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 672342 :מספר מסמך                  
 לכבוד

 בודקים מוסמכים לעגורני צריח
 הארץ(קבלני בניה )באמצעות התאחדות בוני 

 החברות העוסקות בהתקנה ושרות לעגורני צריח
 מפקחי עבודה אזוריים  

     
 

 שלום רב,    
 התקנת שלטי פרסום ע"ג עגורני צריח :הנדון

       18/11/2009מתאריך  232758מכתבנו מס'  –א  סימוכין: 
  15/12/2011מתאריך  351528מכתבנו מס'  –ב  

 

 במכתבי הסימוכין פורסמו הנחיות מפע"ר והבהרות הנוגעות לשלטי פרסום המותקנים על עגורני צריח.

אנו עדים בתקופה האחרונה לשלטים רבים המותקנים על גבי עגורני צריח וזאת בניגוד להנחיות 

 שבסימוכין.

 שבסימוכין ומורה לפעול כדלהלן: לפיכך, אני חוזר ומחדד את ההוראות

 חל איסור על התקנת שלטי פרסום על גבי עגורני צריח, אלא אם הותקנו בהתאם להוראות יצרן .1

 .העגורן

הינו הבודק המוסמך לעגורני צריח  העגורן הגורם המוסמך לאשר התקנה בהתאם להוראות יצרן .2

וכן את אופן התקנתו  העגורן אשר יבחן את התאמת מיקום השלט וגודלו בהתאם להוראות יצרן

 הבטוח של השלט ע"ג העגורן.

על הבודק המוסמך לאשר ולציין בבירור בסעיף ההערות בתסקיר הבדיקה את קיומו של השלט,  .3

כולל ציון מיקום השלט ע"ג העגורן )זרוע אחורית וכו'( ואת אופן התקנתו הבטוח. ככל 

חס בתסקיר הבדיקה לכל אחד מהשלטים. שמותקנים מספר שלטי פרסום ע"ג העגורן, יש להתיי

הנני מאשר את התקנת  שלט/ים ב_________)יש לציין  נוסח ההערה בתסקיר הבדיקה יהיה:

בנוסח זה בתסקיר הבדיקה מהווה אישור להתקנת השלט בהתאם  הערה .את מיקום השלט/ים(

 וכן אישור לאופן התקנתו הבטוח. העגורן להוראות יצרן

 3רן מותקן שלט פרסום שלא מתאפשר לאשר התקנתו זו כפי שנדרש בסעיף מצא הבודק כי בעגו .4

על הבודק לאסור באופן מיידי את המשך הפעלת העגורן באמצעות שימוש בחותמת "אסור  לעיל,

 בשימוש" ועדכון מפקח עבודה אזורי, כמוגדר בנוהל הסמכה ונוהל עבודת בודקים מוסמכים.

גורן צריח ללא תיעוד אישורו בנוסח המפורש המצויין מודגש כי שילוט פרסום שימצא ע"ג ע .5

 יגרור הטלת צו בטיחות האוסר את המשך הפעלת העגורן . ,לעיל 3בסעיף 

 .1/10/2018 -מהנחיה זו תכנס לתוקף  .6

 

 ב כ ב ו ד    ר ב
 ארז מימון

 מפקח עבודה ראשי
 וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 העתק
 יםמנכ"ל מכון התקנ
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