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 904153 :מספר מסמך                  
 לכבוד

 התאחדות בוני הארץ
 תפוצת בודקים מוסמכים לעגורני צריח

 תפוצת מנהלי עבודה
 תפוצת ממונים על הבטיחות 

 
 שלום רב,    
 

 MD238 -ו MD208מדגמים  POTAINהתקנת ערכת נעילה בעגורני צריח תוצרת  :הנדון
        

בה היא  MD238 -ו MD208 הנוגעת לעגורני צריח מדגמים 1פרסמה לאחרונה הודעת שירות POTAIN חברת .1

לצמצם את הסבירות לטעות אנוש מצד העוסקים  את על מנתנעילה בשפיץ העגורן וז ערכתממליצה להתקין 

 .שעלולה להוביל למאורע מסוכןשל העגורן בפעולת ההרכבה/פירוק 

 מספר העגורנים המותקנים בישראל, אשר להם נוגעת הוראה זו, נאמד במספר עשרות בודדות.

טעות אנוש בעת פעולת וההכרח להקטנת ההסתברות להתממשותו של הסיכון ל לאור האמור לעיל .2

 , מפורטת להלן הנחיית המינהל בנושא:הרכבה/פירוק

ם מיבאחריות מבצעי בנייה, אשר מיום כניסת הוראה זו לתוקפה יותקנו באתריהם עגורני צריח מהדג .א

ודעת השירות כחלק מתהליך ה, לוודא כי סופקה באתריהם ערכת הנעילה המפורטת בים לעילהאמור

 ההתקנה.

, לוודא כי ים לעילם האמורמיבאחריות מנהלי עבודה המנויים על אתר בנייה בו מותקן עגורן צריח מהדג .ב

הוא מודע לחובתו לעשות בה טרם הרכבת העגורן, ערכת הנעילה מצויה ברשות מרכיב העגורן באתר וכי 

 שימוש.

לבדוק את קיום הערכה המותקנת בעגורן ולתעד זאת בתסקיר  באחריות בודקים מוסמכים לעגורני צריח .ג

 כנדרש'.   והבדיקה בנוסח ברור וחד משמעי כדוגמת 'קיומה של הערכה והתקנתה בפועל אומת

ככל שלא הותקנה הערכה יש לאסור על הפעלת העגורן ולציין זאת בתסקיר הבדיקה, וליידע את מפקח 

 העבודה האזורי כנדרש.

לאחר  כי בכל תסקיר בדיקה שיגיע למשרדי המינהל, הנוגע לבדיקת דגמי העגורנים שבנדוןכמו כן יובהר, 

יטילו מפקחי  - מועד תחולת הוראה זו, ואשר לא יצויין בו באופן ברור קיומה והתקנתה בפועל של הערכה

 המינהל צו בטיחות.

 1.7.2021הוראה זו תיכנס לתוקפה החל מיום  .3

 
 בברכה,

 

 אינג' חזי שוורצמן
 מפקח עבודה ראשי

 וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 העתקים

 אינג' אריה שמילוביץ , סגן מפקח עבודה ראשי
     רן כהן , מנהל תחום בכיר בטיחות

 מפקחי עבודה אזורייםתפוצת 
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