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מספר מסמך351528:
לכבוד
בודקים מוסמכים לעגורני צריח
קבלני בנייה
החברות העוסקות בהתקנה ושרות לעגורני צריח
מפעאזי"ם ומפקחי בנייה
שלום רב,

הנידון :עגורני צריח -הבהרות
סימוכין  :מכתבי מיום 18.11.2009

אני מבקש לחזור ולהבהיר הוראות הנוגעות לבטיחות בהקמת עגורני צריח:
החברות העוסקות בהקמת עגורנים ינהגו על פי הוראות אלה ,והבודקים המוסמכים יוודאו קיומן,
וינהגו בהתאם למפורט להלן:
 .1שלטי פרסום על גבי עגורני צריח
במכתבי שבסימוכין הוריתי חד משמעית ,על איסור התקנת שלטי פרסומת על גבי עגורני צריח ,אלא אם
הותקנו בהתאם להוראות היצרן.
בתקופה האחרונה חל גידול משמעותי בהתקנת שלטי פרסומת על גבי עגורנים ומכאן – אי מילוי דרישת
הוראה זו.
לפיכך ,הריני חוזר על ההוראה ודורש לפעול כלהלן:
-

הותקן שלט פרסומת בניגוד להוראות היצרן ,יוסר השלט לאלתר.

ראה הבודק המוסמך לעגורני צריח כי הותקן שלט פרסומת בניגוד להוראות היצרן ,יציין זאת
ע"ג תסקיר הבדיקה ,תוך דרישה חד משמעית להסירו .יש לרשום בתסקיר כי העגורן אסור להפעלה עד
להסרת שלט הפרסומת.
במקרה כזה יוצא צו בטיחות להפסקת העבודה בכל אתר הבנייה עקב סכנה ליציבות העגורן.
מפקחי הבנייה יאכפו את ההוראה בעת ביקור בשטח או בעקבות קבלת תסקיר בדיקה בו צויינה
הוראה כאמור.

 .2אישור בודק חשמל למערכת החשמל בעגורן צריח
לאחר הקמת העגורן יש להזמין בודק חשמל בעל רישיון מתאים בהתאם לגודל לוח החשמל של העגורן
על מנת שיאשר תקינות ובטיחות מערכת החשמל בעגורן.
האישור יתייחס לנושאים הבאים:
-

מערך ההזנה של העגורן.

-

מפסק ראשי מתאים לאמפרז' של העגורן.

-

המצאות מפסק פחת במערכת הזנת תאורת העגורן.

-

המצאות מפסק פחת במערכת החשמל של תא העגורן.

-

כל ענין אחר לפי תנאי המקום ,למשל קרבת קווי חשמל.
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על הבודק המוסמך המגיע לבצע בדיקה ראשונה לאחר הקמת העגורן ,לוודא קיומו של אישור תקף
מטעם בודק חשמל בעל רישיון מתאים ,כמפורט לעיל.
הבודק יציין בתסקיר הבדיקה כי אישור זה הוצג בפניו.
 .3בדיקות בל"ה והחלפת ברגי זר
בעת הקמת עגורן צריח באתר יוודא מקים העגורן כי :
 בדיקת הבל"ה האחרונה שבוצעה בעגורן תקפה לעוד  6חודשים לפחות. המועד הבא להחלפת ברגי זר טבעת הצידוד יחול בעוד למעלה מ 6-חודשים.בכל בדיקת עגורן צריח על הבודק המוסמך לרשום בתסקיר הבדיקה:
מועד בדיקת בל"ה לעגורן וציון תאריך פג תוקף לבדיקה זו.
א.
ב.

מועד החלפת ברגי זר טבעת הצידוד ומועד החלפת הברגים הבאה.

לא תיערך בדיקה ראשונה לאחר הקמת עגורן צריח על ידי בודק מוסמך ללא הימצאות אישור בודק
חשמל או במידה ותוקף המועדים האמורים בסעיף  3אמור לפוג תוך ששה חודשים ממועד בדיקת
ההקמה.

בכבוד רב

יורם אלעזרי
ראש המנהל
ומפקח עבודה הראשי
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