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שינויים בנהלי הסמכת מפעילי עגורן מסוג א' ו-ב'

תאריך פרסום:
12/02/2019
יחידה מפרסמת:
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

הסמכת מפעילי עגורן מסוג א' ו-ב'
על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(,
התשנ"ג ,1992 -הפעלת עגורנים חייבת להתבצע רק על ידי עגורנאי מוסמך בעל
תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.
בימים אלה ,החל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בקליטת פרטי מפעילי מנוף
מסוג א' ו-ב' .הסמכה זו שהייתה באחריותו של משרד התחבורה תעבור החל מתאריך
 15.6.19אל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,במשרד העבודה והרווחה.
החל מתאריך זה ,יזוהה מפעיל עגורן מסוג א' – ב' באופן הבא:
א .רישיון נהיגה :מחזיקי רישיון נהיגה יעשו בו שימוש מקביל כרישיון להפעלת עגורן .לשם כך יוזנו פרטיהם אל מאגר המידע של
המינהל ובבואם לאתר בנייה יאמתו את רישיונם להפעלת עגורן באמצעות הצלבת הפרטים המופיעים בו אל מול המאגר המפורסם
באתר המינהל בכתובת . /http://apps.moital.gov.il/afikReports
ב .רישיון מינהל :מפעילי עגורנים שאין ברשותם רישיונות נהיגה ,ישלחו את פרטיהם כולל תמונתם אל מינהל הבטיחות דרך טופס
מקוון אשר מפורסם בכתובת  . https://survey.gov.il/he/CranesABמינהל הבטיחות יפיק למפעילי עגורנים אלה תעודה קשיחה
נושאת תמונה ,אשר תשמש אותם לזיהוי באתר הבנייה .גם תעודות אלה יהיו ניתנות לאימות באתר המינהל
בכתובת . /http://apps.moital.gov.il/afikReports
ג .מפעילי עגורנים מסוג א'/ב' אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל )למשל בעקבות עבירת תעבורה( ,יקבלו רישיון זמני ממינהל הבטיחות.
מפעילי עגורנים ללא תעודת זהות ישראלית יקבלו אף הם רישיון זמני.
לתשומת ליבכם :החל מתאריך  ,15.6.19בעת הפעלת עגורן מסוג א'/ב' תחול חובה חוקית לשאת בכל עת רישיון נהיגה/מינהל/זמני .כל
הפעלת עגורן ללא נשיאתו של רישיון זה הינה אסורה על פי החוק.

הליך הפקת "רישיון מינהל" למי שאין ברשותו רישיון נהיגה
יש להיכנס לכתובת  https://survey.gov.il/he/CranesABולמלא את כל הפרטים הנדרשים.
שים לב! מאחר ורישיון המינהל כולל תמונה ,הנכם מתבקש לצרף תמונת פספורט במהלך תהליך הרישום .תמונת הפספורט צריכה
להיות צבעונית בלבד .על התמונה להיות עדכנית .על התמונה להציג את הפנים באופן גלוי וברור כשהם פונים לכיוון המצלמה .תמונה
עם מבט מושפל למשל ,או עם כובע על ראשכם לא תהיה קבילה .בעת הצילום יש להישיר מבט למצלמה עם העיניים פקוחות לרווחה,
בלבוש סטנדרטי.
אין להכניס לתמונה פריטים שאינם רלוונטיים כמו למשל אוזניות או כל מכשיר אחר ,למעט משקפי ראייה )לא שמש( ,מכשיר שמיעה
וכדומה.
תמונת הראש צריכה למלא את התמונה בערך של  50%-70%מסך התמונה כולה כאשר באמירה "ראש" ,הכוונה היא מקצה הראש
ועד תחתית הסנטר.
לאחר שליחת הטופס ,הוא ייבדק על ידי מינהל הבטיחות ובמידה ויהיה תקין-תישלח לביתכם תעודת הסמכה קשיחה שבאמצעותה יש
להזדהות כמפעיל עגורן באתרי הבנייה.
מפעילי עגורנים אשר מעוניינים להגיע לשעות קבלה זמניות במשרדי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,במקום לשלוח את
פרטיהם בטופס המקוון ,יכולים לעשות זאת במועדים הבאים:
ימי ראשון בין השעות  10:00-12:30במטה מינהל הבטיחות בירושלים )בנק ישראל  ,5ירושלים ,בניין ג'נרי(
ימי שלישי בין השעות  10:00-12:30במשרדי מחוז תל-אביב )סלמה  ,53תל אביב ,קומה (2
עדכון :בתאריכים הבאים לא תתקיים קבלת קהל 30 :באפריל 21 ,7 ,5 ,ו 28-במאי.
1/2

גרסת הדפסה | משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

5/9/2019

הליך הפקת "רישיון מינהל זמני" למפעילי עגורנים זרים אשר אין ברשותם תעודת זהות ישראלית
מפעילי עגורנים אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל/אבד או מפעילי עגורן אשר אין ברשותם תעודת זהות ישראלית ,יפנו אל מינהל
הבטיחות ישירות או באמצעות מעסיקם המורשה ,ויתאמו באמצעות כתובת המייל  Cranes@economy.gov.ilשעת הגעה אל משרדי
המינהל בכתובת בנק ישראל  ,5ירושלים.
במעמד ההזדהות יידרש מפעיל העגורן להציג תעודת זהות/דרכון .במקרה של שלילת רישיון/אובדן רישיון נהיגה יידרש מפעיל העגורן
להציג אסמכתא ממשטרת ישראל.
לאחר הצגת המסמכים שלעיל ואימות פרטיו של מפעיל העגורן ,יימסר במקום רישיון מינהל זמני התקף לשלושה חודשים לכל היותר.
רישיון זה יהיה ניתן לאימות באתר המינהל בכתובת /http://apps.moital.gov.il/afikReports
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