ח חשון תשע"ז
09/11/2016
מספר מסמך575443:
לכבוד:
עו"ד ישראל אסל
הנדון :בטיחות עגורני צריח בחורף
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 .1אנו מודים לך על פנייתך שבנדון ועל הצעותיך לטיפול בבטיחות עגורני צריח בחורף.
כידוע לך ,כל עגורן צריח חייב  ,על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח) תשכ"ז ,1966-להיבדק פעמיים בשנה
על ידי בודק מוסמך לעגורני צריח ,וכן חייב להיבדק עם הקמתו ,בטרם יופעל לראשונה.
בנוסף נקבעו בתקנות דרישות רבות הבאות להבטיח תקינותם ובטיחותם של העגורנים .הוראות נוספות נקבעו
בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) וזאת לעניין מפעילי העגורנים
ואתתים .מעבר להוראות הנ"ל ,אנו פועלים בדרכים רבות לקידום בטיחות העגורנים ,שחלקן מפורטות להלן:
א .מינהל הבטיחות קבע הוראות מפורשות לעניין ייבוא עגורנים ,שמטרתן להצעיר את גיל העגורנים בארץ
ולהבטיח כי רק עגורנים העומדים בסטנדרטים המקובלים בארצות המערב ייכנסו לארץ.
ב .במהלך שנת  ,2017יקבל מינהל הבטיחות לאחריותו וטיפולו את הטיפול בהסמכה ובהנפקת התעודות
לעגורנאים המחזיקים רישיון מסוג א' ו-ב'  .המינהל עומד לצייד את העגורנאים בתעודות משודרגות ,קשות
לזיוף  ,וזאת במטרה להיאבק בתופעת זיוף רישיונות העגורנאים.
ג .ב  09.16נפתח ,במימון מלא של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,קורס בודקים מוסמכים לעגורני
צריח .בקורס משתתפים כ 20-בודקים מוסמכים למכונות הרמה ,ועם סיומו ,ולאחר תקופת החניכה והבחינות–
יוסמכו כבודקים מוסמכים לעגורני צריח  ,ויצטרפו אל אלו הפועלים כבר כיום .בכך יינתן מענה למצב הנוכחי
בו קיים מספר נמוך יחסית של בודקים מוסמכים לעגורני צריח.
 .2באשר לפעולות המבוצעות בידי מינהל הבטיחות וקשורות לבטיחות העגורנים בחורף ,להלן תשובתנו:
א .פורסמה הנחייה לציבור הקבלנים בעניין הפעלת עגורנים בחורף .את הפרסום האחרון תוכל למצוא באתר
האינטרנט של המינהל בכתובת http://economy.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/2016-:
0045-1418.aspx
הנחיות אלה מחדדת את אחריותו ושמה דגש על סמכותו של מפעיל העגורן להפסיק פעולתו במזג אוויר סוער,
שבו לדעתו של העגורנאי נשקפת סכנה בטיחותית .בהנחיות ,הובהר ומודגש לקבלנים שלעגורנאי ניתנה
הסמכות והאחריות להחליט על הפסקת הפעלת העגורן במזג אוויר סוער (שעה שנושבת רוח בעלת חוזק
העלולה לסכן את יציבות העגורן או את העובדים בו או בקרבתו) ,ועל הקבלן ומי מטעמו לקבל קביעה כזו.
נציין בנוסף ,כי בימים הקרובים תוגש גם עמדת היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה ואנו נעשה בה שימוש בכדי
להרחיב את גבולות ההגנה והשמירה על שלומו של העגורנאי.
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ב .מינהל הבטיחות הבהיר במכתב שנשלח ל'ארגון מפעילי עגורני הצריח' ויפורסם באתר המינהל,
שבמידה ועגורנאי סבור כי תפעולו הבטיחותי של העגורן אינו אפשרי (בין בשל מזג אוויר סוער ובין
אם בגלל גורמים אחרים) ,עליו לתעד זאת בדרך שבה הנחינו אותו-ומפקח המינהל יוציא צו
בטיחות להפסקת השימוש בעגורן.
ג .מפקחי המינהל הונחו להתמקד בביקורי הפיקוח שהם עורכים באתרי הבניין בחודשי החורף
הקרובים ,בתקינותם ובמצבם הבטיחותי של העגורנים ובכלל זה לבדוק את תסקירי העגורנים,
פנקס העגורן ,רישיונם של עגורנאים וכיו"ב; יודגש כי בפנקס העגורן אמורות להיות מתועדות
הבדיקות ההערות והליקויים ככל שקיימים בעגורן (המחויבים בתיעוד ורישום על ידי העגורנאי
ובחתימת מנהל העבודה) וכיצד טופלו.
ד .הוצאנו הנחיות לעניין איסור להתקנת שלטים על עגורנים בניגוד להוראות היצרן ובאופן העלול
לפגוע ביציבות העגורן.
ה .עוד נציין ,כי אנו פועלים לתיקון תקנות עגורני צריח אשר יקבעו דרישות בטיחות נוספות כדוגמת
דרישות למד רוח ,דרישות מינימליות לתא מפעיל נוח לרבות מיזוג אוויר ,גודל התא ,הסמכת
מתקיני העגורנים ,ודרישות חובה לבעלי מקצוע ואישורם טרם הקמת העגורן.
 .3באשר להצעות שאתה מעלה במכתבך:
א .בנושא תקינות תא העגורן והתאמתו לעבודה בחורף – אנו עומדים לפרסם הוראה לבעלי העגורנים המחייבת
התקנת מגבים בעגורנים בטרם הקמתם .כידוע לך ,אין אפשרות להתקין מגבים בעגורן עומד.
ב .לדעתנו לא נדרשות "בדיקות חורף" לעגורנים מאחר והעגורנים נבדקים ממילא פעמיים בשנה.
ג .ביסוס העגורן נבדק לאחר הקמת העגורן ,ועיגונו למבנה נבדק לאחר הקמתו ולאחר כל הגבהה .עם זאת ,אם
מתעורר חשש ליציבות העגורן ברור שעל הבודק המוסמך להתריע  ,ולדרוש את כל הנדרש על מנת להבטיח
יציבות העגורן.
בברכה,
רן כהן,
מנהל תחום בכיר בטיחות
העתקים:
חה"כ חיים כץ ,שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ד"ר אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה
ורדה אדוארדס -ר .מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,משרד העבודה והרווחה
זאב דיבסק ,ראש תחום בכיר בטיחות הציבור
דוד נגר -מנהל תחום כלים טעוני בדיקה
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