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מספר מסמך534729:

לכבוד
חברות לייבוא עגורני צריח
באמצעות דוא"ל
שלום רב,

הנדון :הבהרות ודרישות בנוגע לייבוא עגורני צריח שגילם מתקרב ל 10-שנים
סימוכין

שלנו  -נוהל בדיקת עגורני צריח המיועדים לייבוא מיום
16.5.2010

הנוהל שבסימוכין קובע במפורש כי גילו המרבי של העגורן המיועד לייבוא לא יעלה על  10שנים .לפיכך
התאריך האחרון בו ניתן לייבא עגורן צריח (כניסתו לישראל) הוא התאריך בו מלאו לעגורן  10שנים
(להלן – המועד האחרון).
בתקופה האחרונה אנו עדים למספר מקרים בהם נמצא כדלקמן:
א .מוגשת בקשה לייבוא עגורנים בסמוך למועד האחרון .בחלק ממקרים אלה מתחיל תהליך
הבדיקה במכון התקנים ,ועד למתן אישור מכון התקנים ,העברתו למשרדנו לצורך מתן אישור
ייבוא ועד למועד הגעת העגורן לישראל חולף המועד האחרון.
ב .נמצאו עגורנים בהם נעשה שינוי בלוחית הזיהוי (מס' סידורי) ,תוך הצמדת לוחית זיהוי של עגורן
אחר ,חדש יותר ,על מנת שהעגורן המבוקש לייבוא יעמוד לכאורה במועד האחרון (בעוד שגילו
האמיתי גבוה יותר) .אנו רואים בכך זיוף נתוני עגורן ומתייחסים לכך בחומרה.
ג .לאור האמור לעיל אני מבקשת לקבוע:
 .1המועד המאוחר ביותר בו ניתן יהיה להגיש את כל המסמכים הנדרשים למכון התקנים
לצורך בדיקת העגורן ואישורו לא יעבור  9.5שנים ממועד ייצורו.
 .2ייבואן המבקש לייבא עגורן צריח ומגיש את כל המסמכים הנדרשים (לרבות אישור בדבר
הבדיקה המקדימה כאמור בסעיף  5.3לנוהל שבסימוכין) ,לאחר מועד זה ,לא יתקבל ולא
יטופל.
 .3במסגרת הבדיקה המקדימה המועברת לאישור העגורן למכון התקנים ,תידרש בנוסף גם
הצגת מספרים מזהים  /בר-קוד באמצעות צילומים ברורים של חלקי העגורן הבאים:
א .מספר של תא המפעיל (קבינה).
ב .מספר הצמוד לבר-קוד של בקרת האיכות.
ג .מספר המופיע על סכמת טבלת העומסים.
ד .מספר מע' עומס יתר.
ה .מספר של בקר התדר.
ו .מספר של מע' הצידוד.
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ז .מספר של מע' כננת ההרמה (לא מנוע).

 .4לנוחותכם אני מצ"ב מסמך הכולל צילומים שהוכן באדיבות מכון התקנים הישראלי.
 .5מועד תחילה לביצוע האמור – החל מיום .1.2.2016

בכבוד רב
ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית
ור .המינהל

MAIN COMPONENTS
SERIAL NUMBERS FOR IMPORTED TOWER CRA

העתקים
זאב דיבסק  ,מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה
אלכס ז'יטניק,מכון התקנים הישראלי  ,כתובת :דוא"ל  zitnik_a@sii.org.il . ,נשלח ב :דוא"ל
אינג' בוריס קייקוב  ,סגן מפקח עבודה אזורי בתחום בניה
בודקים מוסמכים לעגורני צריח  ,כתובת :באמצעות דוא"ל
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