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 כו שבט תשע"ז                                         
                   22/02/2017  

 589547 :מספר מסמך                  
 לכבוד

 תפוצת בודקים מוסמכים לעגורני צריח
 התאחדות בוני הארץ

    
 שלום רב, 

 חידוד הנחיות -/ הגבהה של עגורני צריח הקמה הנדון:
 27/6/2016מתאריך:  560107: הנחיית מפקחת העבודה הראשית מס' סימוכין

 

 בתקופה האחרונה אירעו מקרים מסוכנים ותאונות עבודה הנוגעים לעגורני צריח. .1

מקרים אלה, אשר אירעו בתהליך הקמת העגורן או תקופה קצרה מאוד לאחריה, מעלים חשש באשר  .2

מות הנדרשות טרם הקמת/הגבהת עגורן מצד כלל בעלי לאופן התכנון והביצוע של הפעולות המקדי

 המקצוע המעורבים בפעילות.

, סימן א', דורשות הצבת העגורן על תשתית יציבה 1966-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח( התשכ"ז .3

 ובהעדרה קיום אמצעים נאותים המבטיחים את ביסוסו הבטוח של העגורן.

הפקת לקחים ראשונית, אבקש לחדד את ההוראה שבסימוכין לאור האירועים האחרונים, וכחלק מ .4

ולהבהיר כי על הבודק המוסמך אשר הוזמן לביצוע בדיקה של עגורן צריח לאחר הקמה/הגבהה , לדרוש 

 קבלת המסמכים הבאים טרם ביצוע בדיקתו: 

 בדיקת בל"ה  .א

 לאחר הקמה: כנדרש בנוהל בדיקות לא הורסות. (1

 יות שנוספו.לאחר הגבהה: אישור בל"ה לחול (2

 אישור ביסוס  .ב

 לאחר הקמה:  (1

 אישור תכנון לפי הוראות היצרן ע"י מהנדס קרקע/מבנים, לפי העניין. (א

 של הביסוס או הקונסטרוקציה בהתאם לתכנון. לביצועאישור  (ב

 לאחר הגבהה: (2

 אישור התאמת הביסוס או הקונסטרוקציה לעומס הנוסף. (א

 הוראות היצרן, לפי העניין.אישור תכנון הקשירה ע"י מתכנן הקשירה לפי  (ב

 אישור הקונסטרוקטור לגבי חוזק המבנה בנקודות הקשירה, לפי העניין. (ג

של חיבור העגורן להזנת החשמל )חברת החשמל או גנרטור(. יש  אישור בדיקת בודק חשמל מוסמך .ג

להתייחס בבדיקה לתקינות המפסק הראשי של העגורן, תקינות הארקה וכל הזנה אחרת המחוברת 

 ורן )כולל הזנת תא המפעיל, פנסים וכו'(.לעג

 .ככל שנדרש – דו"ח החלפת ברגי זר .ד
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 רק במידה והתנאים מטה נענו במצטבר: מודגש כי בדיקת העגורן על ידי הבודק המוסמך, תתקיים  .5

 לעיל והצגתן לבודק. 4קיומן מבעוד מועד של כל האסמכתאות המפורטות בסעיף  .א

 ות באסמכתאות אלו המונעים את הפעלת העגורן.אי קיומם של ליקויים או התני  .ב

במידה ולמרות האישורים שהתקבלו, אתם חשים כי עדיין קיים סיכון בביסוסו או יציבותו של העגורן,  .6

 חובתו של הבודק היא לדרוש בדיקות, הוכחות ואישורים נוספים או חיזוק הביסוס בהתאם לצורך.

בצע בדיקות לעגורני צריח אם לא נענו במצטבר התנאים אין לנדגיש, כי החל ממועד הפצת מכתב זה,  .7

. חריגה מהנחייה זו , תוביל לזימון הבודק המוסמך לבירור בפני מפקחת לעיל 5המפורטים בסעיף 

 העבודה הראשית.

 
 
 

 ב כ ב ו ד    ר ב
 

 מירה זליגר

 מפקחת עבודה אזורית ירושלים
 ומ"מ מפקחת עבודה ראשית

 
 
 
 
 
 

 העתקים
 שר העבודה והרווחהח"כ חיים כץ, 

 ל משרד העבודה והרווחה"מנכדר' אביגדור קפלן, 
 רן כהן , מנהל תחום בכיר בטיחות

   דוד נגר , מנהל תחום בטיחות בכלים טעוני בדיקה
 תפוצת מפע"זים
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