ים  מסוג מכונות   .4 ידי  על  כמכ יצרנים/יבואנים/ספקים  מוגדרות  ונות  מוגדרות 

 .  הרמה ולא עגורנים 

ב  .5 בעיקר  מסוג  מדובר  סיום  לפי   המשמש דרק  מכונות  אחרי  בניין  מגג  עגורנים  רוק 

בניה   העגורן  עבודות  פירוק  שלב  אחרי  לגג  ציוד  מסוג  ו והרמת    י זחל ספיידר  מכונות 

 (. ' נספח א )   נייד 

מכו למכונות הרמה  מוסמכים  ה בודקים  ה  .6 על  כי מדובר  ולא    נת הרמה מציינים בתסקיר 

 . ן עגור 
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המכונ  .7 מפעיל  אלה,  כל  עם    ה בשל  להיות  נדרש  ב ריש לא  רק  וחייב  מנופאי  הסמכה  יון 

פי טופ  על  תקנות הבטיחות בעבודה  ב ג' מהתוספת החמישית  18ס  כמפעיל מכונת הרמה 

 . 1992-)עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, תשנ"ג 

בעגורנים  מפקח כי  מהשטח    טענות הגיעו אלינו   .8 כי מדובר  י עבודה טוענים מצדם בשטח 

לעגורני  בודק  ובדיקת  ברישיון  מתוקף   צריח   החייבים  תקנות  ב   ההגדרות    וזאת 

 .  1992-לי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, תשנ"ג דה )עגורנאים, מפעי הבטיחות בעבו 

בלבול   .9 יוצר  זה  מומל בשטח  מצב  ל ולכן  למפע"ר  ברורה  הו ץ  הנחיה  משמעית  ציא  וחד 

חברות  צרים וי   ליבואנים   בנושא  מוסמכים מנופים ,  בודקים  בניה,  חברות  שאר    ,  וכל 

 ם. הרלוונטיי   הגורמים 

כ   ויוחלט במידה   .10 אלה  מכונות  מטה  נים עגור להגדיר  עבודת  נדרשת  הרי  כל  לרישום  , 

כל בדיקות הנדרשות מצד  ביצוע    בפנקס העגורנים של מינהל הבטיחות אחרי ים  העגורנ 

ו ,  היבואן  התקנים  הסדרת מכון  לשם  התחבורה  מספר    הנושא   משרד  עם  רישומם  ואף 

 . שחור 

המוסמ להוציא  מומלץ    בנוסף,  .11 לבודקים  בנושא  אשר  הבהרה  המכונות  כים  את  בודקים 

   . ך להחלטת   ולדרוש את הבדיקות הנדרשות בהתאם 

בניי מדובר   .12 גגות  על  המותקנות  דרק  מסוג  הרמה  מכונות  על  פירוק  בעיקר  לשם  נים 

 (. ' נספח א ומכונות מסוג זחל נייד )   הבניה ם עם סיום עבודות  עגורני 

נוספ  .13 הד ש  שי ת  בעיה  את  עליה  כעג לתת  תוגדר  דרק  מסוג  ומכונה  במקרה  היא    ורן עת 

מ  שלה  ההפעלה  כי  שלט  העובדה  בעזרת  מהגג  ת רחוק  תבצעת  ללא  הפעלה  אלחוטי  א 

מ למפעיל  ב   צב .  לעבודה  יגרום  שהוציא  סתירה  זה    11.07.2021ב    "ר  מפע למכתב 

 (. ' ב נספח  )   . "רחוק   שלט   באמצעות   צריח   עגורן   הפעלת   על   איסור " 

מהווה  ל  .14 היא  עת  הבטיחות  ממוני  לשכת  של  מעמדה  המי אור  המספר  ארגון  את  יצג 

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

 את עדכון הנוהל.   פעולה 

מ   מאבקו  .15 ה י של  הבטיח ל   חות טי ב נהל  הנחלת  במשק ות  מען  עם  ש   מאבקו הוא    בעבודה  ל 

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

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

 יידר זחלי ספתמונות מכונות מסוג  .1

 מכונה מסוג דרק  .2
 
 
 
 
 

 נספח א: 
 : זחליספיידר  ת הרמה מסוגמכונ

 

 
 
 
 

 : קמה מסוג דרהרמכונה  
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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 
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