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הוראות הבטיחות בעבודה )חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה 
וזיהויו(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 173ב)ג()1( לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-11970 
)להלן - פקודת הבטיחות בעבודה(, לאחר שמצאתי כי קיים חשש ממשי לבטיחות, לבריאות 
לפקודת  173ב)ג()2(  סעיף  לפי  הודעה  שפורסמה  ולאחר  האמור  בסעיף  כאמור  לגיהות  או 

הבטיחות בעבודה, אני מורה לאמור:

נוסף על האמור בהוראות הקבועות בתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי   .1
מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג-21992 )להלן - תקנות העגורנאים(, בתקנות 
בעבודה  הבטיחות  ובתקנות  התשכ"ז-31966,  צריח(,  )עגורני  בעבודה  הבטיחות 
)עבודות בנייה(, התשמ"ח-41988, הפעלת עגורן סוג א' או סוג ב', כמשמעותם בתוספת 

הראשונה לתקנות העגורנאים, באתר בנייה, תהיה בהתאם להוראות אלה:

תעודה  העגורן,  מופעל  שבה  עת  בכל  עליו  יישא  ב',  סוג  או  א'  סוג  עגורנאי   )1(
מזהה מסוג רישיון נהיגה או תעודה המתירה הפעלת עגורן שהונפקה על ידי מינהל 

הבטיחות והבריאות התעסוקתית )להלן - תעודה מזהה(;

העגורנאי  בזהות  שינוי  ובכל  באתר,  כאמור  עגורנאי  של  העסקה  תחילת  לפני   )2(
כאמור  העגורנאי  עליו  שנושא  המזהה  התעודה  את  העבודה  מנהל  יבדוק  באתר, 
בפסקה )1(, ויאמת את נכונות הפרטים המוצגים בה באמצעות אתר האינטרנט של 
האדם  אם  בדיקה  יכלול  כאמור  אימות  התעסוקתית;  והבריאות  הבטיחות  מינהל 
עגורן  להפעלת  ומתאימה  תקפה  הסמכה  בעל  הוא  העבודה  מנהל  לפני  שהזדהה 
בוצעה  אם  רק  באתר  עגורן  להפעיל  יורשה  עגורנאי  להפעיל;  נדרש  שהוא  מהסוג 
בדיקה של התעודה המזהה שהוא נושא ואומתו הפרטים המוצגים בה לפי הוראות 

פסקה זו. 
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