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

 תחום בכיר בטיחותכהן, מנהל מר רן  
 

 א,נ, 
 

 נושא  ב   ות הל מינהל הבטיח ו לטיוטת נ   ת בישראל יחו לשכת ממוני הבט   הערות הנדון:  

 .20223.10ך  מתארי   הצבה והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצון 

ום   .1 מי  16.3.2021מכתבנו 

ום    994094  מינהל הבטיחות טיוטת   .2  3.10.2022מי

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

 : אליך כדלקמן   פנות ל 

 רשמה העמותה שבנדון. , נ 23.3.2020בתאריך   .1

מכתבי   .2 לכתיבת  בהכשרתם   2633  ם י ר ב ח   ל לעי   בעמותה ,  זה עובר  בטיחות  מהווה  והיא    ממוני 

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

 .  ותה בתוקף תם בעמ שחברו 

 . הפעלת עגורני צריח במצבי קיצון לנוהל    שבסימוכין   נו , נמסרו לכם הערותי 16.3.2021ביום   .3

 וכדלקמן:   הננו מתכבדים למסור הערותינו ,  בנדון ש   שינוי הנוהל   וטת טי קבלת  עם   .4

 : נוהל הגדרות ה ל   3סעיף    -נספח א' בעניין   .5

 : בין היתר נקבעו ההגדרות כדלקמן  . א 

עלולה    -חפיפה   (1 אחד  עגורן  זרוע  בו  אחר  מצב  עגורן  עבודת  לגזרת  המוצב  להיכנס 

 בסמוך. 

קיצון   (2 עגורני –מצב  של  משותפת  עבודה  א גזרת  לשטח  מחוץ  עבודה  גזרת  או  תר  ם 

המוגדר  בנוה   הבניה  כהגדרתו  ציבורי  רצפטור  אזו ובקרבת  או  זה  מסוכן  ל  ר 

 .'הבניה כגון קווי מתח סמוכים, אנטנה, מבנה וכו   באתר ודת העגורן  לעב 

בהם  לכ  . ב  מצבים  קיימים  להי אורה  עלולה  אחד  עגורן  ל זרוע  זרוע  כנס  של  עבודה  גזרת 

   : מן ק כדל ו   ל לא נותן לזה את הדעת נוה וה   עגורן אחר המוצב בסמוך 

מספר    כאשר  (1 דרישות   הנמוך )   1עגורן  פי  על  השניים  נמ הל ו נ ה   מבין  במצב  (  צא 

OUT OF SERVICE   מספר  ו ה   2עגורן  מבין  לעבוד.  ניים( ש )הגבוה  אתת    ממשיך 

 יעזור פה. מתאם לא  

מספר    כאשר  (2 נמ   הנמוך )   1עגורן  ההנחיה(  דרישות  פי  על  השניים  ללא  צא  מבין 

ועגו חשמ  ה   2רן מספר  ל  לעבוד.  ניים( ש )הגבוה מבין  'ן  קולוג -אנטי מערכת    ממשיך 

עובדת  כ לא  מ .  ש ר  דוב אשר  סמוכים בנ   י מבצע י  נ על  באתרים  על    יה  שיקח  מי  אין 

 . ת והנוהל לא מטפל בזה יו זה את האחר 
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מות כאש  (3 עגורנים  שני  על  שונות ר  חברות  של  מערכות  לדבר  ,  קנות  יודעות  לא  הן 

מצב  ביניה  ונוצר  מותק   מסוכן ן  אנטי שלכאורה  מערכת  לא  קולוג -נת  הן  אבל  'ן 

 . מדברות ביניהן 

ב לעניין   .6 באתרי  סמוכים האחריות  אופקית   נייה  זרוע  בעלי  צריח  עגורני  מותקנים  בלבד    בהם 

 : וכאשר רק באחד מהם מותקנת מערכת אנטי קולוז'ן   " העלולים להיכנס למצב "חפיפה 

מבצע בניה הסמוך,  ל אחריות    קובע כי א זה  בנוש   הדן בנוהל  ש לנספח א'    5בסעיף   2סעיף   . א 

משו   בו  צידוד  גובלי  עם  צריח  עגורן  העגורן ל   בלבד   לבים מופעל  את  במצב    שחרר  שאינו 

   . בהתאם   out of serviceלמצב של    ובהתאם להוראות היצרן   עבודה 

מקסימ   out of serviceשל  מצב   . ב  לגובה  אונקל  הרמת  כל  מחייב  ללא  הוא  כאשר  אלי 

ול  הרמה מטען  אביזר  כל  ל   א  צמודה  העגלה  על  וכאשר  מדובר  שכאשר  בוודאי  תורן. 

עגורנים.  חפ  שני  בין  לחד יפה  עגורנים  מומלץ  הרבה  יש  ומפורשת.  ברורה  בצורה  זאת  ד 

 תנאים האלה ומסכנים את הציבור.  ה שנשארים ללא  

ב  . ג  ניתן   out of serviceשל  מצב  בנוסף,  להוראות  לה   לא  בהתאם  הזרוע  סיבוב  את  גביל 

לש יצרן  יש  מע ח .  ולמנוע  במלואם  הבולמים  את  הסיכ רר  את  בשל  ו גורנים  בנפילה  ן 

צד.  להשאי   רוחות  אישור  ה מתן  את  באופן  ר  ניתן  משוחררים  לא  שהבלמים  במצב  עגורן 

ידי יצרני   ו חריג על  נכו עגורנים  זה  זה לא  "ר בשל  ל מפע בצורה הזאת לנוה ן להכניס את 

 עגורנים. מנפילת  החשש  

הכ  . ד  חובת  בסעיף  לעניין  כאמור  מהעגורנים  אחד  כל  של  הגזרה  לשטחי  מפורט  תרשים  נת 

שב 3.א. 2 א'   5  סעיף (  כי מוצ   לנספח  ויתלה  התר   ע  יעודכן  אתר שים  מנהל    בכל  ידי  על 

 עבודה.  

א' שבנוהל   6סעיף   .7 ב   -לנספח  בחפיפה  עגורנים מוצבים  בו שני  שוני במצב  בניה  ם של  שני אתרי 

בניה  מבצעי  שאין  ,  שני  מצב  אחד  אחרא נוצר  תאונה י  וקוראת  דרישה    , במידה  להכניס  מוצע 

מתק  בו  במקום  עבודה  מפקח  של  וזאת  לביקור  התנאי  לתחי תנ כ יים  עבודה אי  העגורן   לת    של 

הראשון   לאחר שהוקם    השני  העגורן  שני    הקמת  ידי  על  משולם  להיות  שאמור  מתאם  אתת   .

לכך   יגרום  בניה  מת מבצעי  אתת  יהיה  המצ ם א שלא  זאת  לה ,  ואסור  ממנה  יאות  היא    –תעלם 

 בשטח. הלכה למעשה    ת שמתבצע זאת  

היא  ל  .8 לשכת ממוני הבטיחות עת  הגדול  מהווה  היא  אור מעמדה של  ארגון המייצג את המספר 

הבטיחות ביותר   על  ממונים  פעולה   , במשק   של  עימנו  לשתף  הבטיחות  ממינהל  מבקשים    אנו 

 עדכון הנוהל.   בעניין 

  ה בברכ  .9

 

_____________________________________               
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