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 מבוא

 

 לגבהים בנייה וציוד מטענים ששינוע אלא. הבנייה בענף ומרכזי חשוב כלי מהווים הצריח עגורני

 מסוגים צריח עגורני מצויים, לרוב, הבנייה באתרי. רבים בסיכונים גם כרוך וביעילות במהירות

 . בגובה לעובדים וציוד בנייה חומרי והנגשת הרמת ידי על בעבודות לסייע ומיועדים שונים

 של ולבטיחותו לתקינותו חיוניים ,המפעיל בידי הנכון ותפעולו ומערכותיו העגורן מבנה על שמירה

 . בסביבתולאזרחים ו הבנייה באתר העובדים לבטיחות גם כמו, העגורן

 ". צריח בעגורני בטוח לשימוש מנחים קווים"לראשונה  וערך הכין ולגיהות לבטיחות המוסד

 להבנת, בפרט הצריח עגורן ולמפעילי בכלל זה בענף עוסקיםה לכל מיועדים אלה מנחים קווים

 .ובטוחה נכונה בצורה העגורנים של ובתחזוקתם בתפעולם, בדיקתם, בהצבתם הקשורים הנושאים

 במשרד התעסוקתית והבטיחות הבריאות מחלקת שפרסמה המלצות על המידע בחוברת זו מבוסס

 ובהתאם ”Code of Practice for Safe Use of "Tower Cranes – קונג הונג ממשלת של העבודה

 לבטיחות למוסד ניתנה אשר, in SSD/PUB/ENQ Pt.17 (24) מספר, 01.08.2016 מיום להרשאה

 Commissioner for Labour (HO Cheurk-lam) קונג הונג ממשלת מטעם ולגיהות

 .המסמך של ולהפצה לתרגום

 

דוד זיו ואנדרי מטיאס על עבודתם המאומצת. ד"ר אבקש להודות למומחי המוסד לבטיחות ולגיהות, אלון פל, 

, לתחיקה והתאמות הסברים הוספת לצד, במקור שנוסחו כפי ולפרשנות לנוסח להיצמד השתדל העבודה צוות

 .  בישראל ולכללים לתקינה
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 הקדמה

 

הרמה בתעשיית הבנייה. נתונים סטטיסטיים מראים כי פעולות בעגורני צריח נמצאים בשימוש נרחב 

אפשר למנוע על שימוש נכון בהם  הקפדבהלמספר לא קטן של תאונות חמורות.  גרמועגורני צריח 

 נזקים לרכוש.פציעות ו

אלה הם הנחיות מעשיות לתעשייה לגבי אופן השימוש הבטוח והנכון בעגורני צריח כדי  מנחים קווים

 תאונות.ל לגרוםאת עבודתם בלי  לבצעלסייע לאנשים 

המכסות את כל הנושאים הקשורים לחוקי הבטיחות  ,כאל הוראות מלאות המנחים קוויםאין להתייחס ל

אף אדם מחובתו לפעול בהתאם לדרישות החוק. משחרר  המנחים בקווים העמידההרלבנטיים, וכן אין 

 דרישות החוק.מאינה משחררת  אלה מנחים קוויםעמידה ב

 , אנו מאזכרים )בחלקם( תקני בטיחות רלבנטיים שונים, שאפשר לקבלםהמנחים קוויםלכל אורך ה

 הםו נכון לתאריך פרסום מסמך זה תוקפם, תנאי החוק המאוזכרים כאן על כך כתקנים שווי ערך. נוסף

 .זה בנושא הקיימים המנהליים הצוויםו התקינה, התחיקה דרישות כל את בהכרח כוללים אינם

 מקור:

Code of Practice for Safe Use of Tower Cranes, 

Published by the Labour Department of the Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region. 

 הבהרה:

, והתקנות החוק להנחיות או ספציפיות ולדרישות להנחיות תחליף מהווה ואינה מידע למסור  נועדה החוברת

 מומחה עם עניין של לגופו לבחון יש פרטיים במקרים הקשורות, הנחיה או בעיה, שאלה כל. פרטיים ומקרים התקנים

 יצרני הנחיות כגון, נוספות ובהמלצות בהנחיות, בדרישות שימוש ידי על הידע את להרחיב מומלץ. זה בתחום

 .מנהלתיים וצווים הנחיות, וזרה ישראלית תקינה, תחיקה(, עגורן לכל מותאם) העגורנים

 רמת להעלאת יתרמו בה הכלולות ההמלצות ויישום בחוברת שהשימוש מקווה ולגיהות לבטיחות המוסד צוות

 .בישראל הבנייה באתרי הצריח עגורני ובתפעול באחזקה, בהתקנה הבטיחות

לו, אך לא למטרות פרסום או למטרות מסחריות. המקור הא המנחים הקוויםאפשר להעתיק בחינם את 

הוא "הוראות הפעלה לשימוש בטוח בעגורני צריח", אשר פורסמו על ידי מחלקת הבריאות והבטיחות 

 .ונגק הונג ממשלתהתעסוקתית, משרד העבודה, 

  של האנגלית הגרסה, בעברית ותרגומה באנגלית הגרסה בין דיוקים-אי או סטיות שיהיו במידה

 .לישראל ההתאמות למעט, שקובעת היא COP-ה

 תודות:

 חברת, וקנין לתומר; ליין סקיי חברת משותף  ל"מנכ, כרמל לאביב להודות מבקש ולגיהות לבטיחות המוסד      

 .  אלה המלצות להכנת תרומתם על הצריח עגורני מפעילי ועד נציג, מלמד וללב; אשטרום
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.1  היקף 

 האנשים בטיחות למען צריח עגורני של בטוחים והפעלה לשימוש יםמתייחסאלה  מנחים קווים 1.1

 .בסביבתם העובדים

 

, למפעילים דרישותל, צריח עגורניב הרמה פעולות של ותכנון לניהול מתייחסים מנחיםה קוויםה 1.2

 גובה שינויל, פירוקל, הקמהל, מיקוםל, ומאותתים המטען שחרורו בחיבור העוסקים לעובדים

 אמצעילו בטוח שימושל, לבחירה המלצות גם יםכולל הם. צריח עגורני של ובדיקה תחזוקהול

 .עבודהה במקום צריח עגורני הפעלת בעת מסוימים בטיחות

 

 של וביקורת לבדיקה ולנהלים לדרישות וגם ,הרלבנטית לתחיקה יםמפנ מנחיםה קוויםה 1.3

 . BS7121הבריטי התקן כגון רלבנטית ותקינה תחיקה ,עגורנים
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.2 הגדרות 

 

  את תולים שעליו העגורן אונקל את הנושאת זרוע העליון בחלקו אשר ,תורן או צריח בעל עגורן – צריח" עגורן"

 .בחשמל מופעל והוא, המטען

 המסילה שאורך בין, מסילה פסי על מונחים שלו הבסיס מרכב שגלגלי צריח עגורן – צריח נע על פסים" עגורן"

 .מאפשר שאינו ובין העגורן של נסיעתו את מאפשר

, ניסוי לשם עגורן הפעלת לרבות, ממנו חלק סיבוב או סיבובו, עגורן הסעת, בעגורן מטען הרמת – הפעלת עגורן""

 .בדיקה או בקורת

 .1966-ז"תשכ(, ומאותתים עגורנאים) בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם שהוסמך אדם –"עגורנאי" 

 עגורנאים) בעבודה הבטיחות תקנות לפי" מוסמך עגורנאי" שהוא מי או איתות למתן שהוסמך מי –" מוסמך אתת"

 .1966-ז"תשכ(, ומאותתים

 .העגורן אונקל על המטען לתליית ואבזר טעינה כלי לרבות – מטען""

 .תלוי במצב והחזקה הובלה, הורדה לרבות – הרמה""

 ואינו הרמה להתקן עומס בחיבור ,בעקיפין או במישרין ,לשמש נועד או המשמש כלשהו התקן – "אבזר הרמה"

 עין, סבב מנעול, סביבול, סגיר, אונקל, מענב, וו, טבעת, חבל מענב, שרשרת מענב לרבות, לעומס קבע דרך מחובר

 דלי, ציוד או מריםוח להרמת קיבול כלי, מספריים מלקחות, קורה מלקחות, לוח מלקחות, חוליה, משולשת הרמה

, יהיתל אמצעי או הרמה התקן של חלק המהווה דומה התקן וכל הרמה מסגרת, הרמה קורת, עין בורג, מלקחיים

 .במה או עבודה משטח שבו הרמה התקן של תמיכה ולרבות

   ""בדיקות אבזר הרמה

 יוכנסו לא – סיבים חבל מענבי או סיבים חבלי זולת – ההרמה ואבזרי החבלים, השרשרות –ראשון  שימוש

 העבודה עומס את המפרש, התסקיר ונתקבל, מוסמך בודק ידי על ביסודיות ונבדקו נוסו אם אלא במפעל לשימוש

 .לעיון נתון והוא, והבדיקה הניסוי את שעשה המוסמך הבודק ידי על והחתום הבטוח

 אחת לפחות מוסמך בודק ידי על ביסודיות ייבדקו שבשימוש ההרמה ואבזרי החבלים, השרשרות כל – תקופתיות

 .שנקבע כפי ,יותר ארוכות לתקופות או, דשיםוח שהילש

 "מחוון עומס בטוח אוטומטי"

 העגורן אם למפעיל (העגורן מודלל בהתאם חזותית) וחזותית קולית התראה המספק, בעגורן להתקנה המיועד אמצעי

 אוטומטית (העגורן למודל בהתאם חזותית) וחזותית קולית התראה ומפעיל, שלו הבטוח העבודה לעומס מתקרב

 .שלו הבטוח העבודה מעומס חורג העגורן כאשר נוספת

 "מאושרת תוכנית"

 וחישובים גיאוטכניים פרטים, מבניים חישובים, מבניים פרטים, חישובים, דיאגרמות, פרטים, סרטוטים כולל

 .לנושא המאושרים או המוסמכים הגורמים ידי על המאושרים גיאוטכניים
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  "בודק מוסמך"

 בודק מוסמך, מבחינת ביצוע בדיקות וביקורות הנדרשות על פי התקנות, משמעו:

 הבדיקות והביקורות  את לבצעיה כפי שנדרש על פי התקנות כדי ימבצע הבנ / מונה על ידי הבעליםאשר  אדם 

 ידי הרשות המוסמכת לבצע את הבדיקות הוסמך עלאשר  אדם 

 מהנדס והוא ,לאתר והוצאת לפני הצריח עגורן / הציוד לבדיקת המורשה גורם – "מפעלי-פנים בודק"

 .בהכשרתו מכונות

הכוללת אנשי מקצוע מיומנים,  ,צריח לעגורני הקשור בכל וניסיוןבעלת ידע  חברה – "מורשית חברה"

. בעלי הסמכות למקצועם פירוקו הרכבה עובדי, חשמלאים, טכנאים, בטיחות ממוני, מהנדסים גוןכ

, וכפי שמתואר לעבודות השונות הקשורות לעגורנים מטפלתהיא  בהםשבעלת הרשאות מיצרני העגורנים 

 . 10.3בסעיף 

סיים בהצלחה השתלמות בנושא  אשר(, EN 473) 1031"י בת כהגדרתם – "IIIאו  I, II"ה רמה בל בודק"

 .לכך בכתב אושרשאישר מפקח עבודה ראשי ו תוכניתעגורני צריח לפי 

   "אדם מוסמך – מנהל העבודה"

 , משמעו:מנהל העבודה

יה(, יתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנ"ל 5עד  2יה שנתמנה בהתאם לתקנות ימנהל עבודה לבנ (א

 ."1955-תשט"ו

 .העבודהאת  נהלמוסמך ל המעשי וניסיונו הכשרתומתוקף אשר  אדם (ב

 הפעלתכדי להבטיח שטיות בנהרלתקנות ביה כפי שנדרש ימונה על ידי הבעלים / מבצע הבנאשר  אדם (ג

 עגורנאי. –תתבצע על ידי מפעיל עגורן צריח  העגורן

  "מסגרות –להגבהה  אלמנטים"

 מסגרות של עגורן מטפס, המעבירות את העומסים מהעגורן למבנה התומך.  

 "היעלי – סולמות טיפוס"

 באמצעותן עולים לעגורן.ש ,משופעים אוסולמות טיפוס אנכיים  עםמסגרות מבניות אנכיות 

  "תנאי להתהפכות"

גם לא במידה מועטה, בלי לגרום  ,ולהגדיל אפשר איבו עגורן נתון למומנט התהפכות אשר שמצב 

 להתהפכות העגורן.

 "גובה עמידה חופשי"

 וחזק באמצעות חיבורים או כבלים. בו עגורן צריח יכול לפעול בלי שיהיה משהגובה המקסימלי 

 "מרווח"

 עגורן. ה תבמסיל יםבין המשטחים הפנימיים של ראשי הפס המרחק

 "שינוי גובה"

 .ו הסרה של מקטע תורן בצריח הראשיאו הוספה א ,טיפוס של עגורן צריח
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 "אזור חפיפה"

אזור חפיפה הוא השטח אשר יכול להיות מכוסה על ידי המטען, האביזרים המצורפים לו או חלק כלשהו 

 של עגורן הצריח, והוא משותף לפחות לשני עגורני צריח.

 "בעלים"

מבצע הבנייה /  הבעלים של עגורן, כולל השוכרים שלו, וכל מפקח, מנהל עבודה, נציג או אדם ממונה או 

בו עבודת בנייה כלשהי שבעל שליטה או הגורם המנהל את העגורן, והקבלן שיש לו שליטה על האופן 

עבודה  או משמש לצורךבנייה  באתרהכרוכה בשימוש בעגורן מתבצעת, ובמקרה של עגורן הממוקם 

הדבר כולל גם את הקבלן האחראי לאתר הבנייה. קבלן אחראי לאתר בנייה אם הוא מבצע  .באתר בנייה

אם הוא הקבלן הראשי ועבודות בנייה שם או אם יש יותר מקבלן אחד המבצע עבודות בנייה באתר, 

 המבצע עבודות בנייה שם.

 .ן"ישלד הבנימתכנן " – המהנדס האחראי לביצוע השלד – "מהנדס פרויקט"

  –"תקנות המהנדסים" מהנדס פרויקט משמעו מהנדס רשום על פי 

ובהתאם לתקנות , 1967-המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(, התשכ"ז תקנות

 . התכנון והבנייה

 "חיבורי פסים"

המופעלים בכוחות הלחיצה והמתיחה  מידהולעחיבורים המשמשים לעיגון הפסים במרחק נכון זה מזה 

 עליהם.

 "מהנדס מקצועי רשום"

 רוג המקצועי הנדרש.יאדם ששמו מופיע אצל רשם המהנדסים בד

 "רשום קונסטרוקטור/ מהנדס מבני "

 רוג המקצועי הנדרש.יאדם אשר שמו, נכון לאותה עת, מופיע אצל רשם המהנדסים בד

   "ממונה בטיחות"

לבנייה" רשום, אשר יש לו הכשרות אקדמיות או בעבודות בנייה, המשמעות היא "ממונה בטיחות 

הלי מינהל הבטיחות והבריאות ווניסיון בעבודות בנייה העומד בדרישות התחיקה ונ ,מקצועיות

משרד העבודה והרווחה, לפיקוח על אתרי בנייה או בנייה הנדסית עבור סוג מסוים של ב התעסוקתית

  .משימות פיקוח

 "יתדות"

 המסגרות המטפסות של עגורן צריח. אלאמצעי המעגן את הצריח אל מסגרות החיבור או 

 "גובלים – מגביל שטח עבודה"

מגביל שטח עבודה או אמצעי מגביל המונע כניסה של המטען, האביזרים המחוברים לו או חלק כלשהו 

 של עגורן הצריח אל אזור חפיפה. 

 

 

  

http://www.osh.org.il/


 קווים מנחים לעבודה בטוחה בעגורני צריח         
 
 
 

6          www.osh.org.il   

 

 

.3 ניהול פעולת ההרמה 

 ארגון בטיחותי תוכנית 3.1

עבודה בטוחה. יש לפעול על  תוכניתה צריך לקבוע ולתעד ימבצע הבני – ארגון בטיחותי תוכנית 3.1.1

 זו בכל פעולת הרמה, בין אם מדובר בהרמה בודדת או בסדרה של פעולות חוזרות תוכניתפי 

ממונה  העבודה הבטוחה, תוך התייעצות עם תוכניתה צריך להכין ולאשר את י. מבצע הבניונשנות

בטיחות ואחרים. יש ליישם את אותם עקרונות כאשר פעולות ההרמה מתבצעות באתר בנייה או 

 תוכניתיה צריך להביא את יאם העגורן משמש כאמצעי קבוע, למשל במפעל או ברציף. מבצע הבנ

 העבודה הבטוחה לידיעת כל הגורמים הרלבנטיים.  וארגון הבטיחות 

 , את הדברים הבאים:היתר בין ארגון הבטיחות תכלול, תוכנית 3.1.2

 העגורן הצבת/  מיקום (א)

 .תנועה  צירי כגון תמרור/  שילוט – קבועות העמסה נקודות (ב)

 .תכנון הפעולה (ג)

 .בחירה, אספקה ושימוש בציוד ובעגורן המתאים (ד)

 .תחזוקה, בדיקה וביקורת של העגורן והציוד (ה)

 יירשמו בפנקס. מכונאי מוסמך / אדם מוסמך / יומן לבודק מוסמךפנקס העגורן / הגשה של  (ו)

 .התיקונים אשר בוצעו בעגורןו פרטי הבדיקות, הביקורות, פעולות התחזוקה

 עובדים מוסמכים ובעלי הכשרה מתאימה אשר מודעים לתפקידיהם. (ז)

 .ותמתאימפיקוח נאות על ידי אנשים בעלי הכשרה ויכולות  (ח)

עלולים להיווצר במהלך ה ,תנאי מזג אוויר קשיםכגון התייחסות לתנאים לא בטוחים,  (ט)

 .הפעולה

 .זמיניםו קיימיםכל תעודות הבדיקה הדרושות ושאר המסמכים הדרושים  (י)

 .מניעת הזזה לא מורשית או שימוש לא מורשה בעגורן, בכל עת (יא)

  .העלולים להיות מושפעים מפעולת ההרמה ,הבטחת הבטיחות של אנשים אחרים  (יב)

 לשעת חירום עם נהלים שיש לפעול על פיהם במצב חירום.  תוכנית הכנת   (יג)

 פעולת ההרמה תתבצע לאחר ההכנות המתאימות באתר, ולאחר מיקום נאות של העגורן. 3.1.3

 ההרמה פעולת בקרת 3.2

ת ההרמה. וארגון הבטיחות, יש למנות אחראי לכל פעול תוכנית כדי להבטיח את היישום של 3.2.1

 .הללו המטלות לביצועממונה זה צריך להיות בעל הכשרה וניסיון מתאימים 
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.4 תכנון פעולת ההרמה 

 יובאו מראש לחיזוי הניתנים הסיכונים ושכל בטוח באופן ההרמה פעולות כל את לתכנן יש 4.1

 פעולות של במקרה. זו למטרה מונה אשר ,מוסמך אדם ידי על להתבצע צריך התכנון. בחשבון

 לאחר תקופתיות בדיקות עם, הראשונה בפעם רק יידרש שהתכנון ייתכן, שגרתיות או חוזרות

 .מהותי שינוי חל שלא לוודא כדי ,מכן

 : הבאים הדברים את בחשבון להביא צריך התכנון 4.2

 .העומס, כולל מאפיינים ושיטת ההרמה (א)

המרווחים הדרושים בין המטען ומבנה  תשמירבחירה בעגורן המתאים לפעולה והקפדה על  (ב)

 .העגורן

 .העומס על העגורן בהערכתבחשבון  יובא משקלובחירה בציוד הרמה אשר  (ג)

 .הואחרי כהבמהל, הפעולה מיקום העגורן והעומס לפני (ד)

 כגוןאתר הפעולה, בהתחשב בסיכונים סמוכים, זמינות השטח והתאמת הקרקע או הבסיס,  (ה)

 .יכולת נשיאת העומס של הקרקע

 .כל פעולת הקמה, שינוי ופירוק של העגורן (ו)

 אתלהצריך  עלוליםלהיווצר במקום הפעולה, אשר יכולים שתנאי הסביבה הקיימים או אלה  (ז)

 .הפעולה כאשר התנאים אינם מתאימים תהפסק

 בין המפעיל והמאותת )המאותתים(. כגון ,צדדיםהיעילות התקשורת בין  (ח)

 סיכונים סקר 4.3

צריך  ,כחלק מתהליך התכנון ,ממונה בטיחות / ידי אדם מוסמךסקר הסיכונים המתבצע על  (א)

לזהות את הסכנות הנלוות לפעולת ההרמה המוצעת. הסקר צריך להעריך את הסיכונים 

הסיכונים הללו. האדם  להפחתתשל האמצעים הדרושים  פםוהיק םואת טיב צפוייםה

 ל מקום העבודה.המוסמך צריך לקחת בחשבון את הסכנות המזוהות בסקרי הסיכונים ש

 סכנות עבודה מקום לכל, כלל שבדרך כיווןסביר להניח שסקר סיכונים גנרי לא יספיק,  (ב)

ש להשתמש בתוצאות סקר הסיכונים בעת י. נפרד סיכונים סקר לו ערוךל, ויש לו הייחודיות

 עבור מקום העבודה. העבודה שיטת תכנון

/ שיטה  תוכנית הכיןיש להשתמש בסקר הסיכונים, יחד עם הוראות היצרן, כדי ל ,לאחר מכן (ג)

 מפורטת לפעולת ההרמה במקום העבודה. 
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.5 אחריות העובדים / דרישות 

 אחריות מבצע הבנייה 5.1

מפרקים  / משנים / מבצע הבנייה להבטיח שהעובדים המכינים את הציוד, מקימים של ואחריות 5.1.1

 .בטיחותהויהיו בעלי הכשרה מתאימה בפעולות ההפעלה  ,תויאאותו, מפעילים אותו ועובדים 

מבצע הבנייה צריך להבטיח שפעולות ההקמה, הפירוק ושינוי הגובה של כל עגורן צריח יתבצעו  5.1.2

 להלן. 10 פרקעל ידי אנשים מוסמכים, תחת פיקוח של אדם מוסמך ושל מומחה, כפי שמתואר ב

 ,הבנייה צריך להבטיח שכל עגורני הצריח יופעלו על ידי מפעילי עגורן מוסמכים )עגורנאים( מבצע 5.1.3

 מנוסים, בעלי הכשרה וכישורים מתאימים.

את  מחבריםהעגורן צריכים להבטיח כי העובדים המנחים, המבצע הבנייה והעובדים המפעילים את  5.1.4

 יכולים; עניבןהיו בעלי הסמכה לאתת / וי קיבלו הדרכה בעקרונות ההפעלה ,םהומטפלים ב המטענים

מסוגלים לבחור בציוד הרמה וחיבור, וכן בשיטת חיבור ; מרחקים, גבהים ומרווחים, לקבוע משקלים

 ,תנועות העגורן והמטעןב העגורנאימסוגלים להנחות את  ;להרמה המיועדיםכבלים המתאימה למטענים 

 )כולל ידיעת סימני איתות מוסכמים(. בטיחות כל העובדים הבטחת תוך

 תוכניתסקר סיכונים עבור כל הפעולות של עגורן צריח ולהכין ם ולקימבצע הבנייה אחראי  5.1.5

שיטות בטוחות ולקבוע ב מפעיליםהלהדריך את כל העובדים  ;בטיחות לעגורן וכן הצהרות שיטה

לתכנן את כל שלבי הפעולה תפקידי בטיחות ברורים ומוגדרים לכל אדם. מבצע הבנייה נדרש 

 הקשורים לעגורן.

ידי טכנאי בדיקה ותחזוקה, כפי בכל עגורן צריח תתבצע  תמבצע הבנייה צריך להבטיח שתחזוק 5.1.6

 להלן. 13 פרקשמתואר ב

 ,מבצע הבנייה צריך להבטיח שכל הביקורות, הבדיקות והמבדקים של הפעולות בכל עגורן צריח 5.1.7

 יתבצעו כהלכה., 14 פרקכמתואר ב

 עגורנאי –פעיל עגורן צריח מ 5.2

 תוכניתמפעיל עגורן צריח יהיה אחראי להפעלה בטוחה של העגורן על פי הוראות היצרן ועל פי  5.2.1

עניבן, איתותים אשר צריכים להיות ה / הבטיחות. עליו להגיב בכל עת לאיתותים של האתת

   דרישות הבאות:ב לעמודמוגדרים באופן ברור. בפרט, על מפעיל עגורן צריח 

 .המסמיכה ובעל תעודה תקפה אשר תונפק על ידי הרשות 18-לא פחות מ גיל (א)

, ובעל ידע מספיק לגבי העגורן עובד הוא עמוסוג העגורן ש תבהפעלבעל הכשרה מתאימה  (ב)

 והתקני הבטיחות שלו.

, כדי ליישם 1את קודי האיתות, כמתואר בטבלה כיר מוהעניבן  באופן מלא את תפקידי מבין (ג)

 .העניבןהאתת / באופן בטוח את הוראות 

 באמצעות מכשיר קשר בין הצדדים הרלבנטיים.  / בין היטב את אותות התקשורת מרחוקמ (ד)
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 עניבן 5.3

, ולהשתמש בציוד ההרמה המתאים על פי תכנון וממנו אחראי לחבר ולנתק את העומס אל העגורן 5.3.1

 לקיים את הדרישות הבאות: עליוהפעולה. 

 1966-"זתשכ(, צריח)עגורני  בעבודה הבטיחות תקנותמתוך  – כללי 

 העמסת המטען על ידי עניבן המוסמך למתן איתות  – 51תקנה        

 שנתקיימו בו שני אלה: עניבןתיעשה על ידי  צריח בעגורן המטען העמסת  

, טעינה ובכלי הרמה באבזרי בשימוש, העגורן באונקל ולתלייתם מטענים לקשירת בשיטות ואומן הודרך  (1)

 .יןיהענ לפי לוהכ, בטון למוצרי ובמפעל הנדסית היבבני, היבבני להרימם שנהוג מטענים בהעמסת ובכלל

 .איתות למתן מוסמך  (2)

 נוסף על כך:

  מינימום. 18בן 

 כשיר מבחינת ראייה, שמיעה ורפלקסים. 

 שיאפשרו לו לטפל בציוד ההרמה זריז ובעל יכולות פיזיות. 

 שחרור מטענים ומסוגל לקבוע את המשקלים  או הכשרה בעקרונות הכלליים של קשירת קיבל

 .העניבות למקצוע מקצועית הסמכה תעודת בעל. ואת המרחקים, הגבהים והמרווחים

 רוצים להריםששחרור מטענים המתאימה למטענים  בשיטת חיבור / ,וכן ,מסוגל לבחור בציוד ואביזרים. 

 מוסמך למתן איתות .ומסוגל לתת איתותים ברורים ומדויקים 1את קודי האיתות המוצגים בטבלה בין מ. 

 מסוגל לכוון את תנועת העגורן והמטען באופן שיבטיח את בטיחות העובדים והמתקן . 

 הרלבנטיים.התקשורת באמצעות מכשיר קשר בין הצדדים  / היטב את איתותי התקשורת מרחוקבין מ 

  .הודרך ואומן בשיטות לקשירת מטענים ולתלייתם באונקל העגורן 

 גורנאיעשהלהבטיח  כדי) העגורנאיעל ידי  וזיהוי אתחייב ללבוש אפוד זוהר להבטיח  העניבן 

 מוסמך(. עניבןשהקשירה בוצעה על ידי  ידע לבטח

 אתת 5.4
רואה באופן ברור וללא הפרעות את המטען הנישא על ידי העגורן או  אינו אם מפעיל עגורן צריח 5.4.1

אם עדיין אין מטען מחובר, ועליו לראות את הפרטים הללו כדי  ;את נקודת החיבור של המטען

 חיבורלאשר יעביר את הוראות האחראי  ,להבטיח פעולה בטוחה של העגורן, יש להשתמש באתת

 שחרור המטען אל מפעיל העגורן. /

האתת צריך להיות אחראי להעברת האותות מהעניבן אל מפעיל העגורן. הוא אחראי להנחות את  5.4.2

 התנועה הבטוחה של העגורן. בפרט, עליו לקיים את הדרישות הבאות:

 מינימום. 18בן  (א

 נבדק ואושר רפואית בידי רופא מורשה. (ב

שחרור המטען  / חיבור עלעביר את ההוראות מו 1ת קודי האיתות המוצגים בטבלה בין אמ (ג

 .באופן ברור ומדויק
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 בקלות על ידי מפעיל העגורן )על ידי שימוש בלבוש זוהר או אמצעים אחרים(.   יזוהה (ד

 סיים בהצלחה קורס להכשרת אתתים. (ה

.6 בחירה בעגורני צריח 

 כללי 6.1

אשר מכתיבים באופן כללי את סוג העגורן  ,לכל סוג עגורנים יש מאפיינים בסיסיים מסוימים 6.1.1

וש ספציפי. יש לבחור עגורני צריח המתאימים למשימה. אם המאפיינים המתאים לשימ

לדרישות העבודה, עלולים להיווצר תנאים לא בטוחים והדבר  יתאימוהבסיסיים של העגורן לא 

 עלול לגרום להיווצרות תאונות.

 סוגי העגורנים השונים ומאפייניב התעדכנות לצורך ,להלן 6.3-ו 6.2יש לעיין בסעיפים  ,לכן 6.1.2

 הפעולה שלהם.

כנגד דרישות המשימה ביישום ספציפי. דברים  ,הצריח המתאים לשימוש ןיש לשקול את סוג עגור 6.1.3

 בחשבון כאשר בוחרים בסוג המתאים: להביא ישש

 .משקלים ומידות של המטענים (א

 .שטחי התנועה של המטענים / גובה ההרמה והמרחקים (ב

 .ןתדירותו ההרמותמספר  (ג

 בעגורן.בו יהיה צורך שמשך הזמן  (ד

הקמה,  לצורכי הנגישהתנאים במקום העבודה, כולל תנאי הקרקע למיקום העגורן, והשטח  (ה

 העגורן. הפעלה ופירוק של

מוסדות חינוך ב מהם טחוןישמירת מרחקי בו (סמוכים עגורנים, כבישים, אזורי סכנה )קווי מתח עיליים (ו

 .ותפרטיחצרות וב

 דרישות הפעלה מיוחדות או הגבלות.  (ז

 של עגורני צריחסוגים  6.2

במגוון רחב של סוגים וקונפיגורציות, בהתאם לשילוב  קיימיםעגורני צריח נייחים וניידים  6.2.1

 של הצריח, הזרוע וסוג הבסיס. הייחודי

 :דרגות חופש 3  יהם בדרך כלל  בעל העגורנים

 למטה( – תנועת האונקל בציר האנכי )למעלה •

 אחורה( –תנועת העגלה בציר האופקי )קדימה  •

 תנועה סיבובית לזרועות העגורן •

 (1קונפיגורציות צריח )ראה איור  6.2.2

הסיבוב נמצא ליד  זר. במקרה של צריח קבוע, להטיהיש עגורני צריח עם צריח קבוע או ניתן 

 זר החלק העליון של הצריח, או בסמוך לו, והזרוע נעה לאורך הציר האנכי של הצריח הנייח.

 התחתון של הצריח, והמכלול כולו מסתובב ובחלק םצריח מסתובב ממוק בעל הסיבוב בעגורן

וצריח  ,לבסיס העגורן. אפשר לסווג את הצריחים כצריח יחיד, צריח פנימי וחיצוני בהתאם
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 טלסקופי. 

הזרוע נישאת על ידי מבנה צריח יחיד, אשר יכול להיות קבוע או מסתובב.  – צריח יחיד (א

 א(. 1הצריח )ראה גם איור  תפתיחלבחשבון אמצעים מתאימים  להביא ישתכנון ב

מאופיינים בזרוע הנישאת על ידי צריח פנימי קבוע או מסתובב,  – צריחים פנימיים וחיצוניים (ב

בחשבון אמצעים שיאפשרו  להביאהנתמך על ידי החלק העליון של הצריח החיצוני הקבוע. יש 

 (.'ב1הצריח החיצוני )ראה גם איור  תפתיח את

זה בתוך  מורכביםה ,או יותר ,מבנה הצריח מורכב משני מקטעים עיקריים – צריח טלסקופי (ג

הקמה מחדש. צריחים בכדי לאפשר שינוי של גובה העגורן ללא צורך בפירוק חלקי ו ,זה

ג המותקן על סוהטלסקופיים הם בדרך כלל מסוג מסתובב והם שכיחים יותר בעגורני צריח מ

 (.  'ג1פסים או בעגורנים ניידים )ראה גם איור 
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 . צריח טלסקופיג                          

 
                      : סוגי צריחים בעגורני צריח1איור     

 

 

 

 

  "A"ראש 
 אלמנט שפיץ

 

 "A"ראש 
 אלמנט שפיץ

 

צריח פנימי 
 )מסתובב(

 

 סיבובזר 
 קורונה

 ראש מגדל
 

 מגדל קבוע
 

 סיבוב זר
 קורונה

 מיסב לחיצה
 

 צריח חיצוני )קבוע(
 

 צריח חיצוני ופנימיב. 

 צריח טלסקופי

 מגדל יחידא. 

 זרוע
 

 תא מפעיל
 

צריח פתוח 
 עד הסוף

 

 סיבובזר 
 קורונה
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 בישראלעגורנים  סוגי

 

 ( 2קונפיגורציות שונות של זרועות )ראה איור  6.2.3

, זרועות להטיההסוגים העיקריים של זרועות בעגורני צריח הם זרועות אופקיות, זרועות ניתנות 

 המסתובבות על ציר אחורי וזרועות מפרקיות. להטיהעם רדיוס קבוע, זרועות ניתנות 

על ידי מוטות חיבור או  מעט מוחזקות במצב אופקי או מורם – זרועות עם עגלה אופקית (א

העליון של עגורן הצריח. האונקל תלוי  ו)אלמנט שפיץ( בחלק  Aכבלים המחוברים למסגרת

בחשבון  להביא ישהפעולה.  / כדי לשנות את רדיוס ההרמה ,על עגלה ונע לאורך הזרוע

 א'(. 2כפיפה כאשר מחשבים את המרווח בין עגורנים סמוכים )ראה גם איור 

העליון  ומחוברות ישירות לחלק –מסוג חלק עליון שטוח(  / )מסבך עם עגלה אופקיתזרועות  (ב

)אלמנט  Aטירנים או כבלים מחוברים למסגרת  / של המגדל ולא מצריכות מוטות חיבור

שפיץ(. הדבר מפחית את הגובה הכולל של העגורן. האונקל נתלה מעגלה הנעה לאורך הזרוע 

ש לקחת בחשבון כפיפה כאשר מחשבים את המרווח בין כדי לשנות את רדיוס הפעולה. י

 (.'ב 2עגורנים סמוכים )ראה גם איור 

התחתון של הזרוע,  ההזרועות הללו מסתובבות על ציר בחלק זרועות ניתנות להטיה: (ג

עובר על פני  ,התומך בעומס בדרך כלל ,ונתמכות על ידי כבלים הניתנים להטיה. כבל ההרמה

/ הפעולה משתנה על ידי שינוי זווית ההטיה של הזרוע  יוס ההרמהגלגלת בראש הזרוע, ורד

 (. 'ג 2)ראה גם איור 

התחתון של הזרוע.  ה: גם הזרועות הללו מורכבות על צירים בחלקזרועות נוטות קבועות (ד

. השלא כמו זרועות ניתנות להטיה, הן מוחזקות על ידי מחברי זרוע בזווית הטיה קבוע

/ הפעולה,  ההרמה תלוי מראש הזרוע ולא ניתן לשנות את רדיוס בסוגים מסוימים, האונקל

 (. 'ד 2עגלה הנעה על פני הזרוע )ראה גם איור  עלבעוד בדגמים אחרים האונקל תלוי 

 ו: ציר הזרוע בזרוע מסוג זה ממוקם בחלקזרועות ניתנות להטיה מותקנות על ציר אחורי (ה

העליון מאחורי קו האמצע של המגדל, והאונקל נתמך על ידי כבל הרמה העובר דרך גלגלת 
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 (.'ה 2בראש הזרוע )ראה גם איור 

לזרוע יש נקודת ציר במקום כלשהו באמצע. בדגמים מסוימים יש הטיית גובה,  – זרועות מפרקיות (ו

כלומר גובה האונקל נשאר קבוע כאשר הרדיוס משתנה. אפשר לספק עגלה או אונקל במיקום 

קבוע או אף קו פריקה למשאבת בטון. זרועות מפרקיות מותקנות על מגדלים באופן זהה לזה 

 .('ו 2ת )ראה גם איור המשמש בזרועות עם עגלה אופקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ראש הזרוע

 אוכף

 אונקל

 זרוע נגדית/אחורית זרוע קדמית

 משקולת
 נגדית

 תא מפעיל
 
 
 
 
 

 זר סיבוב
 קורונה         

 ב. זרוע עליונה שטוחה

 

 ראש הזרוע

 אוכף

 אונקל

 הזרוע רגל

 

 טבעת/ציר סיבוב
 קורונה
 צריח ראש        

 קדמית זרוע

 טירנים-חיבור זרוע

 "A"ראש 

 תא
 מפעיל

 זרוע
 נגדית

 /אחורית

 משקולת
 נגדית

 Aא. זרוע מסגרת 

 זרוע

 חיבור זרוע

 זווית הטיה

 עגלה

 ד. זרוע נוטה

 : בזרועות מסוימותהערה
 מסוג זה, רדיוס האונקל

 משתנה על ידי הזזת העגלה
 לאורך הזרוע. בסוגים אחרים,
 העגלה ננעלת במקום בראש

 הזרוע ורדיוס האונקל הוא קבוע.
 

 

 

 

 

 ראש הזרוע

 רדיוס אונקל מינימלי

 רגל זרוע
 הזרוע 

 Aראש 

 תא מפעיל צריח

 רדיוס אונקל מקסימלי

 ג. זרוע ניתנת להטיה

http://www.osh.org.il/


 קווים מנחים לעבודה בטוחה בעגורני צריח         
 
 
 

15          www.osh.org.il   

 

 
 

 
    : סוגי זרועות בעגורני צריח2איור 

 ו. זרוע מפרקית
 מסתובבת סביב צירה. הזרוע הניתנת להטיה 
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 ית הרכבהיקונפיגורצ 6.2.4

ית ההרכבה שלהם. הם קיימים עם בסיס סטטי, יעגורני צריח מאופיינים גם על פי קונפיגורצ

 הןאולם  ,מותקנות יחידות ניידות על פסים ,תיםלע .יחידות המותקנות על פסים ויחידות ניידות

 .סטטי במצב

 יש שלושה סוגים עיקריים של בסיסים סטטיים. -( 3)ראה איור  בסיסים סטטיים .א

 בהתאם יהיה הבסיס חישוב, קונסטרוקטורהבסיסים יבוצע על ידי מהנדס מבנים /  תכנון

 סוג הקרקע ועוד. ,לקרקע מהעגורן המועברים כוחות, וסוגו העגורן לגודל

(i)  מיוחדות, מסגרות או מקטע צריח  שתילה רגליבסיס באתר: העגורן מותקן על

 בלוק יסודות מבטון. /בתוך"מתכלה", היצוקים על

(ii)  העגורן מותקן על מקטע בסיס משלו או על מרכב ללא גלגל וציר תנועה,  –בסיס משלו

 ניצב על בסיס מבטון. אשר, בסיסעם משקולות  ךא

(iii)  ו מחוברות בונים באמצעות העגורן, ואלישבסיס מטפס: העגורן נתמך על ידי המבנה

בגובה המבנה  העלייהאת גובה העגורנים עם  עלותלהמסגרות מטפסות ויתדות. אפשר 

באמצעות תמיכות מטפסות המחוברות למסגרות. תמיכה מטפסת יכולה להיות בצורת 

סולמות מתכת, מוטות או צינורות מתכת. אפשר להתקין עגורן מטפס תחילה על בסיס 

 ה שלו למסגרות מטפסות ותמיכות.קבוע ולאחר מכן להעביר את התמיכ

העגורנים מותקנים על מסגרת בסיס הנתמכת על  – / מסילות יחידות מותקנות על פסים .ב

גלגלי פס. הגלגלים הם בדרך כלל מסוג אוגן כפול. כאשר מסירים את כל הגלגלים, אפשר 

בהתאם  תתוכנן המסילה / פסים .להשתמש בעגורני צריח מסוימים כעגורנים על בסיס סטטי

 (. 4)ראה איור להנחיות יצרן העגורן 

ית הרכבה ניידת כוללת יקונפיגורצ – (בישראל בשימוש נמצאות לא עדיין) יחידות ניידות .ג

 יחידות מותקנות על משאית, על גלגלים או על זחל. 

(i)  יש עגורני צריח המותקנים על מרכב  –( 5עגורני צריח מותקנים על משאית )ראה איור

לפתוח את רגלי הייצוב של עגורנים מסוג זה. רגלי הייצוב צריכות להיות משאית. צריך 

 ממוקמות כהלכה ומפולסות על המגבהים כאשר משנעים מטענים.

(ii)  סוג זה בדרך כלל אין הנעה עצמית, ל –( 6עגורני צריח מותקנים על גלגלים )ראה איור

או רגלי ייצוב מייצבים  ולרכב מתאים. יש בבאמצעות גרירה  ואותואפשר להזיז 

אשר אפשר לקבוע )ולהסיר את הגלגלים או להרים אותם כך שיתנתקו  ,ומגבהים

 ממשטחי התמיכה( לפני שמתחילים בפעולות ההקמה או ההרמה. 

(iii)  יש שני סוגים עיקריים של בסיסי זחל  –( 7עגורני צריח מותקנים על זחל )ראה איור

המותקן על זוג של  ,סילה כפולההמשמשים בעגורני צריח מסוג זה. אחד הוא מסוג מ
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מסילות זחל. העגורן מצריך פתיחה של רגלי ייצוב ושימוש במגבהים בעת השינוע של 

המותקן על ארבע מסילות זחל במרווח רב זו  ,מטענים. הסוג הזה הוא מסוג "מתפשק"

. את שני הסוגים של עגורני הצריח הללו צריך להקים גובהןמזו, אשר אפשר לכוון את 

בעומסי העבודה הבטוחים שלהם. באופן כללי, אין להם  ולהשתמשמשטח איתן וישר על 

. יש לעיין במפרטי למשל, אותו חופש ניידות כשל עגורנים ניידים מותקנים על זחל

בהם המכונות הללו יכולות לנוע במצב המותקן שהעגורן ובתנאי היצרן לגבי התנאים 

 . ןשלה

 

 סוגים של בסיס סטטי לעגורני צריח: 3איור 

 מקטע צריח תחתון

  להרגלי שתי

 

 באתר.א

 

 מסגרת מטפסת

 סולם טיפוס

 מסגרת מטפסת

 מבנה תמיכה

 עגורן מטפסג. 

ן יצוקים בבסיס  התקני עיגו
 בטון או בכלונסאות מתיחה

 

 בבסיס משלוב. 
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 לעגורני צריח ביסוס צורותת: סוגים של 'א3 איור

 

 

 

 : עגורני צריח מותקנים על פסים4איור 

 רדיוס אונקל מינימלי 

 זרוע

 

 צריח מסתובב

 

 סיבובזר 

 
 חוגונים

 אדנים 

 

 פס

 

משקולת נגד 
 בסיס ומשקולות 

 

 עם זרוע ניתנת להטיה וצריח מסתובבב. 

 צריח קבוע

 

 פס

 
 אדנים

 

 חוגונים

 

 סיבוב זר  

 

 /אחוריתגדיתנזרוע    

 

 משקולת נגדית

 אונקל מינימלירדיוס 

 

 זרוע

 קדמית

 

 ת משאעגל

 

 בסיסמשקל 

 

 וצריח קבוע עגלהעם זרוע .א
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 : עגורן צריח מותקן על משאית5איור 

 

 תא המפעיל של הצריח 

 סיבובזר 

 

 רגלי ייצוב ומגבהים )מתקפלים בעת נסיעה(

 

שילוב של משקולת נגד 

 בסיסומשקולות 

 

 צריח טלסקופי
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 : עגורני צריח מותקנים על גלגלים6איור 

 

 

 : עגורני צריח מותקנים על זחל7איור 

 

 סיבובזר 

 

שילוב של משקולת 

 בסיסנגד ומשקולות 

 הובלה
 מייצב או רגלי ייצוב ומגבהים

 הפעלה )עם רגלי ייצוב מותקנות וגלגלים ללא מגע בקרקע(

 

 סיבוב טבעת/זר

 

 סיבוב זר

 

 צריח טלסקופי

 

 מסילה

 רגלי 
 ייצוב

 

 מבט צד סוג של מסילה כפולה.א

 

רגלי ייצוב 

ומגבהים 

 מותקנים

 מבט מהקצה מסוג ארבע מסילות עם פישוקב. 

 צריח טלסקופי

 שילוב של משקולת 
 נגד ומשקולות  

 בסיס

 
 שילוב של משקולת

 נגד ומשקולות 
 ייצוב )נטל(

 מתקני פילוס
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 מאפייני תפעול 6.3

 מאפייני התפעול של עגורן צריח נקבעים במידה רבה על פי סוג ההתקנה, סוג הצריח וסוג הזרוע. 6.3.1

 מיקומומעגורן צריח עם בסיס סטטי תופס שטח מוגבל בלבד, אבל הוא יכול לכסות,  6.3.2

רוצים לשנע את המטענים בטווח ההטיה המקסימלי שלו. אליהן שהקבוע, את כל הנקודות 

אפשר לקבוע עגורני צריח בגבהים משתנים עד לגובה העמידה החופשי המקסימלי. אפשר 

 גם להאריך אותם מעבר לגבול זה על ידי חיבור העגורן למבנה תמיכה.

וע לאורך יכולים לנהם שלעגורני צריח מותקנים על פסים יש שטח כיסוי גדול יותר, מאחר  6.3.3

המסילות ולשאת את המטענים הנקובים. עם זאת, אסור שדרישת הגובה תחרוג מגובה 

העמידה החופשי, כפי שמומלץ על ידי היצרן. מצד שני, פעולת העגורן תופסק בכל פעם 

 מרחקבשצריך לבצע עבודה על או ליד המסילה. היתרון של עגורני צריח ניידים טמון 

 וללא זרוע ארוכה, אשר נדרשת בדרך כלל כדי להגיע לחלקההגעה הפנימי הגדול יותר 

 העליון של המבנה.

 אשריחידות עצמאיות לחלוטין  מהוויםבאופן כללי, עגורני צריח מותקנים על משאית  6.3.4

הם  ,פירוק במהירות. עם זאתלהקמה ול ,באופן כללי ,ניתניםלנוע בכבישים. הם  יכולות

יכולים לשנע מטענים תוך כדי  אינםו ,מלא באופן תקניםמו כשהםיכולים לנוע  אינם

 תנועה. 

על גבי מעמיס נמוך או על ידי גרירה על סרני  ,יש להוביל עגורני צריח מותקנים על זחל 6.3.5

כביש מיוחדים כאשר נעים בכבישים ציבוריים. במקום העבודה, אפשר לבצע תנועה 

לחלק מוגדר  מסוימת על גבי קרקע מפולסת שטוחה ואיתנה, כדי לשאת מטענים עד

מהעומס הנקוב שלהם. הם יכולים גם לנוע במצב מותקן באופן חלקי, אבל ללא מטען, על 

 פני קרקע שלא עברה הכנה, בתנאי שמקיימים גבולות מסוימים של פילוס והידוק.

הרדיוס משתנה. אלא ועם זרוע מסוג עגלה אופקית, האונקל תלוי מהעגלה ונע בכיוון האופקי  6.3.6

ת להטיה מצוידת בהתקן הטיה תוך שמירה על מפלס, תנועת ההרמה תופעל אם הזרוע הניתנ

 באופן סימולטני כדי להבטיח תנועה מפולסת של האונקל בעת שינוי הרדיוס. 

רדיוס הפעלה מינימלי קטן יותר מאשר זרוע ניתנת  ,בדרך כלל ,לזרוע עם עגלה אופקית יש 6.3.7

להטיה דומה, ולכן קונפיגורציה זו יכולה לשנע מטענים קרוב יותר לצריח העגורן. עבור 

גובה נתון של צריח, עגורן כזה מאפשר גובה הרמה גדול יותר עם זרוע ניתנת להטיה, דבר 

אחד היתרונות של זרוע  כדי להימנע ממכשולים. הורדתההזרוע או  הרמת אתהמאפשר 

ממכשולים  הימנעותהמאפשר  ,ניתנת להטיה קבועה הוא הגובה הנוסף בראש הזרוע

 ,של זרוע ניתנת להטיה נההעלולים להפריע לתנועה של זרוע עם עגלה נעה אופקית. יתרו

זרוע להוא שיש לה רדיוס אונקל מינימלי קטן יותר מאשר  ,המסתובבת סביב ציר אחורי

 ה רגילה. ניתנת להטי
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עבור זרועות מפרקיות, יש עיצובים שלא מצריכים שינוי בעקבות כיוון הרוח. במקרה  6.3.8

כאשר הזרוע נמצאת ברדיוס מינימלי. במקרה  ,כזה, העגורן צריך לעמוד בפני רוחות סופה

מעלות. לאחד הסוגים של עגורן כזה יש  360זה אין צורך בנתיב סיבוב ללא הפרעות של 

תקנת כך שהחלק החיצוני נשאר אופקי. כאשר הזרוע מקופלת, החלק המו ,זרוע תלויה

 החיצוני מתרומם. כך מגיעים לגובה רב יותר וניתן לחלוף על פני מכשולים.

הבחירה בעגורן למשימה מסוימת צריכה להתבצע רק לאחר בדיקה יסודית של כל  6.3.9

לה שולי פעולה הגורמים המעורבים. באופן כללי, שיטה נאותה היא לבחור במכונה שיש 

 מתאימים מבחינת קיבולת העומס ודרישות צפויות אחרות. 
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.7 סימון ותיעוד 

 זיהוי  7.1

דגם המכונה, מספר  אתהמציינת את שם היצרן,  ,לעגורן צריכה להיות פלטה עמידה קבועה 7.1.1

 סידורי, שנת ייצור ומשקל יחידה למטרות זיהוי.

לכל רכיב מבני, חשמלי ומכני עיקרי של המכונה צריכה להיות לוחית עמידה קבועה או סימון  7.1.2

ברור אחר לציון שם היצרן, מספר הדגם של המכונה, מספר סידורי, שנת המכירה המקורית על 

ידי היצרן ומשקל היחידה. מלבד זאת, מספרי הזיהוי צריכים להיות מסומנים בבירור על כל 

 שיראו(, כדי 'כדוסיים הניתנים להסרה ועל כל אביזרי המכונה )משקולות נגד הרכיבים הבסי

, דגם או ציוד ,שהם שייכים לאותה מכונה. חשוב להשתמש ברכיבים הללו אך ורק באותה מכונה

 על ידי היצרן.  יועדולהם  אשר

 טבלאות עומסי עבודה בטוחים  7.2

 עומסי עבודה בטוחים: תטבללעגורן צריכה להיות  7.2.1

 .ערכים המוצגים בעגורן עצמוה את ותציגבעברית  כתובה בבירורתהיה  ההטבל (א

 קל למפעיל העגורן לראותם. שיהיה באופןבבירור,  כתובים יהיוערכים ה (ב

 יומן /, פנקס העגורןמדריכי הוראות 7.3

את כל הנתונים הרלבנטיים להפעלה ותחזוקה של  ותהמכיליש לספק עם כל מכונה הוראות יצרן  7.3.1

 ניתנו. ש במידה – בו משתמשים, והוראות נוספותשדגם העגורן 

 חובה שכל ההוראות הכתובות, המסמכים והספרות ,עברית יאהרוב העובדים  של םשפתש כיוון 7.3.2

כדי  ,יתורגמו לעברית או בעברית כתובים יהיוהניתנים על ידי יצרן העגורן  המקצועית

מתאימים כדי לשפר את  . יש לדאוג לסידוריםללא קושי להבין אותם כלווימפעילים הש

 .שאינן עברית ותשפות אחר עובדים שדוברים שיש במידה ,התקשורת במקום העבודה

יומן, יש לנהל פנקס עגורן במקום העבודה, לצורך תיעוד קבוע של כל הבדיקות,  בנמצאאם אין  7.3.3

הביקורות, התיקונים, פעולות התחזוקה ושעות הטיפולים של המכונה. כל הערכים הנכתבים 

צריכים להיות מצוינים עם תאריך ולהיחתם על ידי המפעיל, העובד המתקן ומפקח העבודה, 

יומן / פנקס העגורן המבצע הבנייה צריך להבטיח ש של העגורן או הבודק המוסמך. הבעלים

 להלן(. 14 פרקיישאר עם העגורן ויישמר עדכני למשך חיי העגורן )ראה 
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.8 חמאפייני התפעול של עגורני צרי 

 וון אוטומטי לעומסים בטוחיםחמ 8.1

אשר יראה לעגורנאי את עומס העבודה הבטוח  ,כל סוגי העגורנים יצוידו במחוון עומס בטוח 8.1.1

עת. מחוון העומס הבטוח האוטומטי מצויד בדרך כלל בהתקני ניתוק  במצב הפעולה באותה

 להלן. 8.8בנפרד בסעיף דון ייבמקרה של עומס יתר, אשר 

 בלמים 8.2

בעגורן הצריח צריך להיות מסוג חסין כשל, כלומר הבלם יופעל באופן אוטומטי במקרה כל בלם  8.2.1

של הפסקה באספקת כוח )פנאומטי, הידראולי או חשמלי(. אסור שהבלמים הללו ישתחררו אלא 

 אם אספקת האנרגיה מתחדשת או שמשחררים אותם בכוונה.

ך שרצועות או שרשראות לא כ ,להפעלת הבלם צריכה להיות השפעה ישירה על תוף ההרמה 8.2.2

 יימצאו בין הבלם והתוף.

להחזקת המטען, אפשר  (חיובית)ישירה  לחץמערכת פועלת  שבהםבהינעים הידראוליים  8.2.3

כשל. ההפעלה והמומנט שלו יהיו כפי שמומלץ  להשתמש בבלם ההרמה רק כהתקן חירום חסין

 על ידי היצרן.

הזרוע בעגורן צריח הנמצא תחת לחץ  תתזוז אתצריך למנוע  (הבלם בהינע הסיבוב)הסיבוב  בלם 8.2.4

המפורט על ידי היצרן. הבלם צריך להיות מתוכנן כך  להפעלה, רוח, עד ללחץ הרוח המקסימלי

שהזרוע תוכל לשנות את מיקומה עם הרוח כאשר המהירות עולה  כדייהיה לשחרר אותו  אפשרש

 המוגדרת על ידי היצרן.  וזעל 

 עגורנאי / תאי מפעיל 8.3

 דרישות הבאות:ב עמודהמפעיל המותקן בעגורן צריח צריך לתא  8.3.1

 מתוכנן ובנוי באופן שמגן על המפעיל ועל הבקרות מפני מזג האוויר.  (א

 מצויד בגג בעל חוזק מתאים כדי להגן על המפעיל מפני עצמים נופלים.  (ב

 .מזגן באמצעותכהלכה,  וממוזגמאוורר  (ג

או לרגלי המפעיל,  ,תא המפעיל תרצפביש להתקין בהתאם לסוגי העגורן לוחות צפייה  (ד

אלה במשקל המפעיל. הלוחות צריכים להיות עמידתם של לוחות  אתבמיקום שיבטיח 

 משקל אדם.  לנשיאתרשת בעלת חוזק מתאים  ,מצוידים באמצעי הגנה מתאימים, לדוגמה

, כדי למנוע מאנשים ייפלוחלון בקירות תא המפעיל צריכים להיות מוגנים כך שלא הלוחות  (ה

 .פתחל מבעדליפול 

 .כדי למנוע נפילת אנשים ,צריך להיות מוגן לפתיחה ניתןהעליון  וחלקשכל תא מפעיל  (ו

ללא  נמצא הואאנשים לא מורשים כאשר  תכניסכדי למנוע  ,מצויד במנעול יהיהתא המפעיל  (ז

 .בנפרד השגחה, אלא אם אפשר לנעול את יחידת הבקרה

למפעיל שדה ראייה פנוי ללא הפרעות אשר יאפשר לו להשתמש בעגורן  מעניקשבנוי באופן  (ח

 באופן בטוח.
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 אתאפשר כניסה ויציאה בטוחים מתא המפעיל. אמצעי הכניסה לתא המפעיל צריכים להבטיח י (ט

מספיק כדי שיוכל  בגודל יהיה התאדרך הרצפה,  היא. אם הכניסה וביילכד ש סכנה פנימ המפעיל

 בגודל מתאים. תהיהת ולהרים אותה ללא קושי, ודלת המלכודת מלכודהלעמוד ליד דלת 

בכל המשטחים החיצוניים , וזאת העגורן יצרן להנחיות בהתאם רק מעבריש להתקין מעקות  (י

/  חיים קו, יש להתקין מאחזי יד, או מעקות התקנת תמתאפשר לא. אם הגישה ובמשטחי

 .בהתאם להנחיות יצרן העגורן מעל המשטח תקני עיגון

 דרושים מאחזי יד ומדרגות כדי לאפשר כניסה ויציאה מתא המפעיל. (יא

 יש להחזיק מטפי אש מסוג מתאים ובכמות מתאימה בתא המפעיל;  (יב

 דרושים מחוונים מתאימים בתא המפעיל או בסמוך לו. (יג

 לעגורנאי הגנה סבירה מפני קרינת שמש, רוחות וגשם יעניקש כךתא המפעיל יהיה בנוי  (יד

  .(ללעי 'ג סעיף-תת ראה)

 :יכלול המפעיל תא (טו

 המיועד לישיבה ממושכת ,תקין מפעיל כיסא -

 ראשונה עזרה ערכת/  תיק -

 שתייה למי התקן/  מכל -

 בקרות הפעלה /ידיות הפעלה 8.4

 תהיינהלהפעלה. הבקרות  מספיקמקום  מפעילל תאפשרנהוממוקמות בהישג יד  תהיינההבקרות  8.4.1

כאשר משחררים אותם. מפסק החשמל  ניטרליבצורת מתגים החוזרים באופן אוטומטי למצב 

 כך, מסומנת בבירור תהיה. כל בקרה המפעיל שלממוקם בהישג יד  יהיהאפשר נעילה ויהראשי 

יש לארגן את הבקרות  ,אפשרהיא שולטת. אם  בוכיוון התנועה ש אתסביר את התנועה ושת

 לחיצה בטעות. תתבצע אםבאופן שימנע תזוזה 

 עצרי זרוע  8.5

, כמו עגורנים ניידים, מצריכים עצרי זרוע אשר לאפינג - צריח עם זרוע ניתנת להטיהעגורני  8.5.1

 (.8של הזרוע או משיכה שלה לאחור אל המגדל )ראה איור   נפילהימנעו 

כאשר היא  הזרוע עצירתעצר הזרוע צריך להיות מסוג שמשלב פונקציות של ניתוק מנוע ההרמה ו 8.5.2

 ש. מגיעה לזווית מקסימלית מוגדרת מרא

 מגנים ומבני מגן 8.6

כל החלקים הנעים החשופים של עגורן צריח, כמו גלגלי שיניים, גלגלות, רצועות, שרשראות,  8.6.1

 , אשר עלולים להוות סכנה בתנאי פעולה רגילים, צריכים להיות מוגנים.'צירים, גלגל תנופה וכד

 אספקת חשמל וציוד 8.7

תחיקת  ועליהם לקיים את עגורני צריח המחוברים לאספקת החשמל הם מתקנים קבועים 8.7.1

 חשמל. באחרות לגבי בטיחות התקנות ה, יש לפעול גם על פי דרישות על כך החשמל. נוסף

 אספקת חשמל לעגורן צריח צריכה לקיים את ההנחיות של תחיקת החשמל. יש לשים לב גם לנקודות הבאות:  8.7.2
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 הארקה והגנה מפני ברקים  (א

עגורנים המופעלים על ידי חשמל צריכים להיות מחוברים כהלכה להארקה. במקרה של 

עגורנים המותקנים על פסים, לפחות מסילת פס אחת צריכה להיות מוארקת באופן חשמלי 

בכל חיבור, ומוארקת כהלכה. אין להשתמש בגלגלי העגורן לצורך הארקת העגורן. מלבד 

את כל עגורני הצריח כדי להגן עליהם מפני ברקים. יש זאת, יש להאריק באופן מלא ונאות 

 . המתאימיםלעיין בהנחיות של תקנות החשמל ובתקנים 

 מתח אספקה וסדר פאזות האספקה (ב

לפני חיבור עגורן צריח לאספקת חשמל צריך לוודא שמאפייני המתח וסדר הפאזות 

מתאימים לאלה של העגורן. יש לשים לב במיוחד לשינויים במתח )נפילות מתח( כאשר 

 מגנרטור זמני באתרי בנייה. מגיעהאספקת החשמל 

 חיבורים (ג

יש לספק את החשמל לעגורן צריח נע באמצעות תוף לשחרור כבל או מערכת  ,אפשראם 

איסוף כבל המותקנת, מבודדת ומוגנת כהלכה. אם משתמשים בכבל, עליו להיות מוגן 

יש לדאוג  ,ליבת הארקה. כמו כןובאמצעות תיל משוריין  ,למשל ,מבחינה מכנית, כמו

יד על כך שהכבל לא יינזק במהלך שהסיומת בכל קצה של כבל תתבצע כהלכה. יש להקפ

 .או כאשר העגורן נמצא בתנועהפעולה ה

 בידוד (ד

 המפסק .העגורן פעולותהמאפשר לנתק את אספקת החשמל ל ,מפסק מבודד בעגורן נדרש

 ,כדי לנתק את אספקת החשמל לעגורן עצמו. כמו כן ,מרוחק מהעגורן יהיהמבודד ה

 המבודדתקנות כדי למנוע סגירה בטעות או הפעלה שגויה של המפסק  / דרושים נהלים

 המרוחק.

כל רכיבי החשמל צריכים להיות מחוברים היטב למבנה העגורן, והעגורן עצמו צריך להיות  8.7.3

מחובר להארקה אפקטיבית. כל ציוד החשמל ומחברי החשמל צריכים להיות עמידים. יש 

כדי להגן על  ,כבל החשמל לחיבור צריח העגורןלהשתמש במחברים משחררי מאמצים בחיבור 

להדק במרווחי זמן קבועים את כבלי החשמל העוברים בתוך צריח העגורן.  ישכבל החשמל. 

 הנחיות של תקנות החשמל.עמודבלהחשמל בעגורן צריח צריכים  יהתקנחיבורי ההארקה של 

 מתגים גובלים –מפסקי גבול  8.8

המופעלים  ,ניםצריכים להיות מצוידים בהתקני בטיחות מוב  כל עגורני הצריח בכל קונפיגורציה  8.8.1

עשה טעות. ההתקן החשוב ביותר הוא המפעיל שכדי למנוע נזק למכונה במידה  ,באופן אוטומטי

 (.9שאמור למנוע אפשרות לעומס יתר או תנועת יתר של רכיבי העגורן )ראה איור  ,מפסק גבול

 אות:כל עגורן צריח חייב לקיים את הדרישות הב 8.8.2

אשר גורם לתוף ההרמה להיעצר בכל פעם שאונקל  ,להיות מצויד במפסק גבול לגובה האונקל (א

 . העומס מגיע למצב גובה מקסימלי מוגדר מראש

העוצרים את תוף ההרמה של הזרוע בכל  ,מפסקי גבול לזרוע מאפשרת הטיהב מצויד להיות (ב

יש לכוון את המפסקים הללו על  מדי. קטנהפעם שהזרוע מגיעה לזווית גדולה מדי או לזווית 
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 עד שהזרוע יוצרת מגע עם המתגים.  ,ידי הרמה והורדה אטיות )ללא עומס(

מגיעה למצב או  יאהמפסיק את תנועת העגלה בכל פעם שה ,מפסק גבולב מצויד להיות (ג

 .מראש יםמוגדר יםלמיקום מקסימלי

המטען המורם חורג הגורם לתוף להיעצר כאשר  ,מפסק גבול לעומס יתרב מצויד להיות (ד

ית זרוע כלשהם, או כאשר מומנט ההתהפכות חורג וזולמהעומס הנקוב המקסימלי לרדיוס או 

יתר צריך להיות מותקן יחד עם מחוון עומס הממומנט העומס הנקוב. מפסק הגבול של עומס 

  .בטוח אוטומטי

מפסקי גבול לתנועה עבור עגורנים הנעים על פסים המפעילים בלם כאשר ב מצויד להיות (ה

 העגורן מתקרב לקצות המסילה. 

                               

 

 : עצר זרוע8איור 

 בכל חובה להתקין עצר לזרוע
 ניתנת להטיהה העגורנים על זרוע
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 : מפסקי גבול לעגורן צריח9איור 

 

 

.9 מיקום עגורני צריח 

 כללי 9.1

: תנאי התמיכה במיוחד שני גורמיםעל  הדעת את תתל ישכאשר ממקמים עגורן צריח להפעלה,  9.1.1

עגורן הצריח מעבר לגבול  תאו העמידה של העגורן והימצאות סכנות בסמוך. יש לשקול את חריג

 לציבור, כולל באזורים פרטיים ובאזורים ציבוריים. אפשריותכדי למנוע סכנות  ,האתר

צים או הכוחות המקסימליים שיכולים להיות מופעלים על ידי עגורן הצריח חובה לדעת את הלח 9.1.2

עגורני צריח צריכים לספק את המידע  על הקרקע או על תמיכות אחרות ומסגרות אחרות. יצרני

 נתונים שיאפשרו לחשב זאת. לספקהזה או 

בהן שהפעלה והן בשעות השל עומסי הרוח, הן במהלך הערכה  עלבמיוחד  הדעת את תתיש ל 9.1.3

העגורן לא פועל. רוחות חזקות מפעילות כוחות ניכרים על עגורני צריח אשר ממוקמים לעתים 

בחשבון את לחצי  הרוח המקומיים  הביאלקרובות בקרבת בניינים גבוהים. במצב כזה, יש 

ם לב רוח. יש לשיהשל משבי  יהםהשפעות אתעקב אפקט המנהרה )או אפקט ונטורי( ו הנגרמים

 לכך במיוחד בתכנון ובפרטים של כל מבני התמיכה, החיבורים והעיגונים.

 תנאי העמידה או התמיכה של העגורן   9.2

הקרקע או היסודות, מבני תמיכה זמניים, סורגים, איטומים, חיבורים ועיגונים של עגורני צריח  9.2.1

 או

 

 או

 או 

 

 ניתוק בשל עומס יתר

 מפסקי גבול לזווית זרוע 
 גבוהה וזווית זרוע נמוכה 

 

 מפסק גבול 

 לתנועת העגורן

 מפסק גבול לתנועת העגלה     

ניתוק עומס יתר 
 על כבל ההרמה

 

 מפסק גבול 
 לגובה האונקל 
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ות ובמצב לא בעומסים המקסימליים במצב שיר דלעמוצריכים להיות בעלי חוזק מספיק כדי 

יש לדאוג להכנה מתאימה של משטח הקרקע עבור עגורני צריח  מיוחדבפעיל, ללא כל כשל. 

 קבועים, מתוך שיקולי בטיחות.

עגורן צריח תהיה בעלת יכולת נשיאת עומס מתאימה. כאשר  ימוקםעליה שחיוני שהקרקע  9.2.2

ם בתנאי הקרקע. אסור בחשבון שינויים עונתיי הביאלמעריכים את יכולת נשיאת העומס, צריך 

ביותר של  יםלחרוג מקיבולת נשיאת העומס במצב הסטטי ובמצב העמיסה הדינמי החמור

של המבנה בכל פעם שהיחידה נתמכת על ידי  וויציבות והעגורן. באופן דומה, יש לשקול את חוזק

 מבנה כלשהו.

ופרטי  התומכת יההקונסטרוקצמיקום העגורן, הערכת העומסים המקסימליים ותכנון היסודות,  9.2.3

להימנע מהערכה חסרה של ו. יש להקפיד הפרויקט מהנדסהעזר צריכים להיות מאושרים על ידי 

העומסים המופעלים. יש לקיים הערכה קפדנית של לחצי הרוח הצפויים, בהתחשב במידת 

כל גורם מיוחד אחר. עבור אתר בנייה, כאשר ההתקנה של עגורן הצריח בהחשיפה של האתר ו

להגיש את  ךצריהמתכנן  המהנדסיכולה להשפיע על המבנה הקבוע עקב לחץ יתר או עומס יתר, 

-מהנדס הפרויקטלהתוכנית המאושרת, מידע על התכנון או הצהרת שיטה עבור העבודות 

 לביצוע העבודה.  וראישו את המהנדס האחראי לביצוע השלד ולקבל

לצורך תכנון עומס הרוח על מבנה עגורני צריח, יש לעיין בהנחיות לגבי השפעות הרוח. מאחר  9.2.4

עגורני הצריח המשמשים בישראל מיובאים, בהן עומסי התכן של הרוח שונים מאלה רוב ש

השוררים בישראל, יש לבדוק את עומסי הרוח על המבנה של עגורני צריח על פי ההנחיות 

מצוינות לעיל. יש להשיג תמיד נתונים מיצרן העגורן לגבי המשקל העצמי של עגורן הצריח ה

והכוחות הדינמיים היכולים להיווצר במהלך הפעלה העגורן, וזאת כדי לקבוע את ההשפעות 

 הקריטיות ביותר של עומסי הרוח, בהתחשב בהנחיות המצוינות לעיל.

ת לקבוע תנאי מהירות רוח מקסימליים לתנאי שההוראות של יצרן עגורן הצריח יכולו אף 9.2.5

השירות, הן לא יכולות לקבוע המלצות לעמידה בתנאי הרוח באתר ספציפי. עבור עגורנים 

גבוהים, לכוחות הרוח תהיה השפעה ניכרת על דרישות החוזק של התמיכות והיסודות. יש לשים 

 ם או עיגונים זמניים.לב לכך בהתקנה ובהידוק של התקני חיזוק, מהדקי פסים, חיבורי

 ואת התחיקההרלבנטיות צריכה לקיים את  חיבורים בין עגורן הצריח ועבודות הבנייה תבניי 9.2.6

. המבנה וכל עוגני העגורן צריכים להיות הפרויקט מהנדסתקני הבנייה. התכנון מצריך אישור של 

חזקים מספיק כדי לשאת את העומסים המקסימליים שהעגורן יכול להפעיל עליהם בתנאי 

העומס הסטטיים החמורים ביותר ובתנאי העמיסה הדינמיים על העגורן. הדבר חשוב במיוחד 

ל עגורן הצריח כאשר שוקלים את השימוש בעגורן מטפס. עבור אתר בנייה, כאשר ההתקנה ש

להגיש  ךצריהמתכנן  המהנדסיכולה להשפיע על המבנה הקבוע עקב עומס יתר או מאמצי יתר, 

המהנדס האחראי -את התוכנית המאושרת, מידע על התכנון או הצהרת שיטה למהנדס הפרויקט

 לביצוע השלד ולאשר את ביצוע העבודה.
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 קרקעיות -סכנות תת 9.2.7

, למבני התמיכה מהמרתף, בין אם הם יהםיש סכנה ליסודותבו שאסור למקם עגורנים במקום  

ציבוריות רשתות ל ,צינורות קבוריםלסוללות, לחפירות, לעיגונים זמניים, לממולאים או לא, 

מיוחדות  תמיכות-קרקעיות כאלה, ייתכן שיהיה צורך לספק יסודות-. אם יש סכנות תת'וכד

 נוספות כדי להבטיח את בטיחות העגורן.  

 גאות או הצפות אזורי 9.2.8

 העמדתגאות, או אם מפלס מי התהום גבוה, ייתכן שלרים החשופים להצפות עונתיות או ובאז 

קרקע מיוחד. במצבים כאלה, יש למקם את כל הציוד  ביסוסיסודות עמוקים או צריך תהעגורן 

אסור למקם את  .בו הוא לא יהיה בסכנה עקב עלייה במפלס המיםשהמכני והחשמלי במקום 

בו קיימת סכנה ליסודות, למסילות או לכבישי גישה זמניים עקב ניקוז מים שהעגורן במקום 

 ., אלא אם ננקטים אמצעי זהירות מתאימיםה במפלס המיםיעיליים, הצפות או עלי

 שיפועים 9.2.9

מותקנים על פסים צריכים להיות שהבסיסים לעגורני צריח סטטיים והמסילות לעגורני צריח  

חזקים ומפולסים. לעגורני צריח מותקנים על זחל ומשאית יש יכולת מוגבלת מאוד לנוע ולפעול 

העגורן שבו חוברת ההוראות לעגורן לא מפרטת את גבול השיפוע שעל קרקע משופעת. בכל מקרה 

 , יש להתייעץ עם היצרן.בו יכול לפעול

 סכנות קרובות 9.3

בחשבון  להביאפירוק. יש להפעלה ולבו יש מרווח פנוי להקמה, שני צריח במקום יש למקם עגור 9.3.1

כמו כבלי חשמל עיליים ומוליכי חשמל, מגדל המשדר גלים בתדר רדיו, , הקרובה בסביבהסכנות 

מבנים ובניינים קרובים, מתקני הרמה, חומרים בערימה, עבודות בנייה אחרות, נתיבי טיסה 

 ,ועגורנים אחרים, אזורים שלציבור יש גישה אליהם עיליים םל גשריבשדות תעופה, נתיבים ש

 . 'כולל דרכים מהירות ומסילות רכבת וכד

בין קצה הזרוע והמכשול או  יםמטר 2חובה למקם עגורני צריח כך שיהיה מרווח של לפחות  9.3.2

אורות אזהרה למטוסים בחלק העליון של עגורני  ןהמבנה הסמוך. במצבים מסוימים, יש להתקי

כדי למנוע שינוע מטענים מעל מקומות , אפשרשצריח. יש למקם עגורני צריח רחוק ככל 

, עבודות בנייה אחרות או מסילות רכבת. יש עיליים םגשרי מאוכלסים, דרכים ציבוריות, אזורי

רשת גז או כבלי חשמל. יש  כגוןקרקעיים, -שירותים תתב הכרוכות ותהסכנבחשבון את  הביאל

-כדי להבטיח שעגורן הצריח ימוקם במקום שאינו מפריע לשירותים תת ,לנקוט אמצעי זהירות

 כדי למנוע כל נזק. ,קרקעיים כלשהם. אם זה בלתי אפשרי, יש להגן על אותם שירותים כהלכה

 קווי חשמל עיליים של  םומוליכי םכבלי 9.3.3

 לגרוםאו מתקרב אליהם, עלול  או כבלי חשמל עילייםבא במגע עם קווי חשמל שעגורן  9.3.3.1

ליצור קשר  )בעלי העגורן( היהבני מבצע על ,להתרחש עלול כזה מצב. אם תאונות קטלניותל

 תקנות פי עלהבטיחות מרחקי המתאים לדרישות  חשמל, כדי למצוא פתרוןהעם חברת 

 ת עבודה בטוחות. וכניוולתכנן ת, 1966( צריח)עגורני  בעבודה הבטיחות
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על יש להתייחס לכל הקווים העיליים או למתקני חשמל אחרים כאל "חיים" אלא אם מוצהר  9.3.3.2

 שהם "מתים" ובטוחים.ידי גורם מתאים 

כל אדם העובד בקרבת קו אספקת חשמל כלשהו צריך לקבל הדרכה והוראות כדי להבטיח  9.3.3.3

 בטוח. פןבאו ולעבודשהוא יכול ליישם את אמצעי הבטיחות הדרושים 

כאשר עובדים במקביל לכבלי חשמל עיליים, מומלץ להתקין שרשרת של סימוני אזהרה  9.3.3.4

עמודים במרווחים מתאימים, וכל עמוד בבמרחק בטוח מהכבלים. השרשרת צריכה להיתמך 

 צריך לשאת הודעת אזהרה כדלקמן: "סכנה! קווי חשמל עיליים". 

אסור להפעיל עגורן בקרבת קווי חשמל עיליים אלא אם הדבר מתבצע באישור מראש  9.3.3.5

של מפקח עבודה אזורי. מפעיל העגורן צריך לנסות לפעול כך שקווי החשמל העיליים  ובתעודה

הגבהים או  בהערכתיהיו בשדה הראייה שלו בעת הפעלת העגורן. יש להיות מודעים לקושי 

 צפייה רגילות. המרחקים של הקווים בשיטות 

 חפיפה –קיצון  מצבי –מניעת התנגשות  9.3.4

כאשר שני עגורני צריח או יותר מותקנים באזור מוגבל, אזורי הפעולה שלהם יכולים לחפוף  9.3.4.1

התנגשות. התנגשות יכולה לנבוע ממגע ישיר בין חלקים מבניים של לזה את זה ולגרום 

חבל ההרמה ליותר, המותקנת במיקום נמוך  ,עגורןההזרוע המסתובבת של  בין – העגורנים

. חבל הרמה של עגורן יכול להסתבך ממנו המשתלשלשל העגורן הגבוה יותר או המטען 

אזורי חפיפה או אזורי  מניעתבחלקים מסוימים של העגורן השני. הפתרון הטוב ביותר הוא 

 .כאחד הרמה חלקה תפעולבטיחות ו להבטיח כדי, אפשרשעד כמה  ,הפרעה

להלן(.  3 פרקעבודה בטוחה )ראה  תוכנית תבמהלך קביעהתנגשות  שליש לשקול היטב סיכון  9.3.4.2

במיוחד להשפעות על אמפליטודת התנועה של הזרועות והמטענים  הדעת את תתיש ל

התלויים. התנועה מושפעת ממהירויות הסיבוב של הזרועות ופעולות הבלימה שלהן, מכוח 

האינרציה של המטענים התלויים, מהמשקלים על האונקל, מגודל המטענים המשונעים 

  וממצב הרוח.

התחתון של  וקצהו ,שונים בגבהים תהיינה יהםעותשזרו כך יוצבו אופקית זרוע בעלי עגורנים

מטרים לפחות מהעגורן התחתון על כל  2-אונקל העגורן הגבוה )כשהוא מורם( יהיה גבוה ב

 2-ב הגבוה העגורן מתורן מרוחק יהיה הנמוך העגורן של הזרוע קצה, על כך נוסףחלקיו. 

יש לשמור על  ,כן כמו. להרמה המתוכנן המרבי המטעןבאורך  ובהתחשב, לפחות מטרים

מטרים לפחות בין זרועות העגורן )הקדמית או האחורית( לבין מכשול  2מרחק אנכי של 

 (. 'א9)ראה איור  'דוכמתח  קווי ,סמוך יןיבנ, אנטנה כגון, אפשרי אחר

של מסלול קצה הזרוע במצב  המרבי, הגזרה המשותפת תיקבע על פי הרדיוס לאפינג בעגורני

 המתוכנן להרמה. המרביהקרוב ביותר לאופקי, לרבות אורך המטען 

  אם שני עגורנים או יותר ממוקמים באותו מקום עבודה, או במקומות עבודה שונים, באופן  9.3.4.3

אמצעי הבטיחות הבאים,  אתהסתבכות בכבלים, יש לנקוט לכזה שקיים סיכון להתנגשות או 

 בין השאר:
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 .אדם אחראי לבקרה כוללת של פעולות ההרמה במקום העבודהמתאם /  אתתלמנות  (א

הרמה המתבצעות באזור החפיפה בין מקומות עבודה שונים יש להבטיח פעולות ב (ב

  .תקשורת ושיתוף פעולה נאותים בין האחראים

עד כמה שאפשר, כל מפעיל עגורן צריך לראות בבירור את כל אזור החפיפה של עגורן  (ג

 .הצריח שהוא מפעיל

אשר תשמש את אותם עגורנים אך ורק לצורך  ,יש לדאוג למערכת תקשורת אפקטיבית (ד

פעולות ההרמה. המערכת צריכה להיות ללא הפרעות ולאפשר תקשורת ישירה בין שני 

 .מפעילי העגורנים

פעולה הפעולה המותאמת למצב הרוחות, ולדאוג לאמצעים מתאימים כך ש לאפשר (ה

 ב הרוחות לא תגרום להתנגשות או למגע פיזי בין שני העגורנים.המותאמת למצ

או  2 חלק BS EN 1207 המקיימים את תקן ,לדאוג למגבילים מתאימים של שטח העבודה (ו

ש"ע, או הנחיות אחרות, כדי להבטיח שרק עגורן צריח אחד יישאר באזור החפיפה בכל רגע 

המאפשרת ליותר מעגורן  ,נתון. לחילופין, יש לדאוג למערכת מתאימה למניעת התנגשויות

לפעול באזור החפיפה, בלי לגרום להתנגשות. האנשים האחראים במקומות  דאחצריח 

מגבילים מתאימים של שטח  תהתקנ בין מקומות העבודה אםהעבודה השונים צריכים לת

 העבודה או מערכות למניעת התנגשות לעגורנים הפועלים באזורי החפיפה.

כל מגביל של שטח העבודה או מערכת למניעת התנגשות כמתואר בסעיף ו' לעיל צריכים  (ז

 להיות מותקנים ומתוחזקים כהלכה.

, יש לפעול על פי מדריך ההוראות של משתמשים במערכת למניעת התנגשותש במידה (ח

הכולל את כל המידע לגבי התקנה, כיול, בדיקה, ביקורות, תחזוקה ושימוש  ,היצרן

 נכונים במערכת למניעת התנגשויות.

עבודה או מערכת המגבילי שטח  התקנתאסור להכניס לשימוש עגורן צריח אלא אם  (ט

נבדקה כהלכה. יש לקיים בדיקה נוספת בכל פעם  – בהתאם למקרה – למניעת התנגשויות

בעגורן, כמו למשל שינוי  / שחל שינוי או מתבצעת התאמה של פרמטרים במקום העבודה

 .'בגובה העגורן וכד

ותיעוד זה צריך להיות זמין לבדיקה; אם  ,יש לשמור תיעוד של הבדיקות במקום העבודה (י

של מגבילי שטח העבודה או המערכת  צריך להשהות באופן זמני את פונקציות הבטיחות

כל פעולות  ., כיוונים, בדיקה, תחזוקה או תיקוןהתאמותלמניעת התנגשות, למשל לצורך 

אשר נמצא בקשר  ,העגורן באזור החפיפה צריכות להתבצע תחת פיקוח ישיר של האחראי

ישיר עם כל המפעילים והעובדים הקשורים לפעולות העגורן במקום העבודה. אם 

פונקציות הבטיחות משפיעה על פעולות אחרות של העגורן במקום העבודה,  ייתהשה

העבודה, כדי  מותבמקודרוש תיאום של פעולות ההרמה באזור החפיפה בין האחראים 

 למנוע התנגשות.
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 )ו'( לעיל צריך להיות מתוכנן כך: 9.3.4.3כל מגביל שטח עבודה המותקן על פי סעיף  9.3.4.4

ו לא תהיה השפעה תושימוש בטוחים בעגורן הצריח. להפעלהמפרט שלו יבטיח תכנון  (א

, מיצרן העגורן חשוב מאוד להשיג אישור או הסכמה מוקדמים ,מזיקה על העגורן. לכן

 ., לפני התקנת התקן הבטיחותאפשראם 

 .ניכמ-יופעל באופן מכני ישיר או אלקטרו מגבילה (ב

 .נוע תנועה שלו בכיוון מסוכןלאחר שהופעל, עליו להביא את עגורן הצריח למצב בטוח ולמ (ג

 .עליו להביא את העגורן למצב בטוח במקרה של כשל או תקלה (ד

, כיוונים, התאמותלצורך  ,כל מפסק להשהיה זמנית של פונקציות הבטיחות של העגורן )למשל (ה

( צריך להימצא בתוך תיבת מפסקים נפרדת. תיבת המפסקים צריכה תיקוניםותחזוקה 

 .ולה הרגילה של העגורן, והמפתח צריך להישמר בידי האחראילהישמר נעולה במהלך הפע

עליו להיות מסוגל לעמוד בעומסי ההולם והרעידות הנוצרים במהלך שימוש רגיל, הקמה,  (ו

 .החלפת כבלים, פירוק, הובלה ותחזוקה

 עליו לאפשר אימות של פונקציות הבטיחות שלו במהלך בדיקות או מבדקים. (ז

 ( לעיל צריכה להיות מתוכננת כך:')ו 9.3.4.3המתוארת בסעיף המערכת למניעת התנגשות  9.3.4.5

ה לא תהיה תהמפרט שלה צריך להבטיח תכנון ושימוש בטוחים בעגורן הצריח. להפעל (א

מיצרן  חשוב מאוד להשיג אישור או הסכמה מוקדמים ,השפעה מזיקה על העגורן. לכן

 .לפני התקנת התקן הבטיחות ,אפשר, אם העגורן

לת לעקוב במדויק אחר המיקום של כל העגורנים באזור החפיפה היא תהיה מסוג (ב

 .כולל תנועות הזרועות, תנועות העגלה ותנועות האונקל הנמצאים מתחת למערכת,

 תרחשתכדי להבטיח שלא  ,היא תהיה מסוגלת להתערב באופן אוטומטי במנגנוני העגורן (ג

אם למקרה, בכל פעם התנגשות, על ידי האטת המהירות או עצירת תנועת העגורן, בהת

 .שיש סיכון להתנגשות

, המערכת הזו צריכה להביא את עגורן הצריח ואת התנועה ופעלהתנועה הלאחר שמגביל  (ד

 .שלו למצב בטוח

אות קולי וחזותי רציף יופעל בתא המפעיל כדי להזכיר למפעיל להאט את תנועת העגורן  (ה

 .בו קיימת סכנת התנגשותשכאשר הוא מתקרב לאזור 

חזותית ופנימית תופעל בכל תא מפעיל כאשר המערכת למניעת התנגשות אזהרה  (ו

 מתקלקלת או כאשר עוקפים אותה. אותות האזהרה צריכים להיות רציפים וברורים.

לפחות אות אזהרה אחד בצורת אור מהבהב יופעל כאשר המערכת למניעת התנגשות  (ז

, כמו למשל באור יהיה להבחין בכל מצב אפשראות ב .שעוקפים אותהכמתקלקלת או 

יהיה בולט וברור למפעילי עגורן אחרים ולאנשים אחרים בסביבה. אות  הואשמש בוהק, ו

 אזהרה זה צריך להינתן מחוץ לתא המפעיל.
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צריך להיות שונה וייחודי מכל שאר אותות האזהרה  ,כל סוג של אות אזהרה אשר ניתן (ח

 של עגורן הצריח.

כזה שכל מפעיל עגורן יוכל לראות בבירור את כל  הממוקמים באופן ,דרושים לוחות תצוגה (ט

החיוויים והאזהרות המופיעים בלוח. אסור שלוח התצוגה הזה יפריע לשדה הראייה של 

והמידע  ,המטען וסביבתו. יש להתקין מסכים עם תאורה שאינה יוצרת בוהק אתהמפעיל 

 המוצג צריך להיות קריא בכל מצב, כמו למשל באור שמש בוהק.

 .ניכמ-יל יופעל באופן ישיר מכני או אלקטרוכל מגב (י

 המערכת צריכה להגיע למצב בטוח במקרה של כשל או תקלה. (יא

כל המפסקים המיועדים להשהות באופן זמני את פונקציות הבטיחות )למשל לצורך  (יב

יימצאו בתוך קופסת מפסקים נפרדת. קופסת  ,, כיוונים, תחזוקה ותיקונים(התאמות

פעלה רגילה של המנוף, והמפתח יישמר על ידי ההמפסקים צריכה להישמר נעולה במהלך 

 האחראי.

המערכת צריכה לעמוד בעומסי ההולם והרעידות הנוצרים במהלך שימוש רגיל, הקמה,  (יג

 .החלפת כבלים, פירוק, הובלה ותחזוקה

 .ממזג האוויר צריך להיות עמידכל רכיב שיכול להיות מושפע  (יד

צריכה להיות אפשרות לאמת את פונקציות הבטיחות של המערכת במהלך בדיקות או  (טו

 ביקורות. 

 

 חפיפה בותקמינימליים בע ביטחון טווחי: 'א9 איור

 

.10 הקמה, פירוק ושינוי גובה 

 אמצעי זהירות כלליים    10.1

ציות לנהלים -העגורן בשל איתאונות עלולות לקרות במהלך הקמה, פירוק ושינוי גובה  10.1.1

שהוגדרו על ידי יצרן העגורן, שימוש בחלקים לא מתאימים, גודל או סוג לא מתאים של בורג, 

פעולות הרכבה, או פירוק רכיבים לא נכון. כדי למנוע נכון של  לאהרכבה לקויה או סדר 
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 השלכות מסוכנות ויקרות, יש להקפיד לפעול באופן הבא:

סקר סיכונים לפני התחלת כל פעולת הקמה, פירוק או שינוי  לערוךצריך  יהי/ מבצע הבנ הבעלים (א

גובה בעגורן צריח, כדי לזהות את הסכנות הטמונות בהפעלה ואת הסכנות העלולות לנבוע 

 .1מפעולות סמוכות. סקר הסיכונים צריך להתבצע על פי הפרטים המסוכמים בנספח 

למניעת הסכנות המזוהות בסקר הסיכונים, מבצע הבנייה צריך לקבוע אמצעים  / הבעלים (ב

, את השאר בין. האמצעים הללו יכללו, יהןהשלכותל אוסכנות לסבירות ה את למזעראו 

 הדברים הבאים: 

(i) והכשרתבטיחות  רתמות הספקת, התקנה של מערכת למניעת נפילות עובדים בגובה 

 העגורן. בהקמתתרנים לצוות העוסק  מטפסי

(ii)  הנ"ל. באזור מוגדר מסביב לעגורן הצריח, עד לסיום הפעולהעיכוב פעולות העבודה 

(iii) כפפות מגן, מגני אוזניים ואפודים זוהרים כגון, ציוד הגנה אישי הספקת. 

(iv) הפסקות מנוחה מספיקות מתן. 

(v)  מתן הדרכה מתאימה לאנשים מוסמכים ולעובדים העוסקים בהקמה, פירוק או

 שינוי הגובה של עגורן הצריח.

(vi) מתאימה בין קומותתאורה  התקנת. 

(vii) ו 10.5על ידי עובדים מוסמכים, כמתואר בסעיף משנה  תוידוא שהעבודה מתבצע-

 להלן, בהתאמה.  10.4

כדי להגדיר את הנהלים  ,/ שיטת עבודה בעברית תוכניתעל הבעלים/מבצע הבנייה להכין  (ג

לשפר את שינוי הגובה של עגורן הצריח. יש לדאוג להכנות מתאימות כדי לפירוק וללהקמה, 

בו אנשים דוברים שפות אחרות מלבד עברית. אם מעסיקים קבלן שהתקשורת במקום עבודה 

לצורך ההקמה, הפירוק או שינוי  ,להלן 10.3כמתואר בסעיף משנה  ,מורשית חברה/  מומחה

 / תוכניתה .עבודה עם אותו קבלן מומחההשיטת  את או תוכניתה את להכין ישגובה, ה

 : השאר ביןשיטת העבודה צריכה לכלול את הדברים הבאים, 

(i) .כל האמצעים כדי למנוע או להפחית את הסכנות המזוהות בסקר הסיכונים 

(ii) .נהלים צעד אחר צעד בתוספת איורים בצורת דיאגרמות 

(iii) במילות אזהרה ספציפיות  שימוש תוך, הדגשה של סכנות קריטיות ואמצעי בטיחות

 כמו "סכנה" "זהירות" ו"נקודות אחזקה". 

(iv) .נוהל והוראות לגבי "נקודות אחזקה" של חלקים קריטיים 

(v) .נהלים למניעת סכנות לעובדים בסמוך לעגורן הצריח 

(vi) הצהרות ברורות לגבי התפקיד והמשימות של חברי הצוות. 

(vii)  .אמצעים לתקשורת אפקטיבית 

וכן מערימות חומרים  ,יהיה פנוי מאנשים אשר אינם מעורביםדרוש אזור מוגדר אשר  (ד

. אזור זה צריך להיות גדול מספיק כדי לאפשר הערמה ושינוע של רכיבים, והקמה או 'וכד

פירוק של העגורן בלי להפריע או לסכן עובדים אחרים במקום העבודה. יש להגדיר שטח 
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לפרק או  בהם שימוש כדי להקים מספיק לעגורן נייד או אמצעי הרמה אחרים אשר ייעשה

גישה נאותה למשאיות המספקות או מסלקות את הרכיבים. לאת עגורן הצריח. יש לדאוג 

 יש לדאוג לתאורה נאותה לכל אזורי העבודה הללו. 

שיטת העבודה(  / תוכנית, יש להפיץ העתקים של דוח סקר הסיכונים )כולל אפשראם  (ה

הלן, ויש ליידע אותו לגבי משך הפעולות הצפוי ל 10.3לקבלן המומחה, כמתואר בסעיף 

 ולגבי גבולות אותו אזור מוגדר.

 אם הדבר מעשי, יש להימנע מפעולות הקמה, פירוק ושינוי גובה בשעות הלילה. (ו

רוב היצרנים מגדירים מהירויות רוח מקסימליות מותרות לפעולות הקמה, פירוק ושינוי גובה,  (ז

במיוחד בתנאים  על כך . יש להקפידיותר ויות רוח גבוהותואין לבצע את הפעולות הללו במהיר

 של משבי רוח וכאשר יש אפקט של מנהור )אפקט ונטורי( בקרבת בניינים גבוהים.

 .יש לתלות מכלולים מהנקודות המומלצות על ידי היצרן (ח

 יינזקו במהלך ההרמה. ולאיהיו בלתי יציבים  לא ,טלטלוילא י שהמכלולים לוודא יש (ט

או במשקולות נגד, על הבטון  בסיסאם משתמשים בבטון ליסודות העגורן, או במשקולות  (י

להיות בהרכב מתאים ויש לאפשר לו זמן אשפרה מספיק כדי שיגיע לחוזק הנדרש. בכל 

שלב בפעולות הקמה, פירוק או שינוי גובה, יש להקפיד שהכמות המתאימה של משקולות 

 ם המתאים על העגורן, על פי הוראות היצרן. או משקולות נגד תימצא במיקו בסיס

 מספיקכבל  אורך עלבכל העגורנים המאפשרים הגדלת גובה, עם העלייה בגובה יש להקפיד  (יא

 במפלסהתחתון,  במצבוכאשר האונקל  כדי לאפשר לפחות שני ליפופים מלאים על התוף

לפעול מתחת . בהקשר זה, יש להקפיד על כך במיוחד גם כאשר האונקל נדרש הקרקע

  .למפלס הקרקע

נוהלי הקמה מסוימים מצריכים טיפול בחלק מסוים של תקנות החשמל במהלך פעולות  (יב

ההקמה. במקרים כאלה, עבודות הקשורות לחשמל צריכות להתבצע על ידי חשמלאי 

מוסמך על פי תקנות החשמל. עליו להבטיח שכל אספקת החשמל תבודד במהלך העבודה על 

שמתח האספקה מתאים לזה של העגורן ושכל  ;מצעי ההארקה תקיניםשא ;מערכת החשמל

לכוון את  אפשר המעגלים נבדקו לפני הפעלתם. במקרים מסוימים, ייתכן שלא יהיה

מפסקי הגבול כאשר החשמל כבוי, אבל יש לעשות זאת בהקדם האפשרי, ובכל מקרה לפני 

 החזרת העגורן לשימוש.

את המסמכים הבאים לפני ביצוע פעולות הקמה או  יגצה צריך להימבצע הבני / הבעלים (יג

פירוק של לשינוי גובה של עגורן צריח או עגורן מנוף )אם משתמשים בהם להרכבה או 

 עגורן הצריח(: 

(i) דוח על אימות הרכיבים 

(ii) דוח של בדיקות לפני האספקה 

(iii) )דוח של בדיקת המבנה התומך )אם הדבר ישים 

(iv) התחזוקה והבדיקות של העגורןת יהמתאר את היסטורי ,יומן תחזוקה 
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(v)  שיטת העבודה או תוכניתדוח סקר סיכונים להפעלה, כולל 

(vi)  והניסיון של המומחה והאדם המוסמך האחראי להפעלה  סמכותההתיעוד 

(vii) העגורן יוןשרי   

(viii) (העגורן גילב)תלוי  שצריךבדיקות לא הורסות במידה  דוח 

(ix) ביסוס  אישור 

(x) עגורנאי רישיון 

שינוי לפירוק ולהבעלים צריך להבטיח שעגורנים ניידים ועגורני מנוף המשמשים להקמה,  (יד

ולדאוג שיהיו  נחוצותהגובה של עגורן צריח ייבדקו כהלכה. יש להשיג את התעודות 

 זמינות לבדיקה. 

 המורשיתנציג החברה  – מינוי מומחה 10.2

להלן, בכתב, אשר יפקח באופן ישיר על  10.2.3הבעלים צריך למנות מומחה כמתואר בסעיף  10.2.1

 גובה של עגורן הצריח באתר. המומחה צריך לקיים תדרוך עםהפעולות ההקמה, הפירוק ושינוי 

כדי לדון בתהליך ההפעלה כולו וכדי להבטיח  ,מפעיל העגורן ואחרים עםעובדי הבטיחות, 

שיטה בטוחה להפעלה, כולל נוהלי עבודה, רשימת תיוג ותוכנית עבודה. בסיום כל פעולה, 

 התקין. סיומהמומחה אחראי לאשר את ה

מכתב המינוי של המומחה יציין את דגם עגורן הצריח במקום העבודה ואת מיקום אתר  10.2.2

תקף למקום עבודה ספציפי בלבד. פרטים על מינוי המומחה עם העבודה וזיהויו. מכתב המינוי 

  בבירור במקום בולט ליד עגורן הצריח. צויניםמשמו ומספר טלפון ליצירת קשר צריכים להיות 

כדי לבקר, לעקוב ולפקח על  המתאימים הניסיוןו ה, ההסמכהההכשרהמומחה צריך להיות בעל  10.2.3

 :הבאות הדרישות פי על, רני צריחפעולות ההקמה, הפירוק ושינוי הגובה בעגו

  .מהנדס מקצועי רשוםו ,בעל תואר מהנדס בתחום רלבנטי (א

. ניסיון עבודה רלבנטי של שנה אחת משמעו מארבע שנות ניסיון רלבנטיבעל לא פחות  (ב

טיפוס ומשימת פירוק  / משימות של פתיחה טלסקופית ארבע, לפחות אחתמשימה הקמה 

 חודשים. 12אחת במהלך 

שיטת ב ואת אמצעי הבטיחות המפורטים בתוכנית / צפויות סכנותבעל יכולת לנהל  (ג

לצורך פעולות הקמה, פירוק ושינוי גובה של עגורן  ,על ידי הבעלים נהוכההעבודה אשר 

 .קריטייםה והצריח בחלקי

המוסמך ועם מפעיל העגורן במהלך פעולות הקמה, פירוק  בעל יכולת לתקשר עם הבודק (ד

 במידת הצורך. גובה, ובעל סמכות להפסיק את העבודהושינוי 

בעל יכולת לקיים ביקורת חזותית של החלקים בעגורן הצריח כדי להבטיח שהם במצב  (ה

 לפני התחלת פעולה כלשהי.  ,תקין

, הקמהלרבות  ,לעגורן הקשורות העבודות כל את לבצע העגורן יצרן ידי על והוסמך הודרך (ו

 .ועוד תיקון, גובה שינוי, רוקיפ
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 מורשית חברה/ מינוי קבלן מומחה  10.3

אם פעולות ההקמה, הפירוק או שינוי הגובה של עגורן הצריח מתבצעות באתר בנייה או  10.3.1

 הבעלים עלשקבלן מועסק על ידי הבעלים / מבצע הבנייה במקום העבודה כדי לבצע פעולה זו, 

 שמומלץכפי  ,/ מבצע הבנייה להבטיח שהעבודה מתבצעת אך ורק על ידי קבלן מומחה

 להלן.  10.3.2מתואר בסעיף ו

 והניסיון הבאים: הההכשרקבלן מומחה להקמה, פירוק ושינוי גובה של עגורן צריח צריך להיות בעל  10.3.2

הודרך  אשר ," בתחום עגורני הצריחתיקון, קבלן בעל מומחיות ב"הקמה, פירוק וטיפוס (א

 הנדרשותפעולות וה העבודות סוגי כללצורך ביצוע והוסמך על ידי יצרני העגורנים 

 צריח. ניעגורב

( אדם מוסמך אחד 1בעל ניסיון רלבנטי ויכולות טכניות מספיקות המעסיק לפחות ) (ב

( עובדים בכירים בעלי מיומנויות וניסיון מתאימים, כפי שמתואר בסעיפים 3ושלושה )

  .להלן, בהתאמה 10.5-ו 10.4

שינוי גובה של עגורן הצריח, לפירוק ול/ השיטה להקמה,  תוכניתהבעל יכולת להבין את  (ג

ובעל יכולת להסביר את הפרטים לצוות העובדים, כולל הסבר מלא על הסיכונים 

ההמלצות והוראות הבטיחות המתוארות בסעיפי  אתוהלי עבודה לקויים, והכרוכים בנ

לים "סכנה", י, כמו למשל ההוראות המצוינות עם המשיטהב/   תוכניתהאזהרה ב

 או "נקודות אחזקה"."זהירות" 

 שינוי גובה של עגורן הצריחלפירוק או ל/ אדם מוסמך להקמה,  מומחה 10.4

הבעלים צריך להבטיח שפעולות הקמה, פירוק ושינוי גובה של עגורן הצריח יתבצעו תחת  10.4.1

 .(10.2)ראה דרישות בסעיף  של מומחה חפיקו

הפירוק ושינוי הגובה הבעלים צריך להבטיח שהמומחה המוסמך המפקח על פעולות ההקמה,  10.4.2

 של עגורן הצריח יהיה בעל ההסמכות והניסיון הבאים:

טיפוס של עגורן  / ביצוע פעולות הקמה, פירוק, פעולות טלסקופיות מיבתחועובד מיומן  (א

 .צריח והרמה של חומרים, כלים וציוד הקשורים לפעולות הנ"ל

 .לפחות ניסיון רלבנטי ותשנ 10 בעל (ב

 שקיבלשינוי גובה של עגורן צריח מאותו סוג דגם, או בפירוק ובניסיון בהקמה,  בעל (ג

 .הדרכה מתאימה לגבי אותו דגם

 בקורסים הבאים: ףהשתת (ד

(i)  קורס הדרכת בטיחות לעובדי בנייה בתחום הספציפי 

(ii)  בגובה עבודהקורס 

(iii) עגורנאים קורס 

(iv) ראשונה עזרה קורס 
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 המומחה / האדם המוסמך צריך להיות מסוגל:  10.4.3

 .תוכנית /  השיטההלתדרך ולהורות לעובדים שלו כיצד לבצע את הפעולה על פי  (א

זהירות המפורטים האמצעי לבטיחות חשובות והלאזהרות  עובדיולהסב את תשומת לב  (ב

במדריך היצרן, בהצהרת השיטה, ברשימות תיוג לחלקים קריטיים ובדוח סקר סיכונים 

 "זהירות ו"נקודות אחזקה"(.מילים "סכנה", בחלקים המסומנים ל)בפרט 

  .לענות לשאלות המועלות על ידי צוות העובדים שלו ולספק להם הנחיות מתאימות (ג

רכיבים עיקריים בעגורן הצריח לפני  םלקיים ביקורת חזותית כדי לוודא את שלמות (ד

 התחלת הפעולה.

 שינוי גובה של עגורן צריח לפירוק או לעובדים מוסמכים להקמה,  10.5

מבצע הבנייה צריך להבטיח שפעולות הקמה, פירוק ושינוי גובה של עגורן צריח  / הבעלים 10.5.1

 10.5.3יתבצעו אך ורק על ידי עובדים מוסמכים, בעלי ההכשרות והניסיון המתוארים בסעיף 

 להלן.

כל פעולות ההקמה, הפירוק ושינוי הגובה יתבצעו אך ורק על ידי עובדים מוסמכים, תחת  10.5.2

 .יבלו הדרכה והסמכה על ידי יצרן העגורןאשר ק ,פיקוח של מומחה

 :הבאיםעובדים מוסמכים משמעם עובד בכיר או עובד זוטר שיש להם הניסיון וההכשרות  10.5.3

 עובד בכיר:  (א

 פתיחה טלסקופית / עובד בכיר יהיה עובד מיומן בתחום של "ביצוע פעולות הקמה, פירוק

  .הקשורים לעבודות הנ"ל"טיפוס של עגורן צריח והרמה של חומרים, כלים וציוד  /

  :עובד זוטר (ב

 "אחד-על-אחד"עובד זוטר צריך להיות עובד כללי. עליו לעבוד אך ורק תחת פיקוח ישיר 

 . בגובההנדרשים לעבודה זאת כעבודה  יםשל אדם בכיר. עליו לעבור את הקורס

 הוראות היצרן 10.6

גובה. הפירוק ושינוי הקמה, החובה להקפיד לציית להוראות יצרן העגורן מבחינת פעולות ה 10.6.1

כל סטייה מהנהלים המפורטים עלולה לגרום לעומסי יתר על חלקים מבניים וחלקים מכניים, 

 התמוטטות העגורן. צריך להבטיח תמיד את הדברים הבאים: לולגרום לכשל או 

ספר הוראות היצרן זמין לעובדים המבצעים פעולות הקמה, פירוק ושינוי גובה של עגורן  (א

 .הצריח

המספר הסידורי של  יצוינו שבוהוראות המתאים לעגורן הספציפי )הבספר  וששימ (ב

 ומספר מתקן הבעלים( ,על פי היצרן ,המכונה

צריך לקיים מפגש תדרוך עם מנהל העבודה, אנשי הבטיחות, מפעיל העגורן  האחראי (ג

עבודה בטוחה,  שיטתהנהלים המוגדרים, כדי להבטיח  עלועובדים רלבנטיים אחרים 

שיטת העבודה,  כולל נוהלי עבודה המוכתבים על ידי היצרן, רשימות תיוג, התוכנית /

 .( לעיל')ג 10.1.1כמתואר בסעיף 

 .יש להשיג אישור מיצרן העגורן לפני כל חריגה מהנהלים המוגדרים (ד
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 רכיבים מתאימים.ביש להשתמש אך ורק בחלקים ו (ה

 בדיקות לפני האספקה 10.7

יח צריך להבטיח שבדיקות עגורן הצריח יתבצעו לפני האספקה, וזאת על ידי בעלי עגורן הצר 10.7.1

 , לפני האספקה למקום העבודה.מפעלי-פנים בודק – מורשה גורם

 גורםלפני האספקה יאושרו על ידי  שנערכובדיקות  עלהבעלים צריך להבטיח שהדוחות הבאים  10.7.2

 צריח:העגורן  תלפני הקמויוגשו לבדיקה על ידי הבעלים  מפעלי-פנים בודק – מורשה

 .הרכיבים תדוח אימות לפני אספק (א

 .הרכיבים אספקתדוח בדיקות לפני  (ב

חודשים  12-לפני האספקה תקפים למשך לא יותר משהבדיקות ללא הרס  ללוכדוחות בדיקות  10.7.3

 אחר קבלת אישור מבודק מוסמך.ל

 .2בנספח  רכיבים, מתואריםה אספקתנהלים לבדיקות לפני האספקה, כולל אימות לפני  10.7.4

 – מורשה גורםיש לקיים בדיקות לפני האספקה ולהכין דוח של הבדיקות לפני האספקה על ידי  10.7.5

המשמש לשינוי גובה התורן ולמנועי החלפה  ,לכל מקטע תורן נוסף ,, וזאתמפעלי-פנים בודק

 עבור הכלוב הטלסקופי.

בדיקות לפני האספקה של הכלוב הטלסקופי והמערכת ההידראולית הנלווית לו התוצאות  10.7.6

, צריכות להתייחס לעגורן מפעלי-פנים בודק – מורשה גורםלשינוי גובה, אשר יתבצעו על ידי 

כלוב טלסקופי תקף  תבדיקות לפני אספקהבו משתמשים בכלוב הטלסקופי. דוח שהצריח 

בו הכלוב הטלסקופי מאוחסן בבית המלאכה שרק הזמן חודשים, כולל פ 12-למשך לא יותר מ

 . בו שימוש צורךומסופק בחזרה למקום העבודה ל

אפשר להשתמש בכלוב הטלסקופי גם לעגורני צריח אחרים באותו מקום עבודה, בתנאי שהעתק  10.7.7

עגורן  תהכלוב הטלסקופי מצורף לדוח הבדיקות לפני אספק תלפני אספקשדוח הבדיקות מ

עגורני צריח אחרים. אם הכלוב הטלסקופי מועבר למקום עבודה נוסף, יש לדאוג עבור  ,הצריח

הכלוב  תאספקלפני שלפני אספקה נוספות ולספק דוח לגבי הבדיקות שלבצע בדיקות 

 . מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה הגורםהטלסקופי על ידי 

 רשום. קונסטרוקטוראישור תכנון היסודות על ידי מהנדס /   10.7.8

 .התוכנית פי על היסוד ביצועל הפרויקטאישור מהנדס    10.7.9

 לחיבור הארקה, וחיבור העגורן למקור החשמל. (מתאים שיוןי)בעל ר אישור בודק חשמל   10.7.10

 יסודות, מסילות וכבישים זמניים 10.8

 עגורנים סטטיים, בסיסים באתר 10.8.1

. רשום קונסטרוקטור/  התכנון והבנייה של היסודות צריכים להיות מאושרים על ידי מהנדס

זוויות פינה, מסגרות או מקטעים יצוקים צריכים להיות ממוקמים במדויק ומעוגנים כהלכה 

על ידי מקטע הבסיס של הצריח או אמצעי קיבוע מתאים בזמן יציקת הבטון והאשפרה. יש 

 לקיים לעתים קרובות בדיקות של המיקום והניצבות. יש להקפיד לבדוק את בורגי העיגון. יש

לדאוג לניקוז כדי למנוע הצטברות מים מסביב ליסודות העגורן. עבור אתר בנייה, כאשר 
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ההתקנה של עגורן הצריח יכולה להשפיע על המבנה הקבוע עקב עומס יתר ומאמצי יתר, 

 ,העבודות ת/ שיט תוכניתלהגיש את התוכנית המאושרת, מידע על התכנון או  ךהמתכנן צרי

 ולאשר את ביצוע העבודה.  ,האחראי לביצוע השלד המהנדס –למהנדס הפרויקט 

 ם על בסיס משלהם )ללא חוגונים או גלגלים(יעגורנים סטטי 10.8.2

התקני עיגון צריכים להיות  ;רשום מבניהתכנון והבנייה של היסודות יאושרו על ידי מהנדס 

ממוקמים במדויק. המשטח העליון של היסוד צריך להיות מפולס. יש לדאוג לאמצעים לבדיקת 

 הצטברות מים מסביב לבסיס העגורן.התקני עיגון ולמניעת 

 עגורנים מותקנים על פסים, מסילות  10.8.3

ידי מהנדס  המסילה חשובה מאוד לפעולה בטוחה של העגורנים. עליה להיות מתוכננת על 10.8.3.1

רשום בעל סמכות וניסיון רלבנטיים. יש לבדוק באופן קבוע כל מסילה. המסילה  מקצועי

צריכה להיות מפולסת, מחוברת ליסודות או לאדנים עם חוזק מתאים ועם מרווחים 

להיות מתוכננת בהתאם  עליהמתאימים לעמוד בלחץ המקסימלי המופעל על ידי הגלגלים, ו

תר הבטוח על הקרקע. מצע המסילה והמסילה צריכים להיות ללחץ נשיאת העומס המו

 מונחים על פי מפרטי היצרן מבחינת דירוג, מרווחים ומשקל. 

המסילות צריכות להיות בעלות קרקעית שטוחה, עם שטח חתך שיהיה לא פחות מזה  10.8.3.2

המומלץ על ידי יצרן העגורן. יש להקפיד על קביעת המסילות ועל רדיוס העקמומיות 

לחוגונים הנעים במסלול עקמומי, ולחוגנים שאינם נעים במסלול עקמומי. הקצוות  המתאים

הסמוכים של המסילה צריכים להיות בהשקה צמודה. חיבורי פסים או מוטות חיבור ישמשו 

כדי לשמור על המרווח הנכון. עליהם להיות מסוגלים לעמוד בכוחות לחיצה ובכוחות 

 וחיבורי פסים על פני האדנים. מתיחה. יש למקם חורים ללוחות תפס 

ולהישמר  ,( לעיל')א 8.7.2כמתואר בסעיף  ,הפס של המסילה צריך להיות מוארק כהלכה 10.8.3.3

 במצב פנוי. אסור להשתמש בגלגלי העגורן להארקת העגורן. 

ועצרים, על פי סדר זה, לקראת קצה  לבלימה חול ארגזייש למקם מפסקי גבול לתנועה,  10.8.3.4

המסילה, כך שבמקרה שהעגורן דורס את המפסקים, כוח האינרציה של התנועה יופחת 

לפני שהוא מגיע לעצרים. העצרים צריכים להימצא  ,הודות לקופסאות החול ,במידה ניכרת

ים בקו אחד, במרחק של חצי מבסיס העגורן מקצוות המסילה, או שיש לנקוט אמצעים אחר

כדי להבטיח שלא תהיה חריגה מלחץ נשיאת המשקל המותר על הקרקע מתחת לקצוות 

להשתמש בנושאים אורכיים כדי להקטין  אפשרהמסילה. במקרה של קרקע לא טובה, 

למינימום את הכפיפה בפסים. השימוש בציוד חיתוך בלהבה לחיתוך פסים או ליצירת חורים 

מזיק לטיפול התרמי של הפס ויוצר אזורים  שהואחר מא ,לברגים וחיבורי פסים אינו מומלץ

 בהם יכולים להתפתח סדקים. ש ,קשים מקומיים

 יחוברואשר  ,מהדקי פסיםבכל החוגונים לתנועה מתחת לקרון צריכים להיות מותקנים  10.8.3.5

בסוף משמרת העבודה ובזמן  סגירתו אחרלכדי לנעול את העגורן במקומו  ,היטב לפסים

רוחות חזקות. אם רכבים צריכים לחצות או לנוע על פני מסילה של עגורן צריח, יש להגן על 

 המסילה כהלכה באמצעות אדנים וליבה קשה, או חומר כיסוי אחר.
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 עגורנים מטפסים, מבנה תומך  10.8.4

ומאושרים על ידי מכלולים להעברת עומסים מהעגורן למבנה התומך צריכים להיות מתוכננים  10.8.4.1

אשר יבדוק שכאשר משתמשים במרכזי קיבוע ספציפיים ובגובה צריח מסוים, המבנה  ,מהנדס

יוכל לעמוד בשילוב המקסימלי של עומסים סטטיים ודינמיים שיכולים להיות מופעלים על ידי 

י העגורן. באתר בנייה, כאשר ההתקנה של עגורן הצריח יכולה להשפיע על המבנה הקבוע על יד

 אתמידע על התכנון או ומאמצי יתר או עומסי יתר, המהנדס צריך להגיש את התוכנית המאושרת 

 המהנדס האחראי לביצוע השלד ולאשר את ביצוע העבודה. -העבודות למהנדס הפרויקט תשיט

מבני בטון צריכים לעבור אשפרה מתאימה לפני שעומסי עגורן מופעלים עליהם, וחובה  10.8.4.2

ק על פי הוראות היצרן מבחינת המשקל הכולל של העגורן, ומבחינת להקפיד לפעול במדוי

 בהם יש להשתמש ביחס לגובה הבולט מעבר לתמיכה העליונה.שמרכזי התמיכה 

כדי ליצור מרווח  ,פתחים ברצפה במבנה עבור צריח העגורן צריכים להיות בגודל מתאים 10.8.4.3

 מספיק בין הצריח והמסגרות המטפסות וכל חיזוק בולט.

משתמשים תחילה בעגורן עם בסיס קבוע, יש להקפיד בזמן ההתקנה שהצריח יכוון כהלכה, אם  10.8.4.4

כדי  ,שהציוד המטפס ימוקם ויחובר כהלכה, ושהקורות התומכות בעגורן יהיו מפולסות היטב

להבטיח שהצריח נתמך על שתי הקורות ובשני צדי הצריח, ושהעגורן מחוזק כהלכה על ידי 

שחרור הברגים המחברים אותו לבסיס. יש לאבטח את כל היתדות כדי המסגרות המטפסות לפני 

 למנוע מהם להשתחרר וליפול בזמן הפעולה. 

, Hהמוקמים במסדרון בצורת  ,מסגרת התמיכה או המשטח נושא העומס של עגורן צריח 10.8.4.5

וצריכים להתבצע חיזוקים על פי  ,מותחן בורגי של בטון, אם ממוקם בערוץ נחל או בים

 המהנדסמקורי, עד כמה שניתן. אם צריך להשתמש בתכנון שאינו התכנון המקורי, התכנון ה

 – לתכנן ולאשר את התוכניות ולהגיש אותן מחדש לאימות למהנדס הפרויקט צריך המתכנן

 המהנדס האחראי לביצוע השלד. 

 עגורני צריח מותקנים על משאית, גרור או זחל  10.8.5

דרכי גישה זמניות או משטחי עבודה זמניים המסופקים עבור המכונות הללו צריכים להיות 

באיכות פני שטח מתאימה ועם יכולת נשיאת עומס מתאימה, מהודקים היטב, ומפולסים על פי 

שימוש בעגורני צריח המותקנים על בהגבולות הדרושים. יש לפעול על פי המגבלות הקפדניות 

בשיפועים, וכן בהתאם להוראות היצרן. מומלץ להתקין בסוגים כאלה של  משאית, גרור וזחל

די לאפשר קביעה אשר ימוקם במיקום נוח ויהיה מדויק מספיק כ ,עגורני צריח מחוון מפלס

 נכונה של העגורן.

 התקנה של בסיס מרכב לעגורן ומקטע ראשוני של הצריח 10.9

 בסיס באתר 10.9.1

אחרים המאפשרים הגדלה של הגובה או פירוק לרוב העגורנים המטפסים ועגורני צריח  10.9.1.1

להלן, יש רגליות מיוחדות או  10.18-ו 10.16בשיטות הדומות לאלה המתוארות בסעיפים 

כדי לאפשר את הפעולות  ,אביזרים אחרים המותקנים בצדדים מסוימים של מקטעי הצריח

http://www.osh.org.il/


 קווים מנחים לעבודה בטוחה בעגורני צריח         
 
 
 

43          www.osh.org.il   

 

ריך להבטיח הללו. לכן, כאשר מתקינים את הבסיס ואת המקטעים הראשונים של הצריח, צ

שהם נמצאים בכיוון נכון כך שהזרוע, אשר אסור שתסתובב במהלך הפתיחה או הפירוק, 

צור בעיה במהלך יתהיה במיקום הנכון ביחס לצדי הצריח ולמבנים מסביב. אסור שהדבר י

כלל יש שטח פנוי זמין וצריך רק להרים מקטעי צריח נוספים בדרך שהפתיחה, מאחר 

 ולמקם אותם במקומם בחלק העליון של הצריח. 

במהלך פירוק, כאשר הזרוע והזרוע הנגדית מורדות, הן צריכות להיות רחוקות ממשטח  10.9.1.2

מסביב, דבר אשר אפשר להבטיח רק אם הצריח מוקם נכון שהבניין ומכל המבנים 

 מלכתחילה.

ניצבות, אסור לנסות לתקן זאת על ידי כיפוף,  אינןות פינה ממוקמות לא נכון או שאם זווי 10.9.1.3

 וגם לא על ידי הארכת חורי הברגים. 

 עגורן על בסיס משלו )ללא חוגונים או גלגלים(  10.9.2

מסביב ולעבודות הבנייה )ראה סעיף שיש להרכיב את בסיס העגורן בכיוון הנכון ביחס למבנים 

קבוע אותו במצב מפולס, אטום כהלכה ונתמך על חומר מתאים, ולדייס לעיל(. צריך ל 10.9.1

אותו כדי להבטיח פיזור אחיד של העומסים. יש להדק את התקני העיגון ולבדוק בכל ההרכבה 

 את המיקום והניצבות.

 עגורנים מותקנים על פסים  10.9.3

רן. מסיבות יש לבדוק את מסילת הפסים מבחינת מרווח תקין ופילוס לפני הרכבת בסיס העגו

לעיל, יש להרכיב את בסיס העגורן על הפסים בכיוון  10.9.1דומות לאלה המתוארות בסעיף 

הנכון. חוגונים נהוגים או סרנים מחליקים צריכים להיות ממוקמים כהלכה ביחס לעקמומיות 

 הפסים, על פי הוראות היצרן.

 מטפסים עגורנים 10.9.4

או בסיס משלו ללא חוגונים או גלגלים, יש אם משתמשים בתחילה בעגורן על גבי בסיס באתר 

לעיל. בכל מקרה, יש להקפיד  10.9.2-ו 10.9.1ליישם את אמצעי הזהירות המתוארים בסעיף 

 בעת ההתקנה שהעגורן ימוקם בכיוון הנכון ושציוד מטפס ימוקם ויחובר כהלכה.

 עגורני צריח מותקנים על משאית, גרור וזחל  10.9.5

פי נוהל להקמה עצמית. יש לפעול במדויק על פי הוראות היצרן  עגורנים מעין אלה מוקמים על

 מתוארים בסעיף זה, בהתאם למקרה. ויש ליישם את אמצעי הזהירות הכלליים ה

 הקמת הצריח  10.10

 הסיבוב מכלול / ציודהלאחר שהבסיס או השלדה הוקמו, מקימים את הצריח )אשר יכלול את  10.10.1

באמצעות עגורן שני או נוהל הקמה עצמית. בכל קורונה וראש הצריח( ומחברים אותו  /

 מקרה, צריך לכוון את כיוון הצריח כהלכה במקטע הבסיס שלו.

כאשר הזרוע מחוברת לראש הצריח לפני שמרימים את הצריח ממצב אופקי למצב אנכי, יש  10.10.2

ליישם את אותם אמצעים, כמו למשל הנחת לוח או פלטה מתחת לקצה החיצוני של הזרוע, 

 טיח תנועה חופשית על הקרקע כאשר מרימים את הצריח.כדי להב

כאשר משתמשים בעגורן שני להקמה, מספר המקטעים במכלול משנה כלשהו של הצריח צריך  10.10.3
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כדי למנוע עומסי יתר על המכלול כאשר הוא מורם ממצב אופקי למצב אנכי.  ,להיות מינימלי

בחלק העליון של מקטע הצריח. מומלץ לחבר את חיבורי הזרוע לפני הרמת הזרוע ומיקומה 

 'כאשר מקטע צריח או מכלול משנה שלו מונחים במקום, כל החבקים, התקני הנעילה וכד

צריכים להיות מחוברים, ויש להדק את כל הברגים היטב לפני שממשיכים לשלב ההקמה 

 אם צריך.   ,צריח בעלי חיזוק מיוחדההבא. חובה להבטיח התקנה של כל מקטעי 

יה צורך לעגן או לתמוך בצריח בהתאם לגובה העמידה החופשי שלו. כאשר מותחים ייתכן שיה 10.10.4

את העוגנים, צריך להקפיד שהמשיכה תהיה שווה בשני הצדדים ושהצריח יישאר ניצב 

צריך לבדוק שחסימה מתאימה מותקנת בצריח כדי לתמוך בעוגנים ולמנוע  ,לחלוטין. כמו כן

 נזק לצריח.

 הנגדית הרכבה והקמה של הזרוע  10.11

תמיכה ישרה. אם הזרוע נושאת  עליש להרכיב כהלכה את הזרוע הנגדית על קרקע ישרה או  10.11.1

אליה מחברים משקולות נגדיות, יש לחבר את העגלה )ללא המשקולות( ואת הכבלים שעגלה 

לפני ההקמה וההידוק, כך שלא תחליק כאשר מרימים את הזרוע  ,שלה אל הזרוע הנגדית

 הנגדית למקום. 

ר משתמשים בעגורן שני להקמה, יש לחבר את הזרוע הנגדית באופן שיאפשר הכנסה של כאש 10.11.2

הרגליים למקטע הסיבוב של הצריח. כאשר משתמשים בנוהל הקמה עצמית, יש להשחיל את כבלי 

 בהתאם לצורך.  ,ההקמה כהלכה ולהשתמש בהתקני נעילה מתאימים

י הרגליים, אשר צריכים להיות משומנים אין צורך להפעיל כוח רב מדי כאשר מכניסים את פינ 10.11.3

לפני הכנסתם. יש לנעול אותם במקום לפני חיבור הקצוות החופשיים של החיבורים. יש לבדוק 

 אחרים.הנעילה האת ההידוק של כל הפינים, הברגים והתקני 

 ומשקולות נגדיות   בסיסמשקולות  10.12

  בסיסהפירוק, צריך לדאוג לכמות הנכונה של משקולות או  יש לציין כי בכל שלב של ההקמה 10.12.1

ומשקולות נגדיות במיקום הנכון על העגורן. יש לפעול על פי ההוראות המדויקות של היצרן 

נושא זה, ובמיוחד לגבי הסיבוב של הזרוע הנגדית ומשקולות הנגד לפני התקנת הזרוע ב

 הראשית. 

גד על פי הוראות היצרן. המשקל המדויק של )נטל( או משקולות נ בסיסיש להכין משקולות  10.12.2

משקולות נגדיות צריכה לכלול  הכנתבבירור.  ןצוין עליהיומשקולות הנגד צריך  בסיסמשקולות ה

אמצעי להוספת כמויות קטנות של משקל כדי להגיע למשקל הכולל הדרוש. אם המשקולות הנגדיות 

 כדי למנוע תזוזה. ,זומורכבות ממספר משקולות נפרדות, צריך לחבר אותן זו ל

כמשקולות נגד, חומרים אשר המשקל שלהם  ,כמו חול ,אין להשתמש בחומרים חדירים 10.12.3

מושפע מתכולת הלחות בהם, אלא אם ניתן לקבוע את משקלם במדויק והם מוחזקים על גבי 

 בו המשקל מסומן בבירור.שמים,  בפנים ואטהעגורן בכלי 

 כדי להבטיח שהן תקינות. ,בסיסבבלוקים של משקולות היש לבדוק באופן קבוע את נקודת ההרמה  10.12.4
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 הרכבה והקמה של הזרוע הראשית  10.13

ההרכבה של הזרוע הראשית צריכה להתבצע על פי הוראות היצרן, עדיף במפלס הקרקע. יש  10.13.1

להבטיח שמקטעי הזרוע יורכבו  בסדר הנכון ובמיקומים היחסיים הנכונים. חובה בכל עת לתמוך 

שמוגדר על ידי היצרן, כדי למנוע מאמצי יתר בעת ההרכבה וההקמה. יש כהלכה בזרוע כפי 

מהקרקע זרועות המצוידות בעגלה אופקית על גבי תמיכות מתאימות כדי לאפשר חיבור  גביהלה

של העגלה. כאשר העגלה ממוקמת כהלכה על הזרוע, יש למתוח את הכבל מתיחה ראשונית 

באופן זמני את העגלה אל הזרוע כאשר הזרוע מורמת אמצעים לכיוון מתיחות הכבל. יש לאבטח ב

ומותקנת במקומה. יש לבדוק את התפקוד התקין של הגלגלות ושאר ההתקנים המכניים על 

 הזרוע, וגם את מפסקי הגבול והחיווט המותקן, כאשר הזרוע נמצאת על הקרקע.

ה כדי להקים את הזרוע הראשית, יש לנקוט אמצעי זהירות דומים יכאשר משתמשים בזרוע שני 10.13.2

מבחינת חיבורי כבלים והכנסה ונעילה של פיני הזרוע. יש לחבר כבלים  ,זרוע הנגדיתה שללאלה 

אין לנתק  .כל משך פעולת ההרמה והחיבורביהיה לשלוט בה היטב  אפשרשכדי  ,לזרוע דייםיציבים 

 מיכות והעיגונים מאובטחים וכל הפינים נעולים.את האמצעים הללו עד אשר כל הת

כאשר משתמשים בנוהל הקמה עצמית, יש להרכיב את הזרוע במיקום הנכון ואת הכבל  10.13.3

, יש להבטיח שהקצה החיצוני של 10.10.2במיקום הנכון ביחס לצריח. כפי שמתואר בסעיף 

ע מחובר תחילה על פני הקרקע. כאשר הקצה הפנימי של הזרו בתנועההזרוע יהיה חופשי 

למקטע המסתובב של הצריח, יש להבטיח שהפינים נמצאים במקומם ונעולים כהלכה ושכבל 

ההקמה הושחל כהלכה וחובר מחדש לפני הרמת הקצה החיצוני של הזרוע. אין לשחרר את 

כבל ההקמה עד אשר הזרוע מוחזקת כהלכה במצב מותקן באמצעות התקני עיגון ותמיכה, 

 ים אחרים.כבל הטיה או אמצע

כאשר הזרוע מוחזקת במקומה על ידי מספר חיבורים או כבלים, יש לחבר, למקם ולכוון את  10.13.4

 האמצעים הללו כהלכה למתיחות הדרושה.

כאשר הזרוע מוטה באמצעות מתקן הידראולי, יש לבדוק היטב את התפקוד התקין של  10.13.5

 האמצעים הללו ואת השסתומים הנועלים המתאימים לפני הרמת הזרוע. 

קורונה מורכבים יחד במפלס  / בעגורנים מסוימים, הזרוע, הזרוע הנגדית ומכלול הסיבוב 10.13.6

הקרקע ולאחר מכן מורמים לחלק העליון של הצריח באמצעות נוהל הקמה עצמית. כאשר 

הפעולה הזו מתבצעת באמצעות כבל הקמה בנפרד מהמגבהים, על הכבל הזה יכולים לפעול 

היות במצב תקין ומושחל כהלכה. יש להקפיד ל שכל הגלגלות עליו ל ,מאמצים גבוהים ולכן

 חופשיות להסתובב ושתנועת הכבל והמכלול המוקם לא חסומה באופן כלשהו.

 עומס ומחווני זווית הזרוע -חיבור מחווני רדיוס 10.14

עומס לזרוע הראשית. עבור מכונות עם זרועות המסוגלות לנוע -יש לחבר מחווני רדיוס 10.14.1

 לחבר גם מחוונים לזווית הזרוע.במישור האנכי, יש 

בהן מיקום מחווני רדיוס העומס לא מסומן, יש למדוד את ש, בזרועות עם עגלה אופקית 10.14.2

 המרחק המתאים במדויק ממרכז הסיבוב של העגורן.
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כאשר מכיילים או בודקים את מחוון רדיוס העומס של זרוע הטיה, צריך למדוד במדויק את  10.14.3

ממרכז הסיבוב של העגורן אל קו האמצע של  ,עבודה בטוחהרדיוסים המתאימים לכל עומס 

קריאות  שייתןהאונקל אשר אמור לשאת את העומס המתאים. יש לקבוע את המחוון כך 

 נכונות כאשר מסתכלים עליו ממיקום ההפעלה.

 בדיקה בסיום ההקמה 10.15

על פי הכנסה לשימוש, עגורן הצריח צריך להיבדק על ידי בודק מוסמך הבסיום ההקמה, לפני  10.15.1

להלן. לפני הבדיקות הללו, מומלץ לקיים ביקורת חזותית  14 פרקדרישות החוק, כמתואר ב

וכן  בדיקת חשמל על ידי חשמלאי בודק, המפקח על ההקמה, מומחההשל העגורן באמצעות 

 בדיקות תפקוד.

 בביקורת החזותית יש לשים לב במיוחד לדברים הבאים:  10.15.2

 .ומעברים נמצאים במקום ומאובטחיםסולמות גישה, משטחי בטיחות  (א

 הכבלים מושחלים כהלכה וכל מגני המכונות מותקנים במקום. (ב

לאחר מכן צריך לקיים בדיקת תפקוד של העגורן ללא עומס, כדי להבטיח פעולה תקינה של כל  .10.15.3

מכן עם עומס קל על התנועות, מפסקי הגבול והבלמים. מומלץ לחזור על הבדיקות הללו לאחר 

 העגורן.

בעגורנים המצוידים בתמסורת מהירות משתנה, יש לבצע את הבדיקות הללו תחילה בהילוך  .10.15.4

 נמוך ולאחר מכן לחזור עליהן בהילוך מהיר, עם עומסים מתאימים. 

בהם החלפת ההילוכים עוברת דרך מצב ניוטרל בין מהירות נמוכה ומהירות גבוהה, שבמנגנוני הרמה  .10.15.5

חליפים הילוך, צריך להוריד את בלוק האונקל לקרקע או לנקוט אמצעי זהירות אחר כדי כאשר מ

 למנוע נפילה של הבלוק ושחרור של כבל ההרמה מהתוף.

 : כבלים עשויים תיל פלדה גידי, BS302כל כבלי ההרמה צריכים לקיים את תקן  .10.15.6

BS EN 12385 בטיחות, או תקנים ישראלים ש"ע.  –: כבלים מתיל פלדה 

בשום מקרה אסור לבצע את החלפת ההילוכים כאשר יש מטען תלוי מהאונקל. לפני הכנסת  .10.15.7

 העגורן לשימוש, יש לקיים בדיקה נוספת של כל ההידוקים והעיגונים.
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 שינוי הגובה של עגורן צריח 10.16

של עגורני צריח מסוימים על ידי הוספה או הסרה של מקטעים  םאפשר לשנות את גובה 10.16.1

ראש החתול או חלקים אחרים של  / הזרוע הנגדית / ק את מכלול הזרועהצריח בלי לפרמ

 מבנה העגורן.

המקיף את החלק העליון של הצריח ויש לו צד  ,שיטה אחת מבוססת על כלוב טלסקופי 10.16.2

(. כאשר רוצים להוסיף מקטעי צריח נוספים, משתמשים בכלוב 10"פתוח" אחד )ראה איור 

ראש החתול מהחלק העליון של צריח אחד.  / ע הנגדיתהזרו / כדי להרים את מכלול הזרוע

אפשר להרים מקטעים נוספים, אשר מעבירים אותם דרך הצד "הפתוח" של  ,לאחר מכן

הכלוב ומחברים אותם לחלק העליון של הצריח ולראש הצריח. פעולה דומה מתבצעת כדי 

גובה העגורן. הבעלים צריך להבטיח שהמערכת ההידראולית  הורדת לצורךלהסיר מקטעים 

 הקשורה לכלוב הטלסקופי תיבדק כהלכה על פי המלצות היצרן לפני כל שימוש בה.

שיטה נוספת מבוססת על מקטע צריח מחליק בחלק העליון של הצריח הראשי או החיצוני,  10.16.3

(. מגדילים את גובה 10 ראש החתול )ראה איור / הזרוע הנגדית / הנושא את מכלול הזרוע

העגורן על ידי חיבור מקטעים נוספים לחלק העליון של הצריח החיצוני או הראשי, ולאחר 

 מכן מרימים את מקטע הצריח המחליק בתוכם.

בכל מקרה, מרימים את הכלוב הטלסקופי או מקטע הצריח המחליק באמצעות רגליות או  10.16.4

הל הפירוק העצמי מתבצע על פי סדר אביזרים אחרים בצדדים מסוימים של הצריח, ונו

הזרוע  / פעולות הפוך לזה של נוהל ההקמה. באופן כללי, אין להטות את מכלול הזרוע

ראש החתול במהלך פתיחת הצריח או הפירוק; החשיבות של כיוון נכון של הצריח  / הנגדית

 לעיל. 10.9מוסברת בסעיף 
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 ת הצריחגבה: ציוד לה10איור 

 

הערה: אפשר להשתמש במשטחי עבודה נוספים ברמות הגבוהות של הכלוב הטלסקופי אם 

 משתמשים בכלוב טלסקופי ארוך.

 

לפני שממשיכים בשינוי הגובה, יש לקיים בדיקות כדי להבטיח שמהירות הרוח לא חורגת מהגבול  10.16.5

גבי העגורן, נמצאת במקום הדרוש על  בסיסשנקבע לפעולה זו, שהכמות המתאימה של משקולות 

ושהגובה הסופי לא יהיה גבוה יותר מגובה העמידה החופשי ללא חיבורים, או שהגובה המתאים 

 להלן(. 10.17מעל החיבור האחרון הוא כפי שמפורט על ידי היצרן )ראה סעיף 

 יש לאזן את עגורן הצריח כהלכה על פי הוראות היצרן לפני ובמהלך שינוי הגובה של עגורן הצריח. 10.16.6

וון את הזרוע כהלכה ביחס לצריח, וכאשר צריך, לנעול אותה במקום כדי למנוע סיבוב יש לכ 10.16.7

לא מבוקר. לפני שמשחררים את התקני נעילת הצריח ומאריכים את הגובה, צריך להבטיח 

חיבור ותפקוד תקינים של הציוד להארכת הצריח, ואיזון תקין של העגורן. יש להקפיד להגן 

הטלסקופי או הצריח המחליק, וכדי להבטיח שהפעולה כולה  מפני הארכת יתר של הכלוב

 תתבצע על פי הוראות היצרן. 

יש לספק משטחי עבודה מתאימים כדי לחבוק באופן מלא את הכלוב הטלסקופי המשמש  10.16.8

להארכת הצריח. כאשר משתמשים בכלוב טלסקופי ארוך, אפשר לספק משטחי עבודה נוספים 

 סיבוב זר
 סיבובזר 

 ראש צריח 

 

 מקטע צריח נוסף

 כלוב טלסקופי   

 

 משטח הקמה

 צריח ראשי

 מגבה או בורג

 מקטע צריח מחליק

 מקטע צריח נוסף 
 )פתוח בצד לצורך הרכבה(

 צריח ראשי 

 מגבה או בורג 

 מקטע צריח מחליק ב.     כלוב טלסקופיא.       
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 לעובדי ההקמה.בגובה גבוה של הכלוב הטלסקופי 

אותם רוצים להוסיף צריכים להיות מורכבים כהלכה על הקרקע, ויש לשלוט בהם שמקטעי הצריח  10.16.9

למקומם ומחברים אותם. יש להוסיף סולמות גישה  םאותבאמצעות כבלים יציבים כאשר מרימים 

 ומשטחי בטיחות במקומות מתאימים כאשר מאריכים את גובה העגורן.

ן, יש יבהם העגורן נתמך והארכת הגובה שלו מתבצעת בתוך מבנה או בניש ,בעגורנים מטפסים 10.16.10

 לבצע את פעולת הטיפוס על פי הוראות היצרן.

בסיום פעולות שינוי הגובה, יש לבדוק את כל האביזרים והתקני הנעילה הקבועים, לפני  10.16.11

 להלן. 14ביצוע הבדיקות הנדרשות על פי חוק, כמתואר בסעיף 

 יבוריםגובה עמידה חופשי וח 10.17

עגורני צריח סטטיים וכאלה המותקנים על פסים מתוכננים לעמוד באופן חופשי עד לגובה  10.17.1

מסוים. אם מתכוונים לחרוג מגובה זה, יש לעגן כהלכה את הצריח העגורן ברמות המתאימות 

 (.  11)ראה איור 

                     

 : חיבור עגורן צריח11איור 

 

ניתן להשתמש בעגורני צריח מסוימים המותקנים על פסים כמכונות סטטיות עד לגובה מסוים  10.17.2

 מבט חזיתי על החתך 

 
כאשר המרווח בין עיגונים הוא בזווית 

מעלות בניצב  45-משל לא פחות 
לצריח, ייתכן שיהיה צורך ביחידת 

 חביקה אלכסונית

 

 מסגרת העיגון

 

 צריח עגורן

 

יתדות או התקני קיבוע 

 אחרים

כאשר לא ניתן לחבר עיגונים לעמודים, אפשר  הערה:

לחבר אותם לנקודות מתאימות אחרות במבנה הבניין. 

במקרים מסוימים, לא משתמשים במסגרות והעיגונים 

מחוברים ישירות לצריח העגורן. אפשר להשתמש 

 בחלקי חביקה אלכסוניים רוחביים או בודדים.

  עם חבק לקשירהעמוד בניין 

 

 מבנה הבניין

חבק ועמוד בניין מחוזק 

 עמוד לחיבור העיגוןל

 במידת הצורך
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הגלגלים  שגבוה יותר מגובה העמידה החופשי שלהם )תנועה(. במקרים כאלה, יש לחסום את

ולנתק את בקרות התנועה כדי להבטיח שבגובה המוגדל הם לא ינועו  ,על הפסים ,במקום

עליהם העגורן מותקן או באדנים שכאשר משנעים מטען. אין להשתמש בשום חלק של הפסים 

 התומכים באותם פסים כאמצעי עיגון כדי להבטיח את יציבות העגורן. 

רט בהוראות היצרן, אבל יש לפנות תמיד ליצרן כדי גובה העמידה החופשי של העגורן מפו 10.17.3

השיטות המתאימות של עיגון העגורן, והכוחות הקריטיים ביותר בשירות  על תויאלהתייעץ 

אליו ששהעגורן יעביר לחיבורים, חלקי החביקה של מסגרות החיבור ולמבנה  ,בשירות לאו

עיגון מתוכנן ומותקן  אחריות המומחה באתר לאשר באמצעותב ,הוא מחובר. לאחר מכן

העגורן, החיבורים  את מגביהיםכהלכה שהמבנה יכול לעמוד בכוחות הנוספים וכי כאשר 

עגורן הצריח  התקנתומסגרות החיבור יחוברו למפלסים המתאימים. באתר בנייה, כאשר 

להגיש את  ךצרייכולה להשפיע על המבנה הקבוע עקב מאמצי יתר או עומסי יתר, המומחה 

המהנדס האחראי  – המאושרת, מידע על התכנון או הצהרת שיטה למהנדס הפרויקט התוכנית

 ולאשר את ביצוע העבודה. ,לביצוע השלד

לפני חיבור העיגונים יש לאזן את העגורן על פי הוראות היצרן כדי להבטיח שהצריח אנכי  10.17.4

ש להתייעץ ושריסון התנועה המתקבל מהעוגנים לא יגרום לאחר מכן למאמץ יתר על הצריח. י

עם היצרן לגבי מיקום מסגרות החיבור ביחס למחברי הצריח; אם יש עיגונים בין מחברי 

הצריח, צריך לשקול אם להשתמש בחבקי דיאפרגמה או בהקשחה אחרת של הצריח. יש לעגן 

עם יתדות את הצריח במסגרת ולנעול את היתדות במקום. במהלך החיבור, יש לתמוך במשקל 

 כדי למנוע כפיפה שלו בקצה הצריח.  ,גורןהעיגון מצריח הע

 להלן(. 14.1נהלים לבדיקת כל העיגונים )ראה סעיף  / יש להכין הנחיות 10.17.5

שינוי של עיגונים כלשהם המחברים עגורן צריח בהוספה או בייתכן שיהיה צורך בחיבור,  10.17.6

צריך לבדוק  ,כדי שניתן יהיה לחרוג מגובה העמידה החופשי הרגיל שלו. לאחר מכן ,למבנה

מבנה העגורן. לפני ביצוע הבדיקות הנדרשות על פי חוק, יש לקיים  אתו אשוב את העיגון 

כדי להבטיח את ההידוק והתקינות של כל החיבורים, המחברים  ,חזותית יסודית הבדיק

 המבניים, היתדות והתקני הנעילה.  

 פירוק 10.18

יש ליישם את אמצעי הזהירות פירוק עגורן צריח יכול להיות פעולה קשה ואף מסוכנת.  10.18.1

צריך  ,הרלבנטיים המתוארים בסעיף זה בכל עת ולפעול בקפידה על פי הוראות היצרן. כמו כן

במיקום הנכון של העגורן, במהלך  בסיסלהבטיח שמשתמשים בכמות המתאימה של משקולות 

 כל שלבי הפעולה.

 הפירוק צריך להתבצע תחת הנהלתו והשגחתו של מומחה.      

בעגורני צריח רבים נוהל הפירוק מתבצע בסדר פעולות הפוך לזה של נוהל ההקמה. עם זאת,  10.18.2

בשל מגבלות השטח הנוצרות על ידי המבנה  ,פירוק עגורן הוא מורכב יותר מאשר ההקמה

חשוב מאוד לשקול את  ,שהעגורן שימש כדי לבנות אותו, ובשל הקרבה למבנים אחרים. לכן

מיקום בגודל ובהעגורן בתחילת הפרויקט, כאשר בוחרים בסוג, הסרת להדרישות לפירוק ו
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 בו רוצים להשתמש.  אשרהעגורן 

כדי  ,מכלולים מפורקים צריך להיות בעל קיבולת נשיאת עומס מתאימה להורדתהציוד המשמש  10.18.3

בניינים. הציוד, כולל כל ציוד מלקרקע הרחק ממבנים או  אלהההמכלולים  תהורד אתלאפשר 

להיבדק באופן יסודי על ידי בודק מוסמך, עם תעודות בדיקה מתאימות אשר יופקו על ההרמה, צריך 

כדי לייצב כל מטען אשר הורד ממשטח הבניין  ,ידי הבודק המוסמך. מומלץ להשתמש בכבלים יציבים

 ולחבר את הכבלים הללו לפני התחלת פעולת ההורדה.

העגורן, יש לאבטח את  בהם משתמשים להורדה במהלך פירוקשבכל נוהל או אמצעי  10.18.4

ההורדה, לפני שחרור  /אביזר ההרמה  אלאל האונקל או  םרוצים לפרק ולהורידשהמקטעים 

 ברגים או התקני נעילה כלשהם.

הסיבוב ובורגי הטבעת שלהם, וסדקים עלולים להתגלות  זריבעגורני צריח הם בעייתיים במיוחד  10.18.5

תאונה חמורה עלולה לקרות בשל כשל  במקרים רבים בריתוך פלטות טריזיות בטבעת הצריח.

התעייפות של הברגים. מומלץ מאוד לנתק את המחבר בין טבעת התמסורת בבסיס העגורן והטבעת 

בחלק העליון של הצריח בכל פעם שמזיזים את העגורן למקום עבודה חדש, ולהשמיד את הברגים 

יחות של משטחי ההברגה, המשומשים. יש לבדוק בטבעת הצריח אם יש סדקים בריתוכים ואת השט

בעת הפירוק ולפני כל פעולת הקמה. אם אין אזור נשיאת עומס במשטח המגע של ראש הבורג, הדבר 

סדקי  של היווצרות תלסכנעלול לגרום להשתחררות תחת עומסים מחזוריים, וכתוצאה מכך 

 התעייפות. 

 דריק –שימוש בעגורן מנוף   10.19

מנוף צריך האם משתמשים בעגורן מנוף כדי להקים או לפרק עגורן צריח, הבעלים של עגורן  10.19.1

 הגורםמנוף, אשר יתבצעו על ידי החלקים קריטיים של עגורן  אספקתלהבטיח בדיקה לפני 

דוח  יאושר. הבעלים צריך להבטיח ש3, על פי הנוהל בנספח מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה

ויוגש לבעלים  ,מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה הגורםעל ידי  ,פקההבדיקות לפני האס על

 מנוף.העגורן  תלפני הקמ

 חודשים.  12-מנוף תקפות למשך לא יותר מהעגורן  תלפני אספקשהדוח לגבי בדיקות  10.19.2

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osh.org.il/


 קווים מנחים לעבודה בטוחה בעגורני צריח         
 
 
 

52          www.osh.org.il   

 

.11 נהלים ואמצעי זהירות 

 השארת העגורן ללא השגחה 11.1

אלא אם כל המטענים הוסרו מהאונקל אין להשאיר עגורן ללא השגחה, גם לא לפרק זמן קצר,  11.1.1

מנעולים מתאימים כדי בואספקת החשמל נותקה, או שהמנוע הודמם, ונעשה שימוש בבלמים ו

שהמכונה תימצא במצב בטוח. אם העגורן הושאר ללא השגחה, יש להביא את האונקל 

 למיקום העבודה הגבוה ביותר שלו ברדיוס המתאים ולנתק את אספקת החשמל לעגורן.

 סוגים מסוימים של עגורנים יש לעיין בהוראות של יצרן העגורן.  תלהגנרטים על שיטות לפ 11.1.2

אם משאירים את העגורן ללא השגחה לפרק זמן ארוך באופן יחסי או שהוא לא בשימוש, יש  11.1.3

נעילת  ,קלהשתמש באמצעי בידוד לטווח ארוך, כמו למשל נעילת מתגים, ניתוק אספקת הדל

לארונות בקרה או מכונות, כדי למנוע גישה לא מורשית. יש הדלתות המאפשרות גישה 

 אינובו המפעיל שלהוציא את המפתח ממתג ההצתה ומפתחות אחרים מהעגורן בכל שלב 

נמצא במכונה. כאשר צפויים תנאי מזג אוויר קשים, יש לפעול על פי נהלים מתאימים למצב 

בור מהדקי פסים או אמצעי אבטחה כזה, אשר יכולים לכלול הזזת העגורן לנקודת עיגון וחי

אחרים. יש לסובב את הזרוע הראשית לצד הצריח, הרחק מהרוח, ולאחר מכן להביא אותה 

למצב של סיבוב חופשי. יש לנתק ולנעול את אספקת החשמל ולנתק את אספקת הדלק. יש 

 לסגור ולנעול את הדלתות או הלוחות המאפשרים גישה לציוד חשמלי או מכני.

את העגלה של העגורן בזרוע עם עגלה אופקית בסמוך לצריח, ברדיוס מינימלי,  יש למקם 11.1.4

 (.12ולהרים את האונקל למיקום הגבוה ביותר שלו )ראה איור 

לא העגורן  " מאפשר גובה צריח גבוה יותר מכפי שמותר כאשרתפעולימצב ה"הכאשר  11.1.5

 , יש לעגן את העגורן לבניין.בשימוש

הטיה )כולל עגורנים עם זרוע מפרקית(, יש להביא את הזרוע נים עם זרוע המאפשרת רבעגו 11.1.6

מעלות או במיקום המומלץ על ידי היצרן ולהרים את האונקל למיקום  15של  בזוויתלמיקום 

 (. 13הגבוה ביותר שלו )ראה איור 

העליון של הצריח או בזרוע, יש להדליק אותם  וכאשר מותקנים בעגורן אורות אזהרה בחלק 11.1.7

 אם משאירים את העגורן ללא השגחה בלילה.  גם

לפני השארת העגורן לפרק זמן ממושך, יש לסובב לאחור עגורני צריח שאין להם סיבוב רציף  11.1.8

 להלן(.   12.2במעגל מלא, אל מצב האמצע שלהם )ראה סעיף 
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את העגלה ברדיוס המינימלי  את העגורן ללא השגחה, צריך למקם כאשר משאירים
 את האונקל למיקום הגבוה ביותר שלו.ולהרים 

 

 : השארת העגורן ללא השגחה12איור 
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 כאשר משאירים את העגורן ללא השגחה ,להטיה: זווית הזרוע בעגורן עם זרוע ניתנת 13איור 

 

 –בדיקות שגרתיות  11.2
 (מוסמך לבודק המתנה ללא) הצורך במידת מידית םאות ולפסול ההרמה אביזרי שלמות את לוודא יש הנפה כל לפני

  בדיקה יומית 11.2.1

העגורנאי, אם הוסמך למטרה זו או אדם  / המפעיל עלבהתחלת כל משמרת או יום עבודה, 

היומיות בדיקות ה על, לבצע את הבדיקות השגרתיות הבאות, בהתאם לצורך, נוסף וסמךשה

 :1966תקנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח( בהנדרשות 

 בדיקות הנדרשות על פי הוראות היצרן. (א

בדיקה שמחוון העומס הבטוח האוטומטי נקבע נכון או מצויד באורך  –מגבילי עומס יתר   (ב

 חובהזרוע מתאים )או אורך מתאים של זרוע וזרוע תנופה( ולאורך הנכון של כבל ההרמה. 

  .בהעמסת משקולת מבחן –

מתאימה לאורך הזרוע )או זרוע שהיא  לוודא כדי ,לה של רדיוס העומסאהסק תבדיק (ג

 זותי.תנופה( מותקנת במחוון הח

 .בדיקה של מחוון מפלס העגורן )אם הדבר רלבנטי( (ד

יש לקבוע את הזרוע בעגורנים 
עם זרוע ניתנת להטיה בזווית של 

מעלות או במיקום המומלץ  15
כאשר משאירים  ,על ידי היצרן

 את העגורן ללא השגחה.
 

http://www.osh.org.il/


 קווים מנחים לעבודה בטוחה בעגורני צריח         
 
 
 

55          www.osh.org.il   

 

 .המערכת למניעת התנגשות )אם הדבר רלבנטי( / בדיקת מגביל שטח העבודה (ה

 – (שקיימים)היכן בדיקה של התקני התראה חזותיים וקוליים, כולל עבור עומס יתר  (ו

 . חובה

 תבדיק ;משקולות שניתן להסיר, או בסיסמשקולות נגד או משקולות  תבדיקת התקינות ואבטח (ז

מותקנים כהלכה בהתאם למתואר בטבלת משקולות הנגד למצב הפעלה )הערה: אם  – המשקלים 

 ,להצמיד דיאגרמה או שלט ישאם יציבות העגורן מובטחת על ידי משקולות ניתנות להסרה, 

 .בו יהיה קל לראותםשהעגורן במקום ל עהמציינים את מיקום וכמות המשקולות 

עם שני  ,פלדה יום הרכבת משקולות הבסיס, יש לעגן אותם לבסיס העגורן עם כבלבסי

 .כבלים לפחות לכל קבוצת משקולות )לפי הוראות יצרן(

 .בדיקת מפלסי השמן, הדלק ורמת השימון (ח

 .בדיקת האונקל לזיהוי סימני סדקים ושחיקה (ט

 .בדיקה של שחרור פינים, ברגים ואומים (י

כדי לזהות סימני נזק  ,והאביזרים בקצה הכבלים וכן של העיגוניםבדיקה של הכבלים  (יא

 ופסילתם בהתאם. ,ושחיקה

 .בדיקת מצב הצמיגים ולחץ הניפוח בהם )אם הדבר רלבנטי( (יב

 .בדיקה שכל המים נוקזו מכל קולטי המים (יג

 .בדיקת נזקים במבנה הזרוע (יד

 .בדיקת לחצי ההפעלה במערכות אוויר או הידראוליות (טו

 .של נוזל בלמים ושמן הידראוליבדיקת דליפות  (טז

עם תשומת לב מיוחדת לבלמים, כדי להבטיח שהם  ,יובדיקה של פעולת העגורן בכל תנועות (יז

 .פועלים ביעילות

מפסקי הגבול או אמצעי הניתוק )יש להיזהר  –בדיקת הפעולה של כל  המתגים הגובלים  (יח

 .חובה –פועלים כהלכה(  שאינםבמקרה  אלו בדיקות ביצוע בשעת

בעגורנים המותקנים על פסים, יש לבדוק שהגלגלים והסרנים במצב תקין, שתוף הכבל  (יט

 .מסתבך בחלק כלשהו של מבנה העגורן אינוחופשי להסתובב ושהכבל 

 .נעולים הםשימוש בעגורן -במצב של איש, שכל מהדקי הפסים והעיגונים משוחררים (כ

משוחררים, סדקים או  שהמסילה במצב תקין וללא הפרעות, ושאין שקיעות, מחברים (כא

 מרווחים בין אורכי פסים סמוכים.

יש להקפיד להוציא את העגורן משירות כאשר מהירות הרוח המתוארת קרובה לגבול העבודה  (כב

 רוח על העגורן ושהוא פועל כהלכה.-שמותקן מד ;הבטוח המוגדר על ידי היצרן

 ,הזרוע והזרוע הנגדיתבדיקה שפינים פצילים ומתקני נעילה מותקנים במקומם על חיבורי  (כג

 ובדיקת מוטות החיבור של משקולות האיזון.

 בדיקה שהתקן האזהרה של תנועת העגורן פועל כהלכה. (כד
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שכל המסגרות המטפסות וכל היתדות מהודקים ושכל העיגונים  יש לוודא בעגורן מטפס (כה

 .והיתדות בחיבורי הצריח או במסגרות החיבור מהודקים ונעולים במקומם בעת הצורך

צורכי בטיחות וכדי למנוע סיכון לשריפה, תא המפעיל של העגורן צריך להיות מסודר, ל (כו

ללא פחיות גריז ושמן או נוזלים אחרים; ללא מטליות, כלים, שאקלים וחומרים אחרים, 

זמין במקום  והואועם מטף אש המתאים לכיבוי שריפות חשמל ושריפות מסוגים אחרים, 

 מפעיל. הנוח בתא 

 חובה. –ם לסוגיהם הבלמי בדיקת (כז

יה מסילות הפסים, ההתקנים להפעלת יבדיקת ראבצריח נע על פסים ייבדקו -בעגורן (כח

 . חובה –בה  יםוהפגושהמתגים לנסיעתו במסילה 

 .חובה –צריח נע שלא על פסים תיבדק הצבתו הנאותה והבטוחה של העגורן  בעגורן  (כט

  .חובה –העגורנאי צריך לקיים בדיקת כל כבל המהווה חלק של עגורן הצריח  – בדיקה שבועית 11.2.2

מומלץ בהתאם לצורך לקיים ביקורת מלאה של העגורן, לפחות אחת לשבוע. מלבד הפריטים  ,כמו כן

הנבדקים בביקורת היומית, יש לשים לב גם לכל העוגנים, חלקי החיבור והחלקים המבניים. 

י סדקים משמעותיים והתקלפות צבע בחלקים מבניים ובמחברים, מאחר הבדיקה צריכה לכלול זיהו

מהווה אינדיקציה לדפורמציה קבועה ולהשתחררות מחברים. יש לבדוק את הידוק הברגים הדבר ש

הסיבוב, בגלגלי השיניים  זריבולבדוק אם יש סדקים במחברים מרותכים. יש לבדוק אם יש סדקים 

ם בטבעת הצריח. המקטע הזה של העגורן מקבל את עומס הפיתול האחראים לסיבוב ובלוחות טריזיי

חלק ניכר ממחזור הפעולה של  ותהמהוסיבוב, ההבלימה וההאצה של תנועות מהישיר הנוצר 

להיווצרות  לגרום שעלולמצב ה וזה, משתנה מחזורי עומס, העומס הוא מסוג על כך העגורן; נוסף

כשלי התעייפות. העגורנאי צריך לבדוק גם אם יש רעשים חריגים כאשר העגורן נמצא בתנועה, 

 כלל זה סימן לנזק לעגורן.בדרך שמאחר 

מומלץ להשתמש ברשימת תיוג לביצוע הבדיקות השגרתיות המצוינות לעיל. העגורנאי צריך  11.2.3

לא נמצא ובמצב עבודה תקין ובטוח,  שעגורן הצריח ולוודאלרשום את הבדיקות בפנקס העגורן 

 שום פגם בביקורת השבועית.  בו

( 'שבורים וכד / לים מפותליםיאם האדם המבצע את הביקורת מגלה פגם כלשהו )כמו למשל תי 11.2.4

או אם העגורן הצריח ניזוק בטעות, יש לדווח על  תובפעולאו  ,או חריגה כלשהי בעגורן הצריח

ולרשום בפנקס העגורן. יש  או למנהל העבודה בעגורן הצריחשימוש בטוח ל כך מיד לאחראי

/ מנהל  להוציא את המכונה מכלל שימוש עד לתיקון התקלות ועד לקבלת אישור מאת האחראי

 מקום מתאים ברשימת התיוג לדיווח על פגמים וליקויים.  קצותלה. מומלץ העבודה

 היתר עבודה 11.3

המתבצעים בעגורן, יש לשקול להשתמש במערכת  לפני כל תיקון, כוונון או ביקורת משמעותיים 11.3.1

מתאימה למתן היתרי עבודה. מערכת היתרי עבודה מיושמת כהלכה תבטיח שאמצעי הזהירות 

)למשל על ידי  'כדי לוודא שהעגורן בטוח לפני פעולת התחזוקה או התיקון וכד ,הדרושים יינקטו

וכדי ליידע את כל האנשים  ,('וכדבידוד ונעילה של ציוד חשמלי, הוצאת מפתחות ממתג ההצתה 

 הרלבנטיים על כך שהעגורן יוצא מכלל שימוש.
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מנהל העבודה. הוא מציין שיש  / המונפק אך ורק על ידי אחראי ,היתר עבודה הוא טופס ייעודי 11.3.2

ליישם אמצעי זהירות מיוחדים כדי שיהיה בטוח לעבוד על המכונה למשך פרק זמן מוגדר. 

העבודה צריכים להקפיד עליהם.  מבצעיהטופס צריך לפרט גם אמצעי זהירות נוספים אשר 

 מנהל העבודה צריך להיות האחראי על האתר.   / האחראי

שמבצע העבודה צריך לשמור את ההיתר אצלו תוך כדי ביצוע רוב המערכות הללו קובעות  11.3.3

 העבודה. אם מספר אנשים מעורבים באותה משימה, ההיתר צריך להיות מוחזק על ידי הבכיר

מנהל עבודה(. שיטה מומלצת בהקשר זה היא לשמור את ההיתר במקום ייעודי  ,)למשל במקום

ותו במקום בולט לעין על העגורן למים( ולהציג אמה ואטקופסת פלסטיק שקופה  ,)למשל

 הרלבנטי, למשל על דלת הגישה לעמדת המפעיל, כדי לציין שעובדים על המכונה. 

והאדם אשר הנפיק אותם צריך לאשר אותם לפני  ,בסיום העבודה, יש להחזיר את כל ההיתרים 11.3.4

מנהל  / "מסירת" העגורן לשימוש רגיל. נוהל זה הוא חשוב כמו האישור המקורי. האחראי

העבודה צריך להבטיח שכל האנשים אשר עבדו על פי היתר התרחקו מהמכונה או מהאזור. עליו 

 ,להבטיח גם שהציוד שהובא לעבודה הורחק משם, שכל מגני הבטיחות בעגורן הותקנו בחזרה

 להלן.  14ושהמכונה בטוחה בכל המובנים לשימוש רגיל, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 

 וחים אמצעי גישה בט 11.4

יש לדאוג לאמצעי כניסה ויציאה בטוחים לעגורן צריח ויש לתחזק אותם כהלכה. יש לספק  11.4.1

כדי לאפשר גישה לתא המפעיל ממפלס הקרקע או  ,סולמות גישה מתאימים עם כלוב בטיחות

מהמפלס הנמוך ביותר בתורן הצריח. יש לדאוג גם למשטחי מנוחה מתאימים במרווחים של לא 

הבניין ותורן הצריח. לצורך ביצוע  / יש לדאוג לגישה מתאימה בין המבנה מטרים. 6-יותר מ

בטון  / שמן ומלט / פעולות תחזוקה בסולם הגישה, יש להקפיד במיוחד על הרחקת גריז

מסולמות. יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי למנוע נפילה של אנשים דרך פתחים ברצפה 

 אים מסולם הצריח. כאשר הם נכנסים או יוצ ,בהם הצריח עוברש

בו הדבר יאפשר גישה לצורך תחזוקה שמומלץ לספק מעברי הליכה עם מעקות בכל מקום  11.4.2

מומלץ להתקין כבלי בטיחות לחיבור רתמות בטיחות  ,שגרתית או פעולות בדיקה. כמו כן

כדי לאפשר מעבר מלא  ,בזרועות עם עגלה אופקית, כאשר נדרשים לעבוד או לנוע לאורך הזרוע

הזרוע, ללא ניתוק אמצעי הרתימה. אמצעי חלופי לגישה הוא משטח בטיחות או עגלה  לאורך

האדם או האנשים הנעים  תבשליטעם כלוב לנשיאת אדם המחובר לעגלה. תנועת המשטח תהיה 

 בתוכה. 

יש לאפשר אך ורק למפעיל העגורן ולעובדי תחזוקה מורשים לטפס על מבנה העגורן כדי להגיע  11.4.3

 תחזוקה או ביקורת.  כגון, לבצע משימותלתא המפעיל או 

בשל הסיכון להילכדות, אסור לאף אדם לטפס על התורן אל תא המפעיל, הזרוע, הזרוע הנגדית  11.4.4

 עגלה, אלא אם מפעיל העגורן מודע לכך וציין בבירור כי בטוח לעשות זאת.  / או ראש החתול
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.12 עומסי עבודה בטוחים ותנאי הפעלה בטוחים 

 וחיםעומסי עבודה בט 12.1

עומס העבודה הבטוח של עגורן צריח הוא העומס על האונקל המפורט עבור רדיוס נתון,  12.1.1

בהשתמש בכבלים המתאימים ובאורך זרוע נתון, וכאשר העגורן ניצב על פני בסיס איתן 

בחשבון את משקל  הביאלומפולס או מסילה. כאשר מעריכים את משקל העומס היעיל, יש 

, ש לחיבור העומס לאונקל. יש לשקול גם את ההשפעות הדינמיותהמענבים או ציוד אחר המשמ

 טלטול והולם. כגון

עומס העבודה הבטוח של העגורן מוגדר כעומס עבודה בטוח להפעלת העגורן, כפי שמפורט  12.1.2

תעודה המאושרת על ידי בודק מוסמך לגבי  – בתעודת הבדיקה העדכנית והבדיקה היסודית

 ,מס העבודה הבטוח הוא העומס המקסימלי בתנאים מוגדריםלים אחרות, עויאותו עגורן. במ

 המאפשר שימוש בעגורן. 

עגורן. העומס העומסי העבודה הבטוחים מחושבים באופן כללי כאחוז מהעומס הגבולי של  12.1.3

 הגבולי האולטימטיבי יהיה עומס הנטייה בעגורנים מסוימים.

מגיע למצב נטייה, ובמקרים הללו,  עבור עגורנים אחרים, כשל מבני עלול לקרות לפני שהעגורן 12.1.4

 העומס הגבולי יהיה קשור לקיבולת התכן של היצרן עבור העגורן.

 תהמאפשרים את פעול ,הוא שולי הביטחון יההפרש בין עומס העבודה הבטוח והעומס הגבול 12.1.5

הכוחות השונים על העגורן כאשר הוא פועל. הדבר כולל התייחסות לעומסי הרוח והכוחות 

 הנוצרים על ידי התנועה במהלך הפעולה הרגילה של העגורן והעומס. ,הדינמיים

עגורני צריח וציוד ההרמה הנלווה צריכים להיות מסומנים בבירור עם עומסי העבודה  12.1.6

 הבטוחים שלהם. יש לדאוג לאמצעי זיהוי מתאימים.

מטען, עומסי העבודה הבטוחים ישימים אך ורק לעומסים תלויים באופן חופשי. לפני הרמה של  12.1.7

יש לוודא שכבל ההרמה נמצא במצב ניצב. אסור בהחלט להשתמש באונקל העגורן או בתנועת 

 ת. באופן דומה, יש להימנע מדחיפ'הסיבוב של העגורן כדי לגרור מטען כלשהו על הקרקע וכד

לצדדים, בין אם בידיים חשופות או באמצעות בלוקי שרשרת או ציוד דומה.  תומשיכ או המטען

קפידים על ההוראות הללו, הדבר עלול לסכן את יציבות העגורן או ליצור עומסים מ איןאם 

)מאמצים( על הזרוע, מאמצים שהזרוע לא תוכננה לעמוד בהם. גם כאשר מותקן מחוון עומס 

 בטוח אוטומטי, כשל מבני עלול להיווצר ללא כל סימני אזהרה מוקדמים.

 שיבטיחובכיוון אנכי, יש לנקוט אמצעים  אם משתמשים בעגורן צריח כדי לגרור מטען שלא 12.1.8

מאמצים מיותרים על חלק כלשהו של המבנה או על מנגנון העגורן, דבר העלול  ייווצרושלא 

 . שימוש כזה צריך להיות תחת פיקוח של אדם מוסמך.  ולסכן את יציבות

ת, כדי לקבוע את ההגבלו ,יש לעיין תמיד בחוברת של יצרן העגורן לגבי מפרטי המכונה 12.1.9

 המגבלות או התנאים המיוחדים הישימים לעגורן ספציפי.

הרדיוס גדל כאשר מרימים מטען כבד מהקרקע על ידי זרוע ניתנת להטיה או עגורנים עם זרוע  12.1.10

התלייה של הזרוע נמתחים והזרוע והמגדל מתכופפים קדימה. יש כבלי שמפרקית, מאחר 
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מיוחד עבור מכונות עם זרוע ארוכה לקחת זאת בחשבון כאשר מעריכים את רדיוס העומס, ב

 (.14)ראה איור 

חובה למנוע הרמה, טלטול או עצירה פתאומיים של מטען תלוי כאשר משתמשים בעגורני  12.1.11

והאטה מהירים מגבירים במידה רבה את המאמצים המבניים. התנועות האצה שצריח, מאחר 

הכוחות הללו יכולים אותו משנעים. שהפתאומיות יכולות ליצור כוחות החורגים מהמשקל 

, הצריח, ('וכד אונקלה / חיבורה אביזרי ,עגלה) היהתלי מתקןלגרום לכשל של כבל ההרמה, 

. יש להימנע גם פחות ומשמעותייםעומס התמיכת ב העוזרים אחרים עגורןהזרוע או רכיבי 

 הדבר יגרום לתוצאות דומותש כיווןממשיכה חזקה מדי של העומס, הנתפס או נצמד לקרקע, 

עלול לגרום לזרוע לנוע לאחור ולמוטט את  זה אם המטען ישתחרר באופן פתאומי. בפרט, דבר

בזוויות גדולות של  ,זרוע מפרקיתאו  זרוע ניתנת להטיה בעלותמכונות  הפעלת בעת ,הצריח

 (.15הזרוע )ראה איור 

זרוע מפרקית, יש להיזהר מ"רתיעה לאחור" של הזרוע. לעולם או  זרוע ניתנת להטיה בעליבעגורנים  12.1.12

שחרור פתאומי של ש כיווןלהפעיל את הזרוע בזווית גדולה יותר מכפי שמוצג בטבלת הקיבולות,  יןא

 (.15העומס עלול לזרוק את הזרוע לאחור אל הצריח )ראה איור 

 

 : הגדלת הרדיוס14איור 

 

הזרוע נוטה לכפוף קדימה 
 והדבר מגדיל את הרדיוס

 

 הרדיוסהגדלת 
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זרוע תירתע האם המטען משתחרר באופן פתאומי, 
 לגרום להתמוטטות הצריח הלאחור ועלול

 
 : שחרור פתאומי של מטען15איור 

 מצב פעולה ובקרה 12.2

ה. אם הדבר מעשי, יש תכדי לציין את מטרתה ואת אופן פעול ,יש לזהות בבירור כל בקרה של העגורן 12.2.1

 כדי למנוע תזוזה בטעות. ,בקרות העגורן בקפיץ מתאים או באמצעי נעילה אחרלצייד את 

 לפני שמתחילים בפעולת הרמה עם עגורן, המפעיל צריך לבדוק את הדברים הבאים:  12.2.2

שדה  לעגורנאי שאין במידהשדה ראייה ברור וללא הפרעות של המטען ואזור התפעול;  (א

, אשר יימצא במיקום שיאפשר לו שדה עניבן או , עליו לפעול על פי ההנחיות של אתתראייה

  :הבאה בצורה, ראייה ברור וללא הפרעות

העגורן ואת המטען לכל מסלול ההרמה  צריח אינו יכול לראות את אונקל כשעגורנאי של עגורן -

בהתאם  ,במספר מספיקלמסלול ההרמה מנקודת העמסת המטען עד לנקודת נחיתתו, יוצבו משגיחים 

 ויהיו מוסמכים למתן איתות. ,לנסיבות

משגיחי מסלול ההרמה יוצבו במקומות בטוחים ויוצבו כך שכל אחד, בקטע מסלול ההרמה  - 

 שהוקצב לו, יוכל לראות את המטען ולאותת אל משגיח המסלול הבא אחריו או אל העגורנאי.

 אם משתמשים במכשיר קשר, צריך לוודא שאות הקריאה פועל ושאפשר לשמוע בבירור (ב

 .הודעות מילוליות

פועלים כהלכה ושמערכות האוויר או  המדידה ציוד/  המכשיריםעליו לבדוק שכל  (ג

 התקין.  העבודההמערכות ההידראוליות פועלות בלחץ 

כאשר משנעים מטען המתקרב לעומס הפעולה המקסימלי עבור רדיוס פעולה מסוים, יש לבצע  12.2.3

ם את המטען במידה מועטה ממשטח התמיכה את תנועות העגורן בזהירות רבה. תחילה יש להרי

 לוודא כדי ',ולהביאו למצב מנוחה. במצב זה יש לבדוק את המענבים, את איזון המטען וכד
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הלמים או  יעתלמנבכל עת  דעתו את לתתצריך  רנאיולפני שממשיכים הלאה. העגשאין סכנה 

 עומסי צד על הזרוע.  

מפקח על העגורן במהלך זמן התלייה. אסור להשאיר מטען תלוי אלא אם אדם אחראי  12.2.4

כדי להגיב במקרה  ,צריך להישאר בעמדתו. המכונה צריכה להיות במצב תפעול מלא העגורנאי

מנעול יחידת  / חירום הקשור למנעול בלם ההרמה. שן הבטיחות של גלגלת הזרוע ובלם

גורן ללא ההרמה, אם מותקנים, צריכים להיות משולבים. בשום מקרה אסור להשאיר את הע

 השגחה עם מטען תלוי. 

אם יש קופסת בקרה או כבל ארוך להפעלה מרחוק של עגורן צריח, יש להיזהר במיוחד כאשר  12.2.5

מפעילים את העגורן באמצעים כאלה. יש לבודד את הבקרה כאשר מעבירים את הכבל הארוך 

ור . יש להתקין רתמה המחוברת לקופסת בקרה עם התקן שחרלשנייהמעמדת הפעלה אחת 

 מהיר.

בעגורנים שאין להם סיבוב רציף במעגל מלא, יש להבטיח שלא תהיה חריגה ממספר הסיבובים  12.2.6

המוגדר בכיוון אחד. מומלץ להתקין בעגורן מסוג זה מונה סיבובים עם אותות קוליים או 

 מתא המפעיל או מעמדת ההפעלה.  אותוחזותיים, אשר ניתן יהיה לקרוא 

 שינוע מטענים ליד אנשים 12.3

 כאשר צריך לשנע מטענים בקרבת אנשים, צריך להיזהר במיוחד ולדאוג למרווחים מתאימים. 12.3.1

מטענים מעל כבישים מהירים, מסילות רכבת או מקומות אחרים שלציבור  תמהרמיש להימנע  12.3.2

 יש גישה אליהם. 

לשטח אתר העבודה, כולל קבלת אישורים מהרשות  ץולעבודה מח זמני נוהל להכין יש    12.3.4

 טעם הרשות המקומית, משטרה ועוד. המקומית, חסימת כבישים באופן זמני, פיקוח על ידי מפקח מ

 נשיאת אנשים באמצעות עגורן 12.4

 אין להרים אדם באמצעות עגורן צריח. 12.4.1

 מערכת תקשורת 12.5

(. מומלץ להעביר 1איתות סטנדרטיים )ראה טבלה  בסימנימשיקולי בטיחות, מומלץ להשתמש  12.5.1

/  האתתיםלידי כל מפעילי העגורן, , 1המתוארים בטבלה  ,האיתות הללו סימניהעתקים של 

 כל שאר האנשים הרלבנטיים. לו ,שחרור מטענים / חיבורל האחראים עניבנים

 בלבד.   העגורנאיהקשר מיועד להידברות עם  מכשיר 12.5.2

בפעולה או  העגורנאי להכוונתאם משתמשים בציוד תקשורת מרחוק, כמו למשל מכשיר קשר,  12.5.3

מספר עגורנים במקביל, יש לדאוג לאמצעים מתאימים כדי להבטיח שלא יהיו הפרעות  של

לתדר הרדיו, בשלב כלשהו במהלך הפעלת העגורן, ושהמידע הנדרש יתקבל על ידי האנשים 

 בציוד זה.  השימוש בעתהרלבנטיים 
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 תנאי מזג אוויר 12.6

יציבותם. לפני שמכניסים עגורן אין להשתמש בעגורנים בתנאי מזג אוויר העלולים לסכן את  12.6.1

, יש לבדוק את עיגון ולאחר חשיפה לתנאי מזג אוויר שעלולים להשפיע על יציבות ,לשימוש

 בודק מוסמך. ידיב הבסיסהעגורן או משקולות 

את  להפסיקבהם יש ש האווירמזג  תנאי עלצריך לציית לכל הוראה הניתנת על ידי יצרן העגורן  12.6.2

בו צריך למקם אותו. בזמן תנאי מזג אוויר ש, עם המלצות לגבי האופן את העגורןפעולת העגורן 

סופות גשמים וברקים, יש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע סכנה  כגוןקשים, 

 לאנשים הקשורים לשימוש בעגורן.

עגורנים מתוכננים באופן כללי לפעול בתנאים של מהירות רוח קבועה רגילה, ואין להפעיל  12.6.3

הפעלה של העגורן. תנאים של האותם במהירויות רוח החורגות מאלה המפורטות בהוראות 

משבי רוח יכולים להשפיע לרעה על עומסי העבודה הבטוחים ועל יציבות המכונה. גם בתנאים 

ומלץ להימנע משינוע מטענים שיש להם משטחים גדולים החשופים של רוח קלה יחסית, מ

 לרוחות.  

אם למטען יש שטח פנים גדול ביחס למשקל, לדוגמה תריס עץ גדול או לוח עץ גדול, הכוחות  12.6.4

הנוצרים בשל הרוח או המטען יכולים לגרום לתנאי פעולה לא בטוחים מבחינת חוזק או יציבות 

לאבטח כהלכה את המטען כנגד טלטול או סיבוב במקרה של שלא ניתן  כיווןהעגורן, או 

מטענים מסוימים. הדבר יכול לקרות במהירויות רוח נמוכות מאלה המפורטות עבור תנאי 

השירות. במקרה כזה, יש להגביל את גודל המטען על האונקל לזה אשר העגורן יכול לשנע 

 וחים. באופן בטוח ואשר לא יגרום להיווצרות תנאי תפעול לא בט

או פריטים אחרים היוצרים משטח לוכד רוחות על הזרוע,  )פרסום( אין להתקין לוחות שם 12.6.5

 הזרוע הנגדית, או הצריח בעגורן צריח, ללא אישור מפורש מאת היצרן.

או אמצעי אחר למדידת מהירות הרוח במיקום גבוה מתאים  / שבשבת יש להתקין מד רוחות 12.6.6

יש להתקין את מחוון המכשיר בתחנת ההפעלה של העגורן.  בכל עגורני הצריח. אם הדבר ישים,

עגורני צריח בהתאם למהירויות  תלהפעליש ליישם פעולות מתאימות, על פי המלצות היצרן,  

 רוח נמדדות שונות.

אם שדה הראייה או טווח הראייה של המפעיל נפגעים בשל תנאי מזג אוויר קשים, יש לפקח  12.6.7

 . אם הדבר רלבנטי, יש להשהות באופן זמני את הפעלת העגורן.באופן קפדני על פעולת העגורן

 סכנה עקב העגורן פעילות את להפסיק מקרים באילו לקבוע רשאי צריח עגורן מפעיל  12.6.8

 מסבירה מתחלפת הרוח כאשר – פרצים רוח של במצבים גם להיות יכול זה. שליטה וחוסר

    .סכנה חש העגורן שמפעיל כזו בתדירות, סבירה לבלתי

 תנאים מיוחדים   12.7

בו מתכוונים להשתמש בעגורן צריח למטרה או באופן שחורג מהמשימות הרגילות, שבכל מקרה  12.7.1

יש להתייעץ עם היצרן. אין להשתמש בעגורני צריח לאחיזה, כדור הריסה או מגנט, הרמת 

יתר או טנדם / צמדים, פעולות הקשורות לכלונסאות וכל משימה אחרת העלולה ליצור עומסי 

 עומסי ביניים על מבנה העגורן.
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בהם מפעיל העגורן לא רואה בצורה ברורה ומלאה את העומס, ופועל על פי שבכל המצבים  12.7.2

או אתת, יש להגדיר בבירור את האחריות  ,שחרור המטעןאו  ההוראות של עניבן לחיבור

לפעולת ההרמה, וכל האנשים המעורבים צריכים להבין זאת היטב. במקרה של פעולות הרמה 

 קשות במיוחד, יש לקיים מעין "חזרה" עם מטען דמה על האונקל.

לכל עגורן צריח צריך להיות בסיס איתן וחזק או מסילה מתאימה, כשהצריח נמצא במצב אנכי  12.7.3

 השינוע של מטענים. יש להתייעץ עם היצרן לפני שמשתמשים בעגורן בתנאים אחרים. בעת

בו שעל עגורן תוף הרמה בקטרים שונים, יש להתייעץ עם היצרן לגבי הקוטר להתקין  ניתןאם  12.7.4

של האונקל, והמשימות הספציפיות.  עברותההצריך להשתמש ביחס לגובה העגורן, לגבי מספר 

י להימצא מעל גובה העמידה החופשי שלו, יש להתייעץ עם היצרן לגבי כמו כן, אם עגורן צפו

מספר  אתבחשבון את משקל הכבל ו להביאכדי  / העומס צורך אפשרי בהפחתת הערך הנקוב

 על האונקל. העברותה

אם עגורן צריח המותקן על זחל, על משאית או על גלגלים מתוכנן להיתמך באופן חלקי או מלא  12.7.5

ומגבהים בעת שינוע מטענים, יש לפתוח את האמצעים הללו ולקבוע אותם על פי על רגלי ייצוב 

הוראות היצרן. במכונות עם צמיגים פנאומטיים, חשוב לוודא שהצמיגים במצב תקין ומנופחים 

 ללחצים הדרושים.

.13 תחזוקה 

 דרישות החוק  13.1

 .אחרי תיקונים משמעותיים בחינה של עגורניםללבדיקה ומתארת דרישות  2יש לתחזק עגורנים כהלכה. טבלה  13.1.1

 תחזוקה מתוכננת 13.2

כדי שעגורן צריח יופעל באופן בטוח ויעיל, חובה לבצע פעולות תחזוקה מונעת כדי להפחית  13.2.1

עגורן לשבועית מלאה ביקורת  עללמינימום את הסיכון לתאונות והשבתות עקב קלקולים. נוסף 

בטיח שכל עגורן צריח שהוקם ייבדק לעיל(, הבעלים צריך לה 11.2.2על ידי עגורנאי )ראה סעיף 

תוחזק לפחות אחת לחודש על ידי טכנאי ביקורת ותחזוקה מוסמך. אם היצרן ממליץ לבצע יו

משימות ספציפיות במרווחים המצוינים, יש לפעול על פי אותם נהלים. כל חלק מתוקן או 

ה ממושכים יותר, יצור. כדי למנוע זמני השבתיאו מפרטי ה היצרן בדרישות לעמודמוחלף צריך 

 .'משטחי חיכוך וכד/  חלקי, כבלים כגון, יש לשמור במלאי פריטים מתכלים

/ האחראי צריך להבטיח שתוצאות הבדיקות והתחזוקה יישמרו כהלכה על גבי טופס  הבעלים 13.2.2

ימולא על ידי טכנאי הבדיקה והתחזוקה. פעולות הבדיקה  . טופס זהבדיקות ותחזוקה

, / האחראי מיד . יש ליידע את הבעלים4והתחזוקה צריכות להתבצע כפי שמפורט בנספח 

 .מידיחלקים מסוימים בעגורן הצריח מצריכים תיקון ש במידה

טר, אורך קו כגון, יש לשמור רישום או יומן לכל העגורנים, עם מידע התחיקה דרישות עלנוסף  13.2.3

ופרטי המבנה של כבלים, שעות עבודה, כיוונים, בדיקות בידוד, חידוש חלקים, בדיקות 

תחזוקה מתוכננת ופעולות  תוכניתיסודיות ותיקונים. בהתבסס על הרישום הזה, יש לפתח 

 בטוחה ללא תקלות. הפעולכדי להבטיח  ,תיקון
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 יכולות וכישורים של עובדי התחזוקה  13.3

כל עובדי התחזוקה צריכים להיות מודעים היטב לכל הסכנות הכרוכות בעבודה על עגורנים. עובדי  13.3.1

ועברו השתלמות על ידי גורם  המכונות שעליהם לתחזק עלתחזוקה צריכים להיות בעלי ידע מתאים 

 היצרן. ידי על שצורפה המקצועית. צריכה להיות להם גישה לספרות יצרן העגורן מטעם

בטוחה, כולל העבודה ה זוויותמנהל עבודה של פעולות תחזוקה אחראי לתת הוראות לעובדים לגבי כל  13.3.2

 כגוןכבלים מתאימים. אם דרושות מכונות מיוחדות, יש לתת לעובדים מידע מתאים, בשימוש בציוד ו

 הניתנים על ידי יצרן הציוד. ,על ידי השתתפות בקורסים לתחזוקה, טיפול והפעלה

 תחזוקה באתר בעגורן צריח מותקן / יקוניםפעולות ת 13.4

כאשר צריך לבצע פעולות תיקון או החלפה באתר של רכיבים גדולים בעגורן צריח מותקן,  13.4.1

בטוחה לעבודה.  תוכניתהבעלים צריך להבטיח שאדם מוסמך יבצע סקר סיכונים ויכין 

 והחיבורים.ולפעולות הקשירה  הלהרמהתוכנית צריכה לכלול גם שיטות ונהלים בטוחים 

צריח או רכיביו, האם תיקון או החלפה כלשהם בשטח עלולים להשפיע על יציבות עגורן  13.4.2

הבעלים צריך להבטיח שייושמו אמצעים מתאימים כדי לייצב ולאבטח כל רכיב רלבנטי של 

 עגורן הצריח לפני תחילת הפעולה.

ימצאו תחת פיקוח של הבעלים צריך להבטיח שכל פעולות התיקון או ההחלפה באתר יתבצעו וי 13.4.3

 אנשים מוסמכים.  

.14 בדיקה וביקורות  

 על יתבצעו שבועיות בדיקות. צריח עגורני של ביקורותלו לבדיקות המתייחסות חוק דרישות יש 14.1

 בטבלה לעיין יש. מוסמך בודק ידי על ייעשה לתחיקה בהתאם ביקורות ביצועו ,מורשה גורם ידי

 עגורני בדיקות. צריח עגורני של יסודיות וביקורות בדיקות לגבי החוק דרישות את המסכמת ,2

 ביקורות לגבי ההנחיה בהערות גם לעיין יש. מתאימיםה התקנים את לקיים צריכות צריחה

 . העבודה משרד ידי על הניתנות, הרמה וציוד הרמה מתקני של יסודיות ובדיקות

-פניםה בודקה – מורשה הגורם ידי על להתבצע צריכות צריח עגורן כל תאספק לפני בדיקות 14.2

, הקמה לצורך העבודה למקום הצריח עגורן אספקת לפני, לעיל 10.7 בסעיף כמתואר ,מפעלי

 .מוסמך בודק ידי על הרס ללא בדיקות ויכללו

 כאשר או וסולמות טיפוס מסגרות באמצעות מבנהב או בבניין צריח עגורן על מטפסים כאשר 14.3

 בחיבורים שינוי חל כאשר או, לצריח מקטעים של הסרה או הוספה ידי על גובהו את משנים

 נחשב הדבר, שלו הרגיל תהחופשי העמידה מגובה לחרוג יהיה שאפשר כדי למבנה אותו המחברים

 בודק של החוק דרישות פי על חוזרת בדיקה מצריך לפיכךו העגורן במבנה או בעיגון לשינוי

 .מוסמך

 תוך או, מיד לבעלים להגיש צריכים ,ביקורת או בדיקה ביצעו אשר מוסמך אדם או מוסמך בודק 14.4

 . ביקורת או בדיקה אותה על תעודה או דוח, סביר זמן פרק

 בדיקה תעודת יספק המוסמך הבודק, תקין במצב נמצא שהעגורן מראות ביקורת או בדיקה אם 14.5

 .היסודית הביקורת או מהבדיקה ימים 7 בתוך העגורן לבעלי ביקורת או
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 תיקונים יתבצעו אם אלא בטוח באופן בעגורן להשתמש אפשר שאי מראות ביקורת או בדיקה אם 14.6

 יום 14 ובתוך, מיד כך על העגורנאי ואת העגורן בעלי את ליידע צריך המוסמך הבודק, מסוימים

 . אזורי עבודה למפקח והעתק העגורן לבעלי דוח להגיש עליו ביקורת או בדיקה מאותה

 למיטב אשר דוח להכין או תעודה הבעלים לידי להעביר מוסמך בודק או מוסמך לאדם אסור 14.7

 .כלשהו מהותי בפרט נכונים אינם ידיעתם

 זמינים יהיו או בעגורנים יישמרו קשורים ומסמכים תעודות של העתקים או הבדיקה תעודות כל 14.8

 .הפעולה באתר

.15 אבטחת מטענים לפני ההרמה   

 אבטחה בטוחה של מטענים 15.1

על ידי  יורד או יורםלפני השימוש, שכל חלק של המטען ש בעלי מתקן הרמה צריך להבטיח, 15.1.1

 מתקן ההרמה הוא:

 .תלוי באופן בטוח או נתמך (א

רכוש כתוצאה מהחלקה או ניתוק למאובטח כהלכה כדי למנוע היווצרות סכנה לאנשים או  (ב

 של חלק כלשהו של המטען. 

 תנפיל ,המטען וכןתזוזה של חלק כלשהו של לבחשבון את הסיכון להחלקה או  הביאליש  15.1.2

 לעיל(. 3 פרקהעבודה הבטוחה )ראה  תוכניתהמטען כולו במהלך קביעת 

יש להקפיד במיוחד על התנאים של נוהלי חיבורי הכבלים המתאימים ואמצעי הזהירות  15.1.3

הדרכה  ומשנע את המטענים קיבלהאחריות הבעלים להבטיח שהאתת והעניבן בהמתאימים. 

לקבוע את המשקלים והמרחקים, הגבהים והמרווחים,  יםמסוגל םבעקרונות הפעולה, שה

לבחור בציוד הרמה ובאביזרים בשיטת חיבור כבלים המתאימים למטענים שרוצים  יםמסוגל

 לכוון את תנועת העגורן והמטען באופן שמבטיח את בטיחות כל העובדים. יםלהרים, מסוגל

מים דומים, צריכים להיות אבנים, לבנים, אריחים, רעפים או עצ כגון, בתפזורתחומרים  15.1.4

משתמשים בכלי קיבול להרמה או הורדה ש במידהמורמים בתוך כלי קיבול בעל חוזק מתאים. 

של אבנים, לבנים, אריחים, רעפים או עצמים דומים, בעלי מתקן ההרמה או ציוד ההרמה צריך 

בטעות של עצם  לדאוג לכך שאותו כלי קיבול יהיה סגור או בנוי או מתוכנן באופן שמונע נפילה

 .זהמעין 

 אמצעי זהירות שיש ליישם לפני פעולת ההרמה 15.2

 יש לקבוע או להעריך כהלכה את משקלי המטענים שמתכוונים לשנע. 15.2.1

 יש לקבוע שיטות קשירה מתאימות. 15.2.2

 יש להשתמש בציוד הרמה, אביזרים ואמצעי הרמה מתאימים. 15.2.3

מבחינת החלפה של ,  DM /SMסינגל מצב או דאבל מצביש לבצע בדיקה תפקודית של המנגנון  15.2.4

  . ולהפך ,העברות ארבעל העברות שתי פעולת

אותם מרימים. עד כמה שהדבר מעשי וסביר, יש שיש לשקול במיוחד את איזון המטענים  15.2.5

לקבוע נקודות מתוכננות להרמה. אם אין נקודות מתוכננות להרמה, יש להעריך את מיקום 

http://www.osh.org.il/


 קווים מנחים לעבודה בטוחה בעגורני צריח         
 
 
 

66          www.osh.org.il   

 

את וו התמיכה מעל מרכז הכובד. סוג המענב ושיטות התלייה  נהנכומרכז הכובד. חשוב למקם 

 בהם משתמשים צריכים להבטיח שהמטען לא יתהפך ולא יחליק.ש

כל ציוד, מתקן או אביזרי הרמה שמתכוונים להשתמש בהם צריכים לקיים את דרישות  15.2.6

ורות מבחינת מבנה, עומס עבודה בטוח, סימון עומסי העבודה הבטוחים, בדיקות, ביק התחיקה

 .'וכד

כאשר משתמשים במענב מסוג כבל תיל, אסור לאפשר למענב לפגוע במטען, ואסור שהמענב  15.2.7

 עצמו יינזק. אם מתכוונים לחבר את המענב למטען, הנקודות לחיבור, למשל רגליות או עיניים,

 צריכות להתאים למטרת ההרמה של המטען כולו. 

קצוות חדים על של  במגעק למענבים יש לספק ריפוד מתאים ולהשתמש בו כדי למנוע נז 15.2.8

 המטענים.

נקודות קשירה, כל  / ענפים האו ארבע הכאשר מרימים עצמים קשיחים עם מענבים בעלי שלוש 15.2.9

לים אחרות, לאחר ישני מענבים צריכים להיות בגודל המאפשר לתמוך במטען כולו. במ

ענפים בלבד כאשר קובעים י נשששוקלים את הזווית בין הענפים, יש להתייחס למענבים כבעלי 

את גודל המענב. אם העצם גמיש ויכול להתכופף כדי להתאים את עצמו לענף המענב, יש להניח 

 מטען.ב חלקה אתשכל רגל נושאת 

 מןהרבה ב כבדקצה אחד  בעודכאשר משתמשים במענבים מרובי ענפים כדי להרים מטענים  15.2.10

מופעל העומס הכבד  ושעליהענף  , ההחלטה לבחור במענב מסוים צריכה להתבסס עלהאחר

 ביותר, ולא על המשקל הכולל. 

עליו שעד כמה שהדבר מעשי וסביר, הקוטר האפקטיבי של כל פין, אונקל או רכיב אחר  15.2.11

עשויים חלק ש, יהיה לא פחות מפי שניים מקוטר הכבל לענפים / טבעות עזקות פפותמתל

 קים.עשויים משני חלשאחד, ופי ארבעה מקוטר הכבל לענפים 

בהם משתמשים וכן עומסי העבודה הבטוחים של שהמשקלי מטענים, שיטות חיבור הכבלים  15.2.12

 חיבור הכבלים. לצוות האחראי ל/  עניבןציוד, מתקן ואביזרי ההרמה צריכים להיות ידועים ל

 שיטות תלייה, השימוש בהן והמגבלות החלות עליהם 15.3

יש שיטות חיבור כבלים רבות לסוגים שונים של מטענים. שיטת חיבור כבלים המתאימה  15.3.1

לשינוע של מטען אחר. למעשה, לכל שיטת תלייה  תתאים בהכרח לאלשינוע של מטען מסוים 

המגבלות שלה. השיטות המוצגות בסעיף זה מיועדות לשמש כדוגמאות אופייניות ואין 

 להתייחס אליהן כאל רשימה ממצה. 

שאנו משתמשים במענבים מכבל כדוגמה, השיטות המוצגות בסעיף זה ישימות גם  פי על אף 15.3.2

 לשימוש עם מענבי שרשרת מתאימים.

הבעלים של מענב כפול או מרובה כלשהו צריך להבטיח שלא משתמשים בהם להרמה או  15.3.3

 או כאמצעי לתלייה אם: ,הורדהל

הקצוות העליונים של ענפי המענב לא מחוברים באמצעות טבעת הרמה או חיבור בעל  (א

 או   ,חוזק מתאים
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ין רגלי בשכתוצאה מהזווית  וכלשהיש חריגה מעומס העבודה הבטוח של ענף מענב  אם (ב

 המענב. 

 דאחמענב עם ענף  15.3.4

הרמה אנכית או ישרה מתאימה רק להרמת מטען אשר  –( 16הרמה אנכית או ישרה )איור  (א

 הרמה אחת.נקודת ביהיה יציב כאשר הוא תלוי 

יש להשתמש בחיבור סל רק כאשר המענב עובר דרך חלק  –( 17)איור / עריסה  חיבור סל (ב

 סגיר/ של המטען והמטען מאוזן על המענב. אסור להתחיל בהרמה עד אשר מחברים שאקל 

 מעלות.  120לענפי המענב. הזווית הכללית של המענב לא תעלה על 

שתי שיטות התלייה הללו לא  –( 19)איור  הכפול חניקה( ו18פשוט )איור  חניקהחיבור  (ג

מחזיקות במטענים באופן מלא ויש להשתמש בהן רק כאשר קל לייצב את המטענים או 

 מהמענב. יחליקו כי אפשרות שאין

המגבלות הכלליות על שיטת תלייה זו דומות  –( 20)איור  חניקהעטיפה כפולה עם חיבור  (ד

עם עטיפה כפולה המטען  חניקהשבחיבור פשוט, מלבד העובדה  חניקהלאלה של חיבור 

 מוחזק באופן מלא יותר, ולכן מאובטח באופן יעיל יותר.

עם עטיפה כפולה לשינוע של  חניקהפשוט או בחיבור  חניקההערה: אין להשתמש בשיטה של חיבור 

מטענים מורכבים, כמו למשל צרורות של צינורות או מוטות או משטחי עץ, אלא אם החיכוך בין 

החלקים מספיק כדי למנוע מהם להחליק מהמענב. עד כמה שאפשר, יש לקשור תחילה את המטענים 

 לי חוזק מתאים. אמצעים מתאימים בעבפלדה או  כבליהמורכבים הללו בקצוות שלהם באמצעות 
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 כפול חניקה: חיבור 19איור  פשוט חניקה: חיבור 18איור 

 
 

: שימוש בשני מענבים עם ענף בודד 21איור  עם עטיפה כפולה חניקה: חיבור 20איור 

 וחיבור ישיר

 

 

120 מקסימום
0 
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 מענב מרובה ענפים 15.3.5

עד  21ענפים )איור  הענפים או ארבע הענפים, שלושי נשלהיות  יםיכוללמענב מרובה ענפים  15.3.5.1

 .דאחענף  בעל(. הוא מספק אמצעי הרמה יציב יותר מאשר מענב 27

 : ןהבאופן כללי, השיטות לתלייה עם מענב מרובה ענפים  15.3.5.2

 (.21)איור חיבור ישיר בבהם משתמשים ש ,ענפיםי נשמענבים עם  (א

 (.22)איור  חניקהחיבור בבהם משתמשים ש ,ענפיםי נשמענבים עם  (ב

 (.23חיבור סל )איור בבהם משתמשים ש ,ענפיםי נשמענבים עם  (ג

 (.24עם עטיפה כפולה )איור  חניקהבחיבור  ,ענפיםי נשמענבים עם  (ד

 (. 25בהם משתמשים בחיבור סל עם עטיפה כפולה )איור ש ,ענפיםי נשמענבים עם  (ה

 .(26בור ישיר )איור בחיבהם משתמשים ש, ענפים המענבים עם שלוש (ו

   (.27חיבור ישיר )איור בבהם משתמשים ש, ענפים המענבים עם ארבע (ז

 

 

בהם ש: שני מענבים של ענף יחיד 22איור 

 חניקהמשתמשים בחיבור 

 

בהם ש: שני מענבים של ענף יחיד 23איור 

 / עריסה משתמשים בחיבור סל

 

120 מקסימום
0 

 

  
120 מקסימום

0 
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 כאשר משתמשים במענבים מרובי ענפים, יש להבטיח את הדברים הבאים: 15.3.5.3

 .אורךההמענבים הם באותו  (א

אם למענבים יש עומס עבודה בטוח שונה, העומס שאפשר להרים הוא עומס העבודה  (ב

 .הבטוח הנמוך יותר

כדי , אפשרשרחוקות עד כמה  תהיינהענפים לעומס י נשנקודות החיבור של מענב עם  (ג

(. אם משתמשים 24-ו 21,22מעלות )איורים  120ליצור יציבות בלי לחרוג מזווית של 

ענפים י נשענפים, הזווית בין כל  הענפים בחיבור סל או במענב ארבעי נשבמענב 

( אלא אם המענב 27-ו 25, 23ת )איורים מעלו 120אלכסונית לא תעלה על  יםמנוגד

מעלות. עבור מענב  120תעלה על הכללית  שהזוויתאסור  ,מסומן כך. בשום מקרה

 מעלות עם הניצב. 60 ליצור זווית שלא תעלה על ךצריענפים, כל ענף  השלוש

 

עם עטיפה כפולה  חניקה, חיבור סל, חיבור חניקהענפים בחיבור י נש בעליהערה: אין להשתמש במענבים 

צרורות בתפזורת או צינורות, מוטות או  כגון, וחיבור סל עם עטיפה כפולה כדי לשנע מטענים מורכבים

, אפשרשמשטחי עץ, אלא אם החיכוך בין החלקים מספיק כדי למנוע החלקה שלהם מהמענב. עד כמה 

אמצעים דומים בלדה או ילי פיצריך לקשור תחילה מטענים מורכבים מעין אלה בקצותיהם באמצעות ת

 בעלי חוזק דומה. 

 

 

 

בחיבור  דאח: שני מענבים של ענף 24איור 

 עם עטיפה כפולה חניקה

בחיבור  דאח: שני מענבים של ענף 25איור 

 עם עטיפה כפולה עריסה / סל

120 מקסימום
0 

 

120 מקסימום
0 
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 ענפים המענב שלוש: 26איור 

 

 ענפים ה: מענב ארבע27איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקסימום
 120

0 

 
 מקסימום

 45
0 
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 אמצעי זהירות בהתקנת המענבים 15.4

 כאשר מתקינים מענב על מטען, צריך לנקוט צעדים כדי להבטיח את הדברים הבאים: 15.4.1

  .אין לענפי המענב נטייה להתלפף (א

 .רק סוף העין או החיבור נמצאים על אונקל העגורן (ב

 .צפיפות רבה מדיבהסיומות יושבות במקומן לא  (ג

 .המטען מאובטח כהלכה על ידי המענב (ד

 .זווית הענף לא עולה על זו שהמענב מיועד לה וזו שמסומנת עליה (ה

. והמענב לא מכופף סביב הפינות באופן שעלול להזיק או לסכן את החוזק האפקטיבי של (ו

  .אם צריך, יש להשתמש באמצעי ריפוד מתאימים

 :חניקהכאשר משתמשים בחיבור  (ז

i) יכולה להיווצר באופן טבעי וללא אילוצים. חניקהית הזוו 

ii)  כדי להפחית את הנזק לכבל ולהאריך  ,זקהיעב / שרוול, בעיןבמשתמשים בחישוק או

 את חיי העין והחלק העיקרי של הכבל.

אין להשתמש במענב כדי לסובב או לגרור מטען, אלא אם ננקטים אמצעים מיוחדים כדי  (ח

 .יינזקולהבטיח שהמענב והמטען לא 

 יש כבל בקרה מתאים כדי לסייע בבקרת הפיתול או הסיבוב של המטען.  (ט
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  : אותות ידניים מומלצים1טבלה 
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 על פי ,ביקורות היסודיות של עגורני צריחהות הבדיקות ודירת – 2טבלה 

 1966-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח( תשכ"ז

 

ביקורת  בדיקה תובדיקה וביקורת יסודי תקנה מספר
 יסודית

טופס מאושר  מבדק
 מספר

86 
 (1א)

מיד לאחר הקמתו, ולפני 
 הפעלתו

פנקס  ,תסקיר   
 העגורן

86 
 (2א)

מיד לאחר כל שינוי 
במבנהו או תיקון יסודי 

 בו

פנקס  ,תסקיר   
 העגורן

86 
 (3א)

אחת לשישה חודשים 
לפחות לאחר תאריך 

הבדיקה האחרונה, כל 
 עוד העגורן מוקם

פעם לפחות  
 ששתב

החודשים 
 הקודמים

פנקס  ,תסקיר 
 העגורן

86 
 ב

 מסילת פסים

בכל מועד שנקבע  (1)
 בתקנת משנה )א(

    

מיד לאחר התקנת  (2) 
כל קטע נוסף של מסילת 

ולפני שהעגורן  פסים
 יוסע על אותו קטע

    

מיד לאחר כל שינוי  (3) 
בתווי מסילת הפסים או 

כל תיקון יסודי בה ולפני 
 סע עליה.ישהעגורן י

    

59 
 תרוקיב 

 יומית
 פנקס העגורן  

60 
קורת יב 

 שבועית
 פנקס העגורן  

 

 ביקורת של ציוד ההרמה לא נכללות בטבלה לעיל.או ל : הדרישות לבדיקה1הערה 

 נהלים והוראות מפע"ר.הצווים, ה: יש לעיין בטקסט המלא של התחיקה, התקינה, 2הערה 

  ,חידוש, שינוי או הוספה ודוגמאות לתיקונים משמעותיים ,בין השאר ,כולליםה: תיקונים 3הערה 

כוללות החלפה של כבל תיל, החלפת בלם, שינוי גובה הזרוע או אורך הזרוע, החלפה של בלוק 

 אונקל, וכל תיקון במבנה פלדה שיכול להשפיע על שלמות העגורן.

 מומלץ לבצע ביקורת לאחר חשיפה לתנאי מזג אוויר שצפויים להשפיע על יציבות העגורן.  -
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 סקר סיכונים לפעולות הקמה, פירוק ושינוי גובה בעגורן צריח  – 1נספח 

הבעלים צריך להבטיח שסקר סיכונים לגבי פעולות הקמה, פירוק ושינוי גובה יתבצע על ידי איש  .1

. הרלבנטייםואת הנושאים  אשר מכיר את התחום ,בטיחות רשום ממונה מקצוע בתחום הבטיחות,

יש להתייעץ עם מהנדסים מקצועיים רשומים בעלי כישורים וניסיון מתאימים בתחומים מתאימים 

לגבי סוגיות הקשורות ליציבות מכנית ומבנית. יש לעדכן את הסקר מיד לאחר התחלת עבודות 

בחשבון שינויים כלשהם בנסיבות. יש לדאוג לאמצעים  הביאלכדי  ,ההקמה, הפירוק ושינוי הגובה

 . עבריתמתאימים לשיפור התקשורת במקום העבודה אם אנשים דוברים בו שפות שונות מלבד 

 : השאר ביןסקר הסיכונים לגבי הקמה, פירוק ושינוי גובה צריך לכלול את הדברים הבאים,  .2

 סקר סיכונים (א

 :השאר ביןסקר הסיכונים צריך להתבצע תוך התחשבות בכל הנושאים הרלבנטיים כולל, 

i) עבודות הכנה 

 הצוות לצורך פיקוח על העבודה תפריס -

 בדיקות של נקודות התלייה באביזרים השונים -

 בדיקות של אביזרי ההרמה וציוד ההרמה -

 הקשרתדרי הפעולה של מכשירי  -

 בדיקות של כלים ידניים וכבלי עצירה -

 בדיקות של רתמות גוף מלאות -

 וגידורו סימונו ,מיקום אזור סכנה מוגדר מסביב לעגורן -

 כבישים חסימת -

 בדיקות של ציוד הגנה אישי -

 אחסון חומרים -

 .עבודה בגובהל והסמכה הדרכה כולל -הדרכות בטיחות -

 מעקב אחר מהירות הרוח ומהירות הרוח המותרת המקסימלית -

 כבלי בקרה -

 בלם אבטחת -

ii)  ואמצעים להפחתת  ,להתחלת העבודה המפרטים את הסיכון הפוטנציאלינהלים

 הסיכונים הללו לכל הנהלים.

iii) כולל בדיקות, ביקורות והסמכה ,נהלים לביצוע העבודה.  

iv) תאורה –עבודה, עבודת לילה  שעות. 

v) למצבי חירום. תוכנית 
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    שיטה / תוכנית (ב

שיטה בהתייעצות עם האדם המוסמך לגבי פעולות הקמה, פירוק ושינוי  / תוכניתיש להכין 

אנשים רלבנטיים אחרים; הצהרת  עםהבטיחות הרשום ו ממונה עםגובה של עגורן הצריח, 

כדי  ,השיטה צריכה להגדיר בבירור את הנהלים לכל שלב. יש להנפיק אותה לצוות העובדים

 להבטיח עמידה בנהלים המוגדרים.

אותו  שללמבנה  ,היצרן פי על להרכבה הדרושיםתכלול פירוט של כל חלקי העגורן  כניתוהת

 .עגורן שלדגם 

 שיטה תכלול:ה/  תוכניתה

i. פריסה  תוכניתעבודות הקשורות לפעולת עגורן הצריח, כולל  עלפרטים על מקום העבודה ו

 .של האזור המושפע

ii. אמצעי בטיחות כלליים לעבודות. 

iii. לפני הבנייה, אם הדבר ישים תוכנית. 

iv. תרשימיםהמודגמות על ידי איורים ו ,נוהלי הפעלה עם נקודות עיקריות. 

v. הדרכות בטיחות ספציפיות נדרשות. 

vi. ציוד הגנה אישי. 

vii. אמצעי בטיחות להפעלה.  

 פרטים אישיים על חברי הצוות (ג

 .השיטה והחברים בצוות העבודה / התוכניתהפרטים האישיים של העובדים האחראים להכנת 

להיות רשומים בדוח הסקר. הפרטים  אף הם , עובד בכיר ועובד זוטר, צריכיםהאחראי

 האישיים יכללו:

i. שם האדם. 

ii. תפקידו. 

iii. )ההסמכות שלו )כולל ההדרכות והתעודות שניתנו לו על פי התנאי החוק. 

iv. שנות ניסיון. 

 מדריך היצרן (ד

הרכבה  תוכנית הכולל ,היצרן הנחיותבהבעלים צריך להבטיח שהעתק של החלקים הרלבנטיים 

 יצורף לדוח סקר הסיכונים.   ,לקונפיגורציה הספציפית
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  להרכבה באתר עגורן צריח אספקתנהלים לבדיקות לפני  – 2נספח 

 זו. צריחהעגורן  אספקתשל עגורן הצריח צריך להבטיח בדיקה לפני האחראי  או המחזיקהבעלים  .1

 עבודה.הלפני האספקה למקום  מפעלי-פניםה בודקה – המורשה הגורםתתבצע על ידי 

 המורשה הגורםבדיקות לפני האספקה יאושרו על ידי ההבעלים צריך להבטיח שהדוחות הבאים של  .2

 צריח:העגורן  הקמתויוגשו לבדיקה על ידי הבעלים לפני  מפעלי-פניםה בודקה –

 . רכיבים תלאימות לפני אספקדוח  (א

 .תיקון ליקויים ובדיקות לאחר תיקון הליקוייםזר צידוד,  ברגיהחלפה של  או בדיקהללא הרס,  בדיקות (ב

 דוח של בדיקות לפני האספקה. (ג

חודשים לאחר קבלת האישור על  12-הדוחות לגבי בדיקות לפני האספקה תקפים למשך לא יותר מ .3

 .מפעלי-פניםה בודקה – המורשה הגורםידי 

 כדי לבצע בדיקות לפני האספקה:  ,מפעלי-פנים לבודקהבעלים צריך לספק את המידע הבא  .4

דרוש אישור בכתב לכך שכל החלקים והרכיבים זהים ושווי ערך  –מקור החלקים והרכיבים  .א

 לחלקי הציוד והרכיבים המקוריים של יצרן עגורן הצריח.

זיהוי ייחודי של כל חלקי המבנה  –של חלקים ורכיבים  ערכי-חד חד יש להשתמש בזיהוי ייחודי  .ב

העיקריים, מנועים, תיבות הילוכים ומערכות בלמים של עגורני צריח, כאשר מתייחסים לרכיבים 

ברגים לבדוחות בדיקה וביקורת, ותעודות תיקונים והתאמות. אין צורך בזיהוי ייחודי לפינים ו

קיימות מערכות כדי להפריד בין אלה שעברו בדיקות לא הורסות  לחיבור חלקים מבניים ראשיים אםהמשמשים 

שימוש בפינים וברגים )כמו למשל אורך חיים לובין חלקים אחרים. עם זאת, אם יצרן העגורן קובע מגבלות כלשהן 

 .   (, יש לציין מזהים ייחודיים'השימושים וכד בהתבסס על מספר ,יעיל

כדי  ,רשימת הרכיבים העיקריים המרכיבים את עגורן הצריח -צ'קליסט לאימות רשימת תיוג /  .ג

 אותם רכיבים עיקריים מקיימים את מפרטי היצרן.אם  השאלהלסייע באימות 

 של החלקים והרכיבים במפרטי היצרן. תםכדי להוכיח את עמיד -חלקים רלבנטיים מתוך המדריך למשתמש  .ד

 :האחרונות שבוצעו בחלקים קריטיים, כמפורט להלן פרטים על עבודות התיקונים והתחזוקה -יומן תחזוקה  .ה

(i) חלקים מבניים עיקריים. 

(ii) מנועים. 

(iii) תיבות תמסורת. 

(iv) מערכת בלמים. 

(v) של טבעת הסיבוב / זר בורגי הרכבה.  

(vi) השונות למערכות בעומס בדיקות. 

(vii) מידע אחר הנדרש על ידי הבודק המורשה.  

(viii) הידראולית הנמכה/  הגבהה מערכות. 

(ix) בעומסביקורות ובדיקה  אישורי. 
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לשימוש  תסקיריםבהיעדר יומן תחזוקה קודם עבור עגורני צריח מיובאים, יש להשיג תעודות  .ו

 גורםאשר יבוצעו על ידי  ,ותעודות של בדיקות יסודיות בעגורני הצריח ,מהבעלים הקודמים

 .מפעלי-פנים בודק – מורשה

הרכיבים כי הרכיבים  אספקתצריך לאשר בדוח אימות לפני  מפעלי-פניםה בודקה – המורשה הגורם .5

העיקריים וחלקים קריטיים של עגורן הצריח מקיימים את מפרטי היצרן. פרטים מלאים על העגורן 

ומפרטי היצרן צריכים להיות מצוינים בדוח. הרכיבים העיקריים וחלקים קריטיים צריכים לכלול, 

 , את הפרטים הבאים:השאר בין

 .חיבור או עוגניםזוויות  (א

 .חלק תחתון או מרכב של בסיס הצריח (ב

 .מקטעי התורן של הצריח (ג

 .הסיבוב זרמכלול  (ד

 .Aהחלק העליון של הצריח או מסגרת  (ה

 .זרוע נגדית (ו

 .זרוע (ז

 .בסיסבלוקים של משקולות  (ח

 .גלגלות (ט

 .תופי כבלים (י

 .בלוק אונקל (יא

 .עגלה (יב

 .חיבורי חניקה – קולרים (יג

 .ןיבבני טיפוס/  עצמית להגבהה מסגרות מערך, כלוב טלסקופי (יד

 המערכת ההידראולית לפעולת שינוי הגובה. (טו

צריך לקיים בדיקות לפני האספקה של הרכיבים העיקריים  מפעלי-פניםה בודקה – מורשה הגורם .6

כדי להבטיח שהם מתאימים להתקנה באתר ושאין בהם חריגות  ,וחלקים קריטיים של עגורן הצריח

לפני אספקת עגורן הצריח למקום העבודה, על ידי עיון במידע המסופק על ידי הבעלים. יש למדוד את 

כדי לזהות חריגות מהטולרנס כנגד המלצות היצרן.  ,הקטרים של פינים וחורים לחיבורים בפינים

המסכם את הפרטים  ,ליסט(-צריך להכין רשימת תיוג )צ'ק עלימפ-פניםה בודקה – מורשהה הגורם

 לבדיקה. הבודק המוסמך צריך לשלב את תוצאות הבדיקות בדוח הבדיקות לפני האספקה. 

כל חלק קריטי המוחלף או מתוקן אחרי בדיקות לפני האספקה צריך לעבור בדיקה חוזרת על ידי  .7

 זמינים.כאשר החלקים  מפעלי-פנים בודק – מורשה גורם

צריך לכלול בדוח של בדיקות לפני האספקה סקירה של  מפעלי-פניםה בודקה – מורשה הגורם .8

שהוכנו על ידי הבעלים של עגורן הצריח, כולל פרטים על העבודה  ,רישומי התיקונים והתחזוקה

 , הדברים הבאים: השאר ביןשבוצעה בחלקים קריטיים, כולל, 
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 חלקי מבנה עיקריים (א

 מנועים (ב

 תיבות תמסורת  (ג

 מערכות בלימה (ד

 .בורגי הרכבה של תמסורת הסיבוב  (ה

רק אם  , קליפסים, ברגים ואומים(כבליםקשיחים שאינם מקוריים )למשל חלקים אפשר להשתמש ב .9

התקנים הבריטיים,  כגוןקשיחים חלקים מדריך ההפעלה של עגורן הצריח קובע תקנים ספציפיים ל

קשיחים לא חלקים קשיחים; או שמעבדה טכנית יכולה להוכיח שחלקים המפורט על גבי ההוהתקן 

מקוריים עומדים בתקן, כפי שמפורט במדריך ההפעלה. לעומת זאת, אם במדריך ההפעלה לא 

הקשיחים החלקים הקשיחים, אסור לייצר או לחקות את החלקים מצוינים תקנים ומפרטים לגבי 

 ורני צריח, לא כולל חלקים מבניים. קשיחים של עגחלקים הללו. האמור לעיל מתייחס ל

 )בל"ה( בדיקות ללא הרס .10

וחיבורים  )המלצה( בדיקות ללא הרס של רכיבים קריטיים וחלקים כולל ברגים ופינים .א

יתבצעו בהתאם למסמך "הנחיות  הבדיקות. "הבל בודקמרותכים צריכות להתבצע על ידי 

 .לביצוע בדיקות לא הורסות בעגורני צריח"

חובה לבדוק את כל הברגים והפינים המשמשים לחיבור חלקים מבניים עיקריים. יש להחליף 

 שיש בהם סדקים.בהם פגמים או  שנמצאופריטים 

כאשר פינים, ברגים ואומים חדשים המיוצרים על ידי היצרנים המקוריים לשימוש בפעם  .ב

 מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה הגורםהראשונה מסופקים עם תעודה של היצרן המקורי, 

. בדיקות ללא הרס נדרשות עבור אותם חלקים ואם, נוספות בדיקות נדרשותצריך לקבוע אם 

עדיין צריך להכין דוח לגבי בדיקות לפני  מפעלי-פניםה בודקה – המורשה הגורםעם זאת, 

האספקה. מומלץ לקיים בדיקות ללא הרס, כמו למשל ביקורת חזותית ובדיקה עם צבע חודר 

 מומלץאומים. לברגים המחברים לוחות של מקטעי תורן  כגון ,לחלקים מבניים משומשים

 לבצע בדיקות ללא הרס בכל בורג.

גדיר את הבדיקות ללא הרס י מפעלי-פניםה בודקה – מורשה הגורםשמומלץ  ,כן כמו .ג

חזותית בחלקים קריטיים. הביקורת ה תוצאתשיתבצעו בחיבורים מרותכים בהתבסס על 

צריך להחליט לגבי הצורך לקיים בדיקות ללא הרס  מפעלי-פניםה בודקה – מורשה גורםה

 יםשנ 10-בעגורנים חדשים או בעגורנים משומשים. עבור חלקים קריטיים בני יותר מ

או כאלה שגילם אינו ודאי, לביצוע בדיקות לא הורסות בעגורני צריח(  להנחיות)בהתאם 

 הגורם. להנחיות בהתאם תהיההכמות המינימלית של חיבורים מרותכים שצריך לבדוק 

יכול לקבוע אחוז גבוה יותר אם לדעתו יש צורך בכך )למשל  מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה

 בשל היסטוריה של סדקים(. 

אם מתגלים סדקים ברכיב כלשהו, יש לבדוק את כל שאר החיבורים המרותכים באותו רכיב.  .ד

 הגורםיש להחליף או לתקן רכיבים עם סדקים על פי מפרטי היצרן, ועליהם להיבדק עם ידי 
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 .מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה

לבדיקה,  מפעלי-פנים בודק – מורשה לגורםיש להגיש את כל הדוחות של בדיקות ללא הרס  .ה

 ולכלול את תוצאות הבדיקה בדוח של הבדיקות לפני האספקה. 
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 דריק –/ מנוף  נהלים לבדיקות לפני אספקה של עגורן – 3נספח 

אם משתמשים בעגורן דריק כדי להקים או לפרק עגורן צריח, הבעלים של עגורן הדריק צריך להבטיח  .1

 בודקה – מורשהה הגורםק יתבצעו על ידי שבדיקות לפני האספקה של חלקים קריטיים בעגורן הדרי

 – מורשהה הגורם. הבעלים צריך להבטיח שדוח הבדיקות לפני האספקה יאושר על ידי מפעלי-פניםה

 ויוגש לבעלים לפני ההקמה של עגורן הדריק. מפעלי-פניםה בודקה

 חודשים. 12-הדוח לגבי בדיקות לפני אספקה של עגורן דריק תקף למשך לא יותר מ .2

 נהלים לבדיקות לפני אספקה של חלקים קריטיים בעגורן דריק:  .3

בעלים של עגורן דריק צריך לספק מסמכים הכוללים פרטים על הרכיבים העיקריים )חלקים  (א

  הרכיבים.אותם קריטיים( בעגורן, לבודק המוסמך, לפני אספקת 

(i) התמסורת  זיהוי: זיהוי ייחודי של כל החלקים המבניים העיקריים, המנועים, תיבות

ומערכות הבלימה של עגורני דריק. יש להשתמש בזיהוי הייחודי כאשר מתייחסים לרכיבים 

 בדוחות ביקורת ובדיקה ובתעודות תיקונים ושינויים.

(ii)  פרטי הקונפיגורציה: פרטים על הרכיבים העיקריים )חלקים קריטיים( המרכיבים את

ם צריכים לכלול את המידות העגורן דריק כדי להציג את הקונפיגורציה שלו. הפרטי

 .העיקריות של הזרוע הראשית ועמוד הדריק

(iii)  יומן תחזוקה: פרטים על פעולות התיקונים והתחזוקה האחרונות שבוצעו בחלקים

 מורשהה הגורםאם  ,כפי שרשום להלן. יש לספק פרטים מתקופה מוקדמת יותר ,הקריטיים

 מבקש זאת עבור: מפעלי-פניםה בודקה –

o עיקריים חלקים מבניים 

o מנועים 

o תיבות תמסורת 

o מערכות בלימה 

 .מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה הגורםבדיקות לפני האספקה של חלקים קריטיים על ידי  (ב

 מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה הגורםאחרי בדיקה של פרטי הקונפיגורציה ויומן התחזוקה, 

כדי להבטיח שהם מתאימים  ,חלקים קריטיים בעגורן הדריק תאספקצריך לקיים בדיקות לפני 

 : היתר ביןלהתקנה. הבדיקות לפני אספקה צריכות לכלול את הדברים הבאים, 

(i) כולל מסגרת בסיס, זרוע, עמוד דריק והסמך האחורי ,חלקים מבניים עיקריים. 

(ii) בלוק אונקל הרמה ובלוקי גלגלתלסיבוב רוחבי כננותכולל כננת הרמה, כננת הטיה,  ,רכיבים קריטיים , . 

תיקונים הצריך לבדוק את התיעוד של פעולות  מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה הגורם (ג

תחזוקה בחלקים קריטיים, כולל עדכונים של פעולות תיקונים ותחזוקה שבוצעו. תוצאות הו

בדיקות לפני אספקה. התיעוד צריך לכלול את הרכיבים והחלקים ההבדיקה יצורפו לדוח 

 : היתר ביןהבאים, 

(i)  מבניים עיקרייםחלקים. 

(ii) מנועים. 
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(iii) תיבות תמסורת. 

(iv) מערכות בלימה. 

 :"הבל בודקבדיקות ללא הרס בעגורן דריק על ידי  (ד

(i) ברגים ופינים 

המשמשים לחיבור חלקים מבניים  ,הברגים והפינים הקריטיים הנושאים בעומסש מומלץ

חודשים.  12לפחות פעם אחת בכל  "הבל בודקבדיקות ללא הרס על ידי  יעברו ,עיקריים

 , ולאחר מכן צריך לבדוק אותם שוב.יוחלפופריטים שמתגלים בהם סדקים 

ם של ברגים ופינים קריטיים הנושאים בעומסים. יש מצריך לוודא את מיקו"ה בל בודק

 לבדיקה. מפעלי-בודק פנים – מורשה לגורםבדיקות ללא הרס הלהציג את הדוחות של 

(ii)  חיבורים מרותכים 

נושאים בעומס צריכים להיבדק שהחיבורים המרותכים של חלקים מבניים קריטיים 

חודשים. פריטים שמתגלים  12כל בלפחות פעם אחת  ,"הבל בודקבבדיקות ללא הרס על ידי 

 , ולאחר מכן צריך לבדוק אותם שוב.יוחלפובהם סדקים 

ם של ברגים ופינים קריטיים מלוודא את מיקוצריך  מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה הגורם

 בודק – מורשה לגורםבדיקות ללא הרס ההנושאים בעומסים. יש להציג את הדוחות של 

 לבדיקה. מפעלי-פנים

(iii)  מפעלי-פניםה בודקה – מורשהה הגורםבדיקות ללא הרס ייבדקו על ידי הכל הדוחות של .

 תוצאות הבדיקה ישולבו בדוח של הבדיקות לפני האספקה של עגורן הדריק. 

אשר  ,בטיחות רשום ממונהפירוק ושינוי גובה יתבצע על ידי איש מקצוע בתחום הבטיחות, 

 .רלבנטייםמכיר את התחום ואת הנושאים ה

 ,רשומים מבנה מהנדסי/  מקצועיים מהנדסיםלמנות  – דריקהעגורן  תהקמלפני  – הבעלים על.   4

לגבי סוגיות הקשורות ליציבות מכנית  ,בעלי כישורים וניסיון מתאימים בתחומים המתאימים

אשר יתכננו ויאשרו את המבנה התומך של העגורן דריק. בפרט, כאשר עגורן דריק נתמך  ,ומבנית

צריכים להעריך ולאשר את התאמת הגג לתמיכה בעגורן דריק. עבור אתר בנייה,  הםעל גג, 

כאשר להתקנה של עגורן דריק יכולה להיות השפעה על המבנה הקבוע עקב מאמצי יתר או עומסי 

צריכים להגיש את התוכנית המאושרת, מידע על התכנון או הצהרת שיטה עבור  הםיתר, 

 ולאשר את ביצוע העבודה. ,הנדס האחראי לביצוע השלדהמ –העבודות אל מהנדס הפרויקט 

לפני הקמת  מפעלי-פנים בודק – מורשה גורםהעיגון של עגורן דריק צריך לקבל אישור מאת  .5

 העגורן.  
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 בדיקות ותחזוקה חודשיים של עגורן צריח – 4נספח 

 כגון, מיומנים מקצוע אנשי שבה, וניסיון ידע בעלת, בלבד מורשיתחברה  ידיב ייעשההתחזוקה  ביצוע

 . דועוחשמל מתאימים  רישיונות בעלימהנדסים, ממוני בטיחות, טכנאים, חשמלאים 

לבצע בדיקות ופעולות  יש, המורשיתהחברה  נציגהמתבצעות על ידי  ,שבועיות מלאותבדיקות  עלנוסף  .1

 עגורן הצריח. תתחזוק צורךל המורשיתהחברה  נציגתחזוקה בעגורני צריח לפחות פעם בחודש על ידי 

 לתעד כהלכה את הפעולות המתבצעות על ידם ואת הממצאים. כיםצריתחזוקה ל המורשיתהחברה  ינציג .2

 צריכים לקרוא את התיעוד הזה ולחתום עליו. תחזוקה ל המורשיתהחברה  נציגי .3

 ת:תיעוד הבדיקות והתחזוקה צריך לכלול את הדברים הבאים, בהתאם לישימּו .4

דגם העגורן, תאריך הבדיקה, ציון מקום העבודה, כתובת מקום העבודה, הבעלים  כגון, מידע בסיסי א(

 של העגורן, מהירות הרוח, שעות פעולה של העגורן ומתח האספקה לעגורן.

פרטים על מצב  בצירוף, שהתבצעויש לתעד פרטים על פעולות בדיקה, תחזוקה ותיקונים  ב(

החלקים הנבדקים ואם בוצע שימון. אם דרושים תיקונים, או שבוצעו תיקונים, יש לציין את 

 הפרטים בתיעוד. 

, ותבמנגנון הקריטי של עגורן הצריח, כולל ותהמתבצע ,פעולות הבדיקה, התחזוקה והתיקונים ג(

 הדברים הבאים בהתאם לישימות:  את, היתר בין

I) כגוןן הצריח, פעולת ההרמה של עגור: 

i)  בדיקות וכיוונים )אם צריך( של מערכת הבלימה להרמה, מערכת עזר הידראולית לבלימה, מפסק

 .יתר ומומנט, גבול לגובה האונקל, מפסק ניתוק תנועה ומפסק ניתוק במקרה של עומס יתר

ii) בדיקה של חלקי החשמל במערכת ההרמה, מפלס השמן בתיבת התמסורת ומילוי שמן. 

 .בהתאם לצורך, כננת ההרמה והסרן הראשי, שימון וגירוז

iii)  ,ברגים לחיבור של תיבת התמסורת והרגלייםה / פיניםהקיבוע הבסיס של חלקי ההרמה. 

iv) בדיקת החיבורים של כל הגלגלים, האונקלים והפינים. 

v)  הזרוע הטיית/  מטה/  ההרמהבדיקת שימון, מצב השחיקה של כבלי. 

vi) זרועהמונע הפיתול של כבלי  / בדיקה של התקן הסיבוב. 

vii) בדיקה של מנעולי בטיחות לכל האונקלים. 

II)  ,כגוןפעולת ההטיה של עגורן הצריח: 

i)  ומפסק ההטיהבדיקה וכיוונים של מערכת הבלימה ההידראולית, מפסק גבול לתנועת ,

 .+ הבלמים גבול לניתוק העגלה

ii) בדיקה של חלקי חשמל להטיה. 

iii)  ,ברגים ואומיםקיבוע של חלקי ההטיה, פינים. 

iv) בדיקת של השימון, מצב השחיקה של גלגלות העגלה. 

v) ליםיבדיקה של השימון, בדיקות שחיקה של כבלי תי. 

vi) עצרי הזרוע. 
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III) כגון, חלקים מסתובבים : 

i) בדיקה וכיוונים של מפסקי הגבול לסיבוב.  

ii) בדיקת חלקי החשמל של הסיבוב. 

iii) בדיקה ואבטחה של הרצועה הטריזית במנוע הסיבוב. 

iv) מפלס השמן בתיבת התמסורת להטיה והוספת שמן בהתאם לצורך תבדיק. 

v) בדיקה והידוק של ברגים במיסבי הסיבוב. 

vi)  הסיבוב מיסבישימון. 

vii) גירוז טבעת הסיבוב. 

viii) ברגים המשמשים לחיבור בתיבת התמסורת / הידוק פינים.  

IV) כגון, מבנה פלדה וחלקים מבניים עיקריים : 

i) בדיקת בסיס הצריח ובסיס התורן. 

ii) ברגים ואומים  / בדיקת החיבורים של כל מקטעי התורן, בדיקה של פינים פצילים

 .חסרים

iii) ברגים ואומים  / בדיקה של חיבורים ופינים פצילים בזרוע ובחלקים מבניים אחרים

 .ממתכת

iv) סיבוב,  זרמקטעי תורן,  כגון, בדיקה של חלקים מרותכים בכל הרכיבים המבניים

 .'וכדמוט חיבור ועיגון היסודות 

v)  בדיקה של דפורמציות במקטעי התורן של הצריח, בזרוע ובזרוע הנגדית )חלקים

 .אנכיים ומוטות חיבור(

vi) או חיבורי קיר (חניקה)בצורת  טיפוס בדיקה של החיבורים בקולרי. 

vii) בסיסה בדיקה של פינים וברגים בבלוקים של משקולות. 

viii) לשלמות ורציפות ,הגנה קשתות/  םוכלובי, בדיקה של סולמות טיפוס בעגורן צריח 

 .מנוחה מרפסות, הסולמות

V) מצב בלוק האונקל 

ותחזוקה לצורך  ,זמינות של רישומי בדיקות יומיות, יומן תיקונים ויומן בדיקותה (א

 תוצג ברישומי הבדיקות והתחזוקה.  ,בדיקה
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 סימוכין

1. BS CP 3010 עגורנים ניידים, עגורני צריח ועגורני דריק -: הנחיות התקן הבריטי לשימוש בטוח בעגורנים. 

2. BS EN 13414-2 מפרט מידע לשימוש ותחזוקה 2לק  –בטיחות –: מענבים של כבלי תיל מפלדה :

 .אשר יסופק על ידי היצרן

3. BS 7121 כללי1חלק  –: נוהלי תפעול והתנהגות לשימוש בטוח בעגורנים :. 

4. BS 7121 בדיקה, ביקורת ומבדקים2חלק  -בעגורנים : נוהלי תפעול והתנהגות לשימוש בטוח :. 

5. BS 7121 עגורני צריח5חלק  -: נוהלי תפעול והתנהגות לשימוש בטוח בעגורנים :. 

6. BS 7262נוהלי תפעול והתנהגות  של התקן הבריטי למחווני עומס בטוח אוטומטי :. 

7. BSN EN 12077 גבלה וחיווי: התקני ה2חלק  –דרישות בריאות ובטיחות  –: בטיחות עגורנים. 

8. BS EN 14439 עגורני צריח –בטיחות  –: עגורנים. 

9. BS EN 13557 – בקרות ותחנות בקרה. 

10. BS EN 13135-1 טכני-: ציוד אלקטרו1חלק  – דרישות לציוד –תכנון  –בטיחות  –: עגורנים. 

11. BS EN 14985 עם זרוע נוטה ניםעגור –: עגורנים. 

12. BS EN 60204-32 דרישות למכונות הרמה32חלק  –חשמלי במכונות ציוד  –: בטיחות מכונות :. 

13. ANSI/ASME B30.3עגורני צריח :. 

 ., ארצות הבריתASSEדיוויד ו. מק'קולום,  –סכנות הקשורות לעגורנים וכיצד למנוע אותן  .14

 ."בארהגרו היל, 'רו, חברת מקישפירו, ג'יי פי. שפירו, לורנס ל. שפ. הווארד י –עגורנים ודריקים  .15

 .ארגון בטיחות הבנייה של אונטריו, קנדה –לחיבור כבלים מדריך  .16

 דונלד א. דיקי, ארגון בטיחות הבנייה של אונטריו, קנדה.  –המדריך לעגורנים ניידים  .17

 .דונלד א. דיקי, ארגון בטיחות הבנייה של אונטריו, קנדה –חוברת לעגורנים  .18

 .בריטניה ,RoSPAרנים, חיבור מטענים ומפעילי עגולחוברת בטיחות לעובדים האחראים  .19

 .אשר פורסמו על ידי מועצת תעשיית הבנייה ,קווים מנחים לבטיחות עגורני צריח .20

 .אשר פורסמו על ידי מחלקת הבניינים ,נוהלי תפעול והתנהגות לפיקוח על האתר .21

נוהלי תפעול והתנהגות של תקנות החשמל )חיווט(, אשר פורסמו על ידי מחלקת השירותים  .22

 .נייםהחשמליים והמכ

אשר פורסמו על ידי מחלקת השירותים  ,נוהלי תפעול והתנהגות לעבודה ליד קווי אספקת חשמל .23

 .החשמליים והמכניים
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 סימוכין ישראליים

 .1970-תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל -

 .ניםיבני 236 סעיף  -[ חדש]נוסח  העיריות פקודת -

 .1988-)עבודות בנייה( התשמ"ח תקנות הבטיחות בעבודה -

 .1966-תשכ"זהתקנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח(  -

 .1992-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג -

 .2007-התשס"ז (,עבודה בגובה) תקנות הבטיחות בעבודה -

המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(,  תקנות –"תקנות המהנדסים"  -
 .1967-התשכ"ז

 .2007-תשס"זהתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(,  -

 עגורני צריח. –בטיחות  –עגורנים  – 5902תקן ישראלי מס'  -

 .כללים לשימוש בטיחותי במכונות הרמה: עגורנים – 1חלק  4473תקן ישראלי מס'  -

 .חיצונית הגנה מערכת: ולמתקנים למבנים ברקים מפני הגנה מערכות – 1חלק  1173תקן ישראלי מס'  -

 .ולעגורנאיםסימנים מוסכמים לאתתים, לענבים  – 405"כ מפממכון התקנים  מפרט -

 .CISדף מידע טכני  "סימני איתות ידני מקובלים למפעיל עגורן ומנוף" -

 .22.2.2017מתאריך  589547חידוד הנחיות" מס' מסמך  –/ הגבהה של עגורני צריח  "הקמה -

 .1.2.2017 מתאריך 567226מס' מסמך  "נוהל הצבה והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצון" -

 .28.10.2014 מתאריך  449966 מסמך' מס" צריח בעגורני הורסות לא בדיקות לביצוע"הנחיות  -

 .15.12.2011מתאריך  351528הבהרות" מס' מסמך  –"עגורני צריח  -

 הוראות מפע"ר ונהלים. -
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