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   תקציר

בטרם קידום רגולציה  1כחלק מהחלטת ממשלה הדורשת כתיבת והפצת דו"ח הערכת השפעת נטל רגולטורי

התיקונים שמבקש המינהל חדשה, מובא להלן דו"ח זה אשר מטרתו להביא בפני ציבור בעלי העניין את שורת 

, '1992-ב'תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"גלהטמיע 

  על בעלי העניין השונים.הצפויה תוך פירוט וניתוח הסיבות להם והשפעתם 

מינהל  מובילבסדרת השינויים הרגולטוריים אותם מהווים חלק נוסף  השינויים המפורטים בדו"ח זה

ל ההיבטים חלתה של אסדרה כוללת אשר תיתן מענה לכלהבטיחות והבריאות התעסוקתית, לטובת ה

  ות עובדים במקומות העבודה בישראל, ותתרום לצמצום תאונות העבודה. היפגע המשפיעים על

  

תיתן מענה לתמורות שחלו  היא להביא לעדכון האסדרה כך שמחד תכלית השינויים המפורטים בהמשך

ומאידך תבסס תשתית שתוכל לתת מענה צופה פני עתיד לכיוונים  נושא בו עוסקות התקנות האמורות,ב

 (ובכללם הנבטתם של מחוללי רגולציה עצמית) תוך הטמעה של עקרונות רגולטורים . זאת, אליו נע התחום

ומם של שללהבטיח את  –האסדרה עליה אמון המינהל עם מטרת העל של התמודדות מיטבית שיאפשרו 

  העובדים.

  ניהולו של תהליך היוועצות נרחב, בארץ ובחו"ל, ובכלל זה :תהליך הכתיבה של דו"ח זה כלל 

  וכיו"ב, מאגרי מידע ממשלתיים, ניירות מטה שנכתבו לאורך השנים גורמי המקצוע שבמינהל.  

 התאחדות בוני הארץ 

 ואה בסוגיות רגולטוריות רלוונטיותממצאי דו"ח של חברת ייעוץ בינלאומית אשר ,בין היתר, כלל השו 

  בענפי הבינוי והתעשייהמנהלי בטיחות 

 ההסתדרות החדשה 

 םבעלי תפקיד רלוונטיי ,ר הגרמנימקורות מידע מהאיחוד האירופי, ובכלל זה פגישות עבודה עם הרגולטו 

 וסקירת דו"חות שפורסמו לאורך השנים באיחוד ובמדינות נבחרות. ,מספרד

 .מוסדות הכשרה 

 

  :המוצעים באסדרה החדשההעדכונים עיקרי הלן תמצית ל

 :דרכי ההסמכה של בעלי תקפיד קיימיםעדכון   .א

 בעל תפקיד אשר ימונה ב'מינוי פנים מפעלי''אתת' כ הגדרת תפקיד . 

 .הגדרת תפקיד 'עניבן' ככזה המחייבת בהסמכה חיצונית 

 ים מפעלי'.הגדרת 'מפעיל עגורן גשר/שער' כבעל תפקיד אשר ימונה ב'מינוי פנ 

 

 

                                                             
  22.10.2014של הממשלה מיום  2118החלטה מספר  1
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 :הסמכה של כלים הדורשים עדכון טבלת ההסמכות והוספת משפחות נוספות  .ב

 .הגדרת הפעלת משאבת בטון ככזו הדורשת בעל תפקיד מוסמך 

 עגורן נייד זעיר'.רן להקמה מהירה' ולהגדרת מפעיל מוסמך ל'עגו' 

 .הוספת סיווג למפעיל עגורן צריח מקרון בקרה מפוקד 

 ל הנוגע לסף כושר ההרמה של העגורן ממנו והלאה נדרשת הסמכה. עדכון טבלת ההסמכות בכ 

  מוצע כי טבלת ההסמכות המעודכנת תיראה כדלקמן:על כן 

  / העגורן סוג

  ספציפי כלי

עגורן  – ב  עגורן צריח – א

  נייד

משאבת  – ג

  בטון

עגורן  – ד

להעמסה 

  עצמית

  עניבן -ה 

    ןטו 50 עד  בטון משאבת   2זעיר נייד  מהירה להקמה  1

 זרוע  2

  3משתנה/אופקית

 90נייד עד 

  טון

    טון 50 מעל  --

הפעלה מקרון   3

  מפוקד

 90נייד מעל 

  טון

--  --    

 

 עדכון תנאי ותיקוף הכשירות המקצועית של מפעילי עגורן:  .ג

 .(עבור כלל מפעילי העגורן) קביעת חובה בחינה חמש שנתית כתנאי לחידוש הסמכה 

 ואי (מרופא משפחה) עבור כלל מפעילי העגורן (למעט מספר קביעת חובת הגשת אישור כשירות רפ

 הנוגעים לאוכלוסיית מפעילי עגורני צריח וניידים, כפי שמפורט במסמך).מובחנים דגשים 

 .ביטול האפשרות של מפעיל עגורן צריח להפעיל גם טעינה עצמית מעצם הסמכתו המקורית 

 יק תעודת הסמכה קשיחה ("רישיון") הטלת חובה על רשויות הסמכה בהן הכיר המינהל, להנפ

לכלל העגורנאים אותם הן מסמיכות. ה'רישיון' הקשיח יהא על פי הגדרות טכניות אותן יגדיר 

 המינהל.

 .4התאמת משך ההשתלמות המעשית כך שתהא בהלימה להחלטות ממשלה בנושא 

 

 סמיך עצמאית את העובדים באתריהם:ההרחבת הגופים אשר יכולים ל  .ד

 ומעלה על פי סיווג רשות החברות הממשלתיות,  8ממשלתיות, הנמנות על אשכול  הגדרת חברות

להסמיך את העובדים באתריהם באופן עצמאי (בניגוד למצב כיום בו רשות זו נתונה רק למספר 

 .מצומצם של גופים כגון רכבת ישראל, נמלים וצה"ל)
  

                                                             
  .טון 10טון עד  1-מבעלי כושר הרמה   2
  ניסוח זה במסמך הנוכחי נבחר בתקנות, אולם לצורך ההבהרה לציבור בעלי העניין תיכתבהגדרה מטויבת יותר  3
  ש הבנייהלתיעו 1320החלטת ממשלה  4
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  הגדרת תכלית והצורך בהתערבות –חלק א' 

  

  א. רקע

גבוה משמעותית הן ביחס לענפים אחרים במשק  הבינוי בישראלבענף אונות העבודה הקטלניות היקף ת

מכלל  60%-כ  5ו"לבענף בח רותים), והן ביחס להיקפי הפגיעותהישראלי (תעשיה, חקלאות, מסחר ושי

ים מועסק 100,000ויחס ההרוגים לכל , 6ענף הבנייןההרוגים בתאונות עבודה בישראל מדי שנה מקורם ב

  .7מהממוצע באיחוד האירופיויותר  2פי  –12.1-בענף עומד על כ

  

לצמצם את מספר תאונות העבודה הקטלניות בישראל, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  במטרה

שבזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה (להלן: "מינהל הבטיחות," "המינהל" או "הרגולטור"), מוביל 

של כלל היבטי האסדרה הנוגעת לתחום הבטיחות בכלל,  עומקחב היקף לתיקון בשנים האחרונות מאמץ ר

בוצעו תיקוני חקיקה חשובים, הוצעו ו ,ובענף הבניה בפרט. במסגרת זו ננקטה כבר שורה ארוכה של פעולות

  .8נוספים )RIA (מסמכי השפעת נטל רגולטורי שלגביהם כבר פורסמו

  

י שיאפשר כינונה של אסדרה מץ להשלים את הפסיפס הרגולטורהמאזה הוא חלק נוסף במסגרת  RIA מסמך

המסמך . אשר מאמצת עקרונות מרכזיים ברגולציות מובילות מקבילות בעולם המערבירוחבית מתוקנת ו

ב'תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות את התיקונים שאותם מבקש המינהל לערוך מפרט 

חוליה כאמור  ומהווה) או "התקנות" (להלן, "תקנות העגורנאים", '1992-הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג

   .תאונות העבודה בישראלנגע היקף שיאפשר התמודדות טובה יותר במאבק להורדת במארג החקיקה  נוספת

  

  

בכלים  . מדוברטמון בעצם הפעלתם  אחרות מכונות הרמה בעגורנים ושלהסיכון העיקריים אחד מגורמי 

מחדד עוד יותר את חשיבות והדבר  כבדים, בעלי כושר העמסה של עשרות טונות ויותריים הנדסמכאניים 

    אותם. יםהמקצועית של המפעיל םכשירותתיקוף ושמירת 

  

הפעלת עגורן ומכונת הרמה באופן בטיחותי מחייבת התקיימותם של מספר תנאים, ובכלל זה תקינות 

מספקת של מפעיל הכלי, ניהול הבטיחות הכללי בסביבה מכאנית, משטר אחזקה מונעת, כשירות מקצועית 

מסמך זה מתמקד בתיקונים הנדרשים לשם העלאת ותיקוף הכשירות לעיל,  שציינוכפי בה הוא מופעל ועוד. 

נכללו אך  (בין אם בכלל ובין אם , ובכלל זה בכלים שלא נכללו עד כה בתקנותהמקצועית של מפעילי הכלים

   באסדרה העדכנית. להכלילםמקום ושהמינהל סבור שיש , )דיהמובחנת בצורה לא 

  הרגולציה הקיימת 

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה ושירותים החברתיים פועל מכח פקודת 

ומכח חוק ארגון הפיקוח על  התש"ל (להלן: "הפקודה" או "פקודת הבטיחות"), - 1970הבטיחות בעבודה, 

על בריאותם  ושמירה תאונות עבודה מניעת  -. בין תפקידיו העיקריים ותקנותיו התשי"ד – 1954העבודה, 

המינהל על קביעת המדיניות אחראי של העובדים במדינת ישראל (מניעת מחלות מקצוע). בהתאם לכך, 

                                                             
  .2עמ'  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), –דו"ח הערכת השפעת נטל רגולטורי  5
6 https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/ResearchAndProjects/Reports/Pages/Reports.aspx  
7https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/ResearchAndProjects/Reports/Reports/AccidentReport201
, pdf.2015-1 '2013, הנתונים הם לשנת 19עמ  
  .2עמ'  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), –דו"ח הערכת השפעת נטל רגולטורי  8
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על פיקוח ואכיפת דיני הבטיחות החלים  עלובכלל זה בריאות העובדים, ו בנושא בטיחות בעבודההלאומית 

  ומפעיליהם. האחרות  העגורנים, מכונות ההרמה תקינות

  

לשם פשטות ההבנה בקרב קוראי המסמך שאינם מצויים בנבכי העיסוק בעגורנים, להלן תיאור מופשט של 

  ארבעת סוגי העגורנים המפורטים בתקנות:

  

סוג 

  העגורן

כמות   מאפיינים עיקרייםוהגדרה בתקנות 

  בישראל

עגורן 

  צריח

צריח או תורן  אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אנוקל  בעל עגורן"

בסיסו עשוי על פי  "העגורן שעליו תולים את המטען והוא מופעל בחשמל.

מגדלו בנוי חוליות חוליות, כך שניתן רוב בטון, ומקובע אל הקרקע. 

הזרוע, לעומת זאת, להוריד ולהוסיף חוליות בהתאם לגובה הנדרש. 

ר בכלי כבד מאוד, שהרכבתו ופירוקו יכולים לארוך מדוברכה. וקבועה בא

  נפוץ בעיקר באתרי בנייה. .גם ימים

91,300~  

עגורן 

  נייד

 ".מכונת הרמה בעלת זרוע הנושאת אונקל שעליו תולים את המטען"

בניגוד על פי רוב משאית או זחל. בסיסו הוא מכשיר מתנייע כלשהו, 

א יכול לזוז ממקום למקום, לעגורן צריח, יש לו מאפיינים משתנים: הו

שכיח באתרי בנייה והזרוע שלו אינה קבועה אלא ניתנת לקיצור/הארכה. 

  ובתעשייה

945~  

 עגורן

 גשר

  שער/עילי

"עגורן שהגשר שלו נשען בכל אחת מקצותיו על מרכב  –עילי  גשר עגורן

מחברת  ןמורכב משתי מסילות שביניה שגלגליו נעים על מסילה עילית."

 שכיחהרמה. עגורן זה  כננת עם אונקל ית עליה יכול לנוע פקוקורה א

  .במפעלים, אולמות ייצור ומחסנים

 ות המצוידתומכות "עגורן גשר עילי שקצותיו מורכבים על  –עגורן שער 

מורכב משני עמודים, שביניהם מחברת בגלגלי נסיעה במפלס הקרקע." 

  .בנמלים שכיח. עגורן זה כננת הרמהלנוע  הפקית עליה יכולוקורה א

20,000~  

עגורן 

להעמסה 

  עצמית

על רכב מנועי, שיש לה היכולת לטעון את  זרוע הידראולית המותקנת

  המשא מגב המשאית. 

7,700~  

  

  מפעילי עגורנים 

 בהינתן הסמכה המאפשרת לו להפעיל עגורן מסוג אליו הוסמך. הוא בעל הוא מי שעל פי התקנותעגורנאי 

טחונו שלו ימוטלת על העגורנאי אחריות כבדה לב ה בממדים ויכולות משמעותיות,שעגורן הינו מכונת הרמ

 המינהלהניתנת מטעם  בים בהסמכההמעוניינים להפעיל עגורן מחויאי לכך, . טחון הסובבים אותויולב

  .)בפיקוחו לכך שהסמיךגורם באמצעות (או  ישירות 

                                                             
 אתרי בניה 867-ריח שהיו פעילים בעגורני צ 1,273על  המינהל, דיווח 2017 בשנת .רי עבודה בישראלעגורני צריח המותקנים בפועל באת 9

  ). 12,000-ממספר אתרי הבניה הכולל (כ 7%-בישראל, כ
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ארבעה סוגי עגורנים. ההסמכה להפעלת עגורן ניתנת תקנות העגורנאים מבחינות בין כיום כפי שצוין לעיל, 

  , כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות:לפי סוג העגורן ובהתאם לדרגת עומס מסויימת

  

  סוג העגורן /

  דרגת עומס

עגורן גשר  –ג   עגורן נייד –ב   עגורן צריח –א 

  עילי ושער

עגורן  –ד 

  להעמסה עצמית

ללא תא הפעלה   טון 30עד   טון 3עד   1

  בדבל

  טון 1עד 

 הפעלה תא עם  טון 90עד   טון 9עד   2

  ובלעדיו

  ללא הגבלת עומס

  --  --  טון 150עד   טון 12עד   3

  --  --  ללא הגבלת עומס  ללא הגבלת עומס  4

  

   עליו בוצעה ההשתלמות המעשית והבחינה. גורןהע של העומס לדרגת מוסמך ההסמכה מבקש

  

מהם בעלי הסמכה  90%-מפעילי עגורנים בעלי הסמכה. למעלה מ 35,364לפי נתוני מנהל הבטיחות, בישראל 

  לקטגוריות ג + ד, והיתר לקטגוריות א + ב, כמפורט בתרשים הבא:

  

  

 7המפורטים בסעיף  ,מצטברים פתיחה וקבלה במספר תנאילעמוד המבקש לקבל הסמכה כעגורנאי על 

ים מסויימים בין סוגים א+ב התנאים עבור ארבעת סוגי העגורנים דומים למדי, למעט הבדל. ככלל, לתקנות

תנאי ההכשרה ). 4-1קשר לדרגת העומס ( וללאד) -(א הכלי עוד יצויין כי התנאים נקבעו לפי סוג  וסוגים ג+ד.

  מתומצתים בטבלה שלהלן:

  

 -מפעיל עגורן א 
1,975
6% 

  -מפעיל עגורן ב 
726
2% 

  -מפעיל עגורן ג 
16,428
46% 

  -מפעיל עגורן ד 
16,235
46% 

 ]2019[, עגורנאים בעלי הסמכה פעילה
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  ג + ד  א + ב  

  גיל מינימלי
  

18  

  בדיקה רפואית
החודשים שקדמו לתאריך  12בדיקה בידי רופא מורשה תוך 

  הבקשה

  מעשית טרם הקורסהתנסות 

  

חודשיים רצופים בהדרכתו 

ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך 

לעגורן מסוג ודרגת עומס 

  שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה

  

שבועיים רצופים בהדרכתו 

ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך 

לעגורן מסוג ודרגת עומס 

  שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה

  מוכר בידי מפקח העבודה הראשי עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי  מבחן עיוני ומעשי

הקורס והבחינה הסופית 

  באחריות

האגף להכשרה מקצועית 

  במשרד העבודה והרווחה

מוסדות הכשרה שהוכרו ע"י 

  מינהל הבטיחות והבריאות

  היקף התכנית

שעות  320שעות עיוניות +  160

מעשיות (כולל התנסות 

  מוקדמת וסטאז')

כולל שעתיים שעות,  18-21

  (יומיים) ימבחן עיונ

  חידוש רישיון
אין צורך בבחינה/השתלמות תקופתית. הרישיון מחודש אוטומטית 

  .התקופתית במידה והעובד עמד בבדיקה הרפואית

ע"י  בדיקה רפואית תקופתית

  רופא תעסוקתי

אחת לשלוש  –ומטה  30גיל 

  שנים

  אחת לשנתיים – 30-50גיל 

  אחת שלנה –ומעלה  50

ופא בדיקת ר –בכל הגילאים 

תעסוקתי בתחילת העבודה 

ולאחר מכן דיווח עצמי על 

 היעדר שינוי במצב הבריאותי

  אחת לשנתיים

  הערות

עגורנאי שהוסמך להפעיל 

יהיה רשאי ב' /עגורנים מסוג א'

להפעיל גם עגורנים מסוגים 

  ג'/ד'.

--  

דרישות פרטניות לפני כניסה 

  לקורס

שנות לימוד או מבחן ברמה  9

ת בתוקף תעודה מקורי; זהה

בחן ; משל עובד בגובה כללי

  ;פסיכוטכני יעודי

, לצבור בגירעל המועמד להיות 

שעות בצמוד  80ניסיון שכולל 

למפעיל מוסמך ולקבל אישור 

  רפואי
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ועדת קבלה בראשות נציגי אגף 

  .צועיתקרה משלהכ

  

  

  אתתים ועניבנים 

 לתת תפקידו האתת בצמוד לאתת.אינם עובדים לבדם, אלא  עצמם העגורנאיםבחלק מסוגי העגורנים, 

, בדגש על 'נקודות עיוורון' לאורך מסלול תנועתו של המטען שינוע בעת העגורן מפעיל את ולכוון הוראות

 כיוםבהכשרתו של האתת מגולמת  .עגורנאי באמצעות קול או סימנים מוסכמיםמתקשר עם  ה. הוא העגורן

, מקצועי וראוי, בטיחות באופן הנפתו את שתבטיח רהבצו המטען את לקשור תפקידוש, עניבןכ גם הכשרתו

  . 10ולוודא כי לא ישתחרר תוך הרמתו ע"י העגורן

  

לתקנות  10. סעיף ד', ומעוגנת בתקנות-דומה לתנאי ההסמכה של מפעילי עגורנים ג' הסמכתו של האתת

  - כי לא תינתן הסמכה לאיתות אלא למי שקובע 

 שנים; 18מלאו לו   )1(

  ד במשך שבועיים במתן איתות לעגורנאים בהשגחתו הישירה של אתת מוסמך;הוא עב   )2(

החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא  12הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך    )3(

  מתאים למתן איתות;

סיים בהצלחה קורס להכשרת אתתים במוסד לבטיחות ולגיהות או במקום אחר שעורך קורס שמכיר   )4(

  מפקח העבודה הראשי. בו

  

. היקף הקורס המנהל"י ע שהוכר הכשרה מוסד"י ע מועבר, '+ד'גאתתות, בדומה לקורס מפעילי עגורן  קורס

מפעיל עגורן בהסמכתו של כל כל  כמו כן, .עניבנותשעתיים של תכני  ותכוללה, )שעות 20( כיומייםיום הוא כ

הן כשל  לאתתים דרישות הבדיקות הרפואיותכאתת.  גם הכשרתו והסמכתומובנית ד -שסיים קורס עגורן א

  אף הן.  'ד-'עגורנאים סוג ג

  

אלא , אינו מוגדר בתקנות העגורנאיםכלל  התפקיד. נדרשת רגולטוריתהסמכה כיום לתפקיד העניבן אין 

הוא מוגדר כמי ש"הודרך ומאומן בשיטות לקשירת מטענים ולתלייתם בהן , בתקנות עגורני צריחרק  נזכר

, תכני עניבנות שכפי שצויין לעילעניבן יהיה מוסמך למתן איתות, כך כן נדרש בתקנות כי  .11ונקל העגורן"בא

  מועברים במסגרת קורס אתתים, ולא באופן נפרד וייעודי. 

   

  

  

  

  

  

                                                             
בטיחות בתפעול  –בטיחות באתרי בניה , משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; אתתים מוסמכים בעבודות בנייה 10

  , המוסד לבטיחות ולגיהות. עגורנים
  . 51, ס' 1966-כ"זתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תש  11
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  . תכליות ויעדיםב

  

ון ברמת סיכהמאופיינים , הרי השימוש בהם באתרי בנייה, על אף שעגורנים משמשים בכלל ענפי המשק

העיקריים בענף. על אף עליה ניכרת במודעות לסכנות הסיכון מגורמי  הופכת אותם לאחד גבוהה ממילא,

  . 12,13לאורך השנים במעורבות עגורנים חלה ירידה משמעותית בשיעור התאונותלא הגלומות בעבודה עמם, 

  

 שימוש קייםבישראל מינו. עגורני צריח ספציפית, מהווים ציר מרכזי באתרי הבנייה בני יעגורנים בכלל, ו

, 1,300-, הנאמד ע"י מנהל הבטיחות נכון למועד כתיבת שורות אלה בכרםומספ , בעגורני צריח נרחב במיוחד

  .14הוא מהגבוהים בעולם לנפש

  

נדרש להעביר משאות מניף מטענים כבדים  ולעתים מפעיל העגורן (בין אם מסוג צריח, נייד או טעינה עצמית) 

(או התמקמות במרחב הציבורי מלכתחילה  למרחב הציבורי כניסהאתר העבודה עצמו, תוך מעבר לגבולות 

וכיו"ב  , עוברי אורחן לבין עובדיםעע בלתי מתוכנן בין המטגכל מ הדבר הופך. )פנימהוהנפת מטען מהחוץ 

מרובה, צפיפות במאפייניו  ( בענף הבינוי לבדו, בהתחשב .בעלת השלכות משמעותיות פוטנציאלית לתאונה

בעל משקל מדובר בסיכון  – ) שמירה על הבטיחותב פערי תרבות, מיומןאילוצי זמן ותקציב, כוח אדם בלתי 

  . 15על העובדים באתר והשוהים בסביבתולשלומם 

  

  בהפעלת עגורנים הסיכונים

מונה המוסד לבטיחות ולגיהות את עיקר הסכנות  16'גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים לעגורנאי'ב

  הנשקפות לעגורנאי במסגרת עבודתו:

  החלקה, נפילה מגובה ופציעה, עקב נפילת כלי עבודה חדים או כתוצאה מחבטות של עצמים נופלים או

  ;של חלקי העגורן

  עגורנאים עלולים להסתבך, להילכד או להימעך על ידי חלקים נעים של מכונות, חגורות, שרשרות

  ;וחבלים

 יוד ובמתקנים פגומים או עקב מגע עם שרשרות או עם זרוע העגורן, מכות חשמל כתוצאה מהעבודה בצ

  ;שהם המתכתיים, בקווי מתח גבוה עליים

 סכנת פציעה בגלל כבל פגום, קרוע, שחוק או שיש בו גידים משוחררים. 

  

  

  

  

                                                             
12Pp. 1, 2015. Related Accidents-Safety in Crane Operations: An Overview on Crane  
13, 2016, Pp. 77Investigation of Crane Operation Safety by Analysing Main Accidents Causes  נתונים שפרסם משרד .

עובדים בשנה  42, נהרגו בתאונות עבודה המערבות עגורנים 2011-2017כי בממוצע, בין השנים  מראים 2019-העבודה האמריקאי ב
בתעשייה, והיתר בתחום התחבורה). מדובר על ממוצע זהה בדיוק למספר ההרוגים בין השנים  24%מהם בענף הבניין,  43%(

2006-1992: -recommendations-&-construction-in-deaths-related-http://elcosh.org/document/1781/d000823/crane
prevention.html-their-for  

האמדן  .9. עמ' 2011, המכון הלאומי לחקר הבנייה, ממדי של אתרי בנייה לניהול בטיחות עבודת עגורני צריח-מידול תלת 14
  מתייחס למספר הכלים הפעילים.

  .3שם עמ'  15
16 www.osh.org.il/UploadFiles/10_2018/E784_102018.pdf//https: לפירוט מלא של רשימת , המוסד לבטיחות ולגיהות .

   של המסמך. 3-ו 2הסיכונים (תאונות, פיזיקליים, כימיים, ביולוגיים, ובעיות ארגונומיות, פסיכולוגיות וחברתיות), ראו בעמ' 
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  רמות הסיכון בעגורנים שונים

חלק הארי של התאונות  תאונות עגורנים ברחבי העולם העלה כי 1,000-וכלל כ שבוצע באירופהמחקר 

  . 17)21.88%) התרחש בעגורנים ניידים, כשהקטגוריה הבאה בתור היא עגורני צריח (%71.82(

  

 יםיהטכנ, הן בשל מאפייניהם בעלי סיכון מופחתעגורני גשר / שער עילי (סוג ג') עשויים להיחשב בהקשר זה, 

בעיקר במפעלים  –ם נעשה בהם שימוש והן בשל הענפים בה ,)בלבד העגורן על ציר אחדמסגרת (תנועת 

שבהתחשב בעובדה שהועבד בהם מועסק לאורך זמן (בניגוד לאתר בנייה בו משך העסקתו היא  –ונמלים 

נוכחותו של בעל תפקיד קבוע  , הדרכה שנתית ותוכנית שנתיים), קיומה של חובת -כשנה וחצי כמפעיל עגורן

כל אלה מבססים את  -וכיו"ב  דוברי עבריתם בתחומרבית העובדים ש , העובדה במפעל ממונה בטיחותכ

  הערכת הסיכון הנמוכה בכל הנוגע לעצם כשירותם המקצועית של מפעילי עגורני גשר/שער.

  

  גורמים ישירים לתאונות עגורנים

. במסגרת עבודת המטה של טיפולוגיה של גורמי התאונות בעבודה עם עגורניםמחקרים רבים ניסו לבצע 

  . 18גורמי התאונות הבולטים ביותרבמטרה לזהות את  מחקרים כמהבוצע ניתוח של  ,מסמך זההמינהל על 

  

  

  

  תוני תאונות עגורנים מישראל נ

במעורבות עגורנים הוא פגיעה של אחד קטלניות הגורם הבולט ביותר לתאונות  כי נמצא בישראל, ספציפית,

ונות עגורנים שדווחו למנהל בין תא 12-מ 7. העובדים מהמטען, ובפרט ממטען שניתק מאונקל העגורן

) הגורם היה התחשמלות, במקרה 16%) נגרמו כתוצאה מגורם זה. בשני מקרים (58%( 2017-2019השנים 

קריסת העגורן בעת פירוקו, תאונה קשה שהביאה  –) ובאחר 8%( מאחד מחלקי העגורןאחד פגיעה של העובד 

  .  19למותם של ארבעה בני אדם

  

                                                             
17, 2016, Pp. 77Investigation of Crane Operation Safety by Analysing Main Accidents Causes   
שיעור הממוצע של תאונות שנגרמו כתוצאה מכל המייצגים את בתרשים האחוזים . 1ראו פירוט הממצאים המלא בנספח מס'  18

אוחדו חלק  בתרשיםמחקר השתמש בסיווגים שונים, לצורך הצגת הנתונים  מאחר וכלגורם במחקרים השונים שנסקרו. 
   אחוזים בודדים שולבו בקטגוריה "אחר/לא ידוע."מהקטגוריות. קטגוריות זניחות בעלות 

 ,2019דוח שנתי  –פעילות מנהל הבטיחות בזרוע העבודה , 2019-2017בודה לשנים הנתונים עובדו מתוך רשימת תאונות הע 19
  .32-44עמ' 

28%

23%
20% 19%

נפילת המטען או מכה ממנו  
 כתוצאה מטלטול  

או עצם שנפל  , זרוע, מכה מתורן
 מהעגורן 

עגורנים  (התהפכות של העגורן 
 )  טעינה עצמית/ ניידים 

 קריסת מנוף  / שבר / כשל טכני 

לפי מחקרים  , אחוז מכלל התאונות(גורמים עיקריים בתאונות עגורנים 
 )ל"בארץ ובחו
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מסוכנים מאורעות  17התרחשו  2010-2016, בין השנים התעסוקתית הבטיחות והבריאותלפי נתוני מנהל 

לא מן הנמנע כי רשימה זו בהם היו מעורבים עגורנים לסוגיהם (בדגש על צריח וניידים). ותאונות עבודה, 

מהמקרים  61%-ב 'מאורעות מסוכנים' שבהם לא נפגעו עובדים.על אפשרי דיווח -הינה חלקית, בשל תת

עגורן נייד, ובמקרה אחד המדובר היה בעגורן גשר. בתאונות אלה  33%-ן שנפל היה עגורן צריח, בהעגור

 . 20נהרגו שני מפעילי עגורן

  

העלה   67-2021עגורנאים ישראלים, בני ) 600(מתוך  137, עליו השיבו יהותסקר שביצע המוסד לבטיחות ולג

  הממצאים להלן:את בין היתר 

 35% בים בתאונה בה נפגע עובד במקום עבודה קודם;דיווחו כי היו מעור 

 77%  .דיווחו על מקרים של 'כמעט תאונה' שנמנעה ברגע האחרון  

 54% טענו כי הוא גורם להם לעבור על תקנות הבטיחות 35%-טענו שהאתת שלהם אינו מקצועי, ו. 

 41% טענו כי האתת שלהם אינו מדבר בשפה שהם מבינים. 

 28% אינם סומכים על בטיחות המנוף איתו הם עובדיםכי הם  מהמשיבים טענו. 

 90% .ציינו כי תאונות עבודה הם דבר שניתן להימנע ממנו בהתנהגות נכונה 

  

  בתאונות עליה חדה בתאונות במעורבות משאבות בטון

כלי זה  משאבות בטון הינן כלי נפוץ המשמש באתרי בנייה באופן נרחב בשלבים שונים של תהליך העבודה.

לטובת המורכבת על משאית, ומזרימה בטון בלחץ גבוה מטרים,  65-מזרוע ארוכה, שיכולה להגיע עד כמורכב 

לכל בממוצע,  ,. בשנים האחרונות אירעו מדי שנה22בטון משאבות 1,000-למעל  רשומותבישראל  היציקה.

  .ןטוב משאבות בהן היו מעורבות ("כמעט ונפגע") מסוכניםאירועים של מספר דו ספרתי הפחות 

                                                             
  . 15-10עמ' , 2017, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נתונים על עגורני צריח ועל נפילות עגורנאים באתרי בניה 20
ל עגורנאים. מכתב מאת מנכ"לית המוסד לבטיחות ולגיהות ליו"ר הועד הארצי נתונים ראשוניים, מחקר בטיחות בעבודה ש 21

  . בכתבהעיקרי הממצאים הופיעו גם  .15.01.2020של עגורני הצריח, 
  על פי נתוני משרד התחבורה 22

64% 

18% 

9% 

9% 

 2017-2019, גורמים לקריסת עגורנים בישראל

 פגיעה ממטען 

 התחשמלות

 פגיעה מהעגורן עצמו

 קריסת העגורן בעת פירוקו
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על פתיחת  , בדגשנוגע במידה רבה להתנהגות המפעיל מניתוח המקרים עולה כי בין הסיבות לתאונות אלו

מיקום כלים  בשל תאונות אחרות נגרמו .להתהפכות הכלי ההנפת מטען שהוביללצד  מייצבים לא נכונה

בשל מגע ישיר עם  (בין אם התחשמלות של מפעיל הכלי/עובדים, דבר שהביא לבקרבה מסוכנת לקווי מתח

בתאונות  בגוף העובד.עצמה פגיעה של זרוע המשאבה בשל , או רת 'קשת חשמלית') יחלקי הכלי, או בשל יצ

כיום אין דרישה רגולטורית להכשרה או הסמכה של יצויין כי  .שבעה בני אדם 2016מסוג זה נהרגו מאז 

   . מפעיל משאבת בטון

  

התאונות הידועות למינהל, בהן היו מעורבות משאבות בטון, בין השנים כמות את מציג להלן התרשים ש

2016-2019 .  

  

  

  

  לתאונות העומק גורמי

בשאלה האם תוך התמקדות הגורמים לתאונות לסווג את ניסו על תאונות עבודה בעגורנים  חלק מהמחקרים

של הגורם האנושי, כשלים טכניים של העגורן, תנאים סביבתיים, או ניהול  עיקר הסיכון נובע מכשלים

מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון אחראית על קבוצת חוקרים הבטיחות ברמת הפרויקט. 

  הגלומים בהפעלתם. למפות את גורמי הסיכון העיקרייםסדרת מחקרים שנועדו 

 למשל  בהשוואה, 'צריח' בשל מספרם הגבוה בישראלסוג עגורנים ממיקוד בבנוסף, נעשה במחקר גם 

  .23עגורנים ניידיםבנעשה שימוש נרחב יותר לארה"ב, שם 

  

ראיונות גורמי סיכון עיקריים בעבודה עם עגורנים. הגורמים מופו לאחר  21במסגרת המחקר מנו החוקרים 

עשר מ –זיק בשני התפקידים ואחד שהח מנהלי ציוד 9מנהלי בטיחות,  9 – מומחים בתחום 19עומק עם 

, והחברות בהן שנים בתחום עשרות. למומחים היה ניסיון מצטבר של חברות הבניה המובילות בישראל

                                                             
  .9. עמ' 2011, המכון הלאומי לחקר הבנייה, ממדי של אתרי בנייה לניהול בטיחות עבודת עגורני צריח-מידול תלת 23 23

2016 2017 2018 2019 

2 2

4

10

3

1 1

2

 2019-2016תאונות עבודה בהן מעורבת משאבת בטון בין השנים 

 תאונת עבודה  קטלנית תאונת עבודה לא קטלנית
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גורמי  21. 24העגורנים האלה בישראל באותה תקופהמ 30%כמעט  –עגורני צריח  279-הועסקו החזיקו יחד ב

  :25, כמפורט להלןסווגו לארבע קבוצות עיקריות הסיכון

  

  :הפרויקטותנאי כונים הנובעים מאופי סי

 ;), מתקנים זמנייםבתנועה צפיפות ומכשולים בקרבת העגורן (בניינים צמודים, ציוד . 1

  בסביבת העגורן;עבודה בקרבת קווי חשמל  . 2

 ;הנפה/פריקת מטען בנקודות בהן מפעיל העגורן אינו רואה את המטען 'הרמות עיוורות': . 3

 באותו מרחב פעולה;חפיפה בין שני עגורנים או יותר  . 4

 הראיה המוגבלת תזוויבשל מרחק תא המפעיל מנקודת ההנפה/פריקה, וכן בשל  מוגבלתראות  . 5

 מושב לא נוח, תא קטן מדי;תא המפעיל: חשיפה לפגעי מז"א, בלקויה  (הנדסת אנוש) ארגונומיה . 6

יח והן מתנייעים עבודת מפעילי עגורנים, הן צר. אורך משמרות עבודה היכול להשפיע על ריכוז בעבודה . 7

  ים;לסוגיהם, מאופיינת במשמרות עבודה ארוכות/נסיעות למרחקים רב

 .קשיי שפה, בעיקר באתרים בהם ישנם עובדים מלאומים רבים . 8

 כגון מע' הפעלה מרחוק וכיו"ב (המפחיתות את הסיכון); –אמצעי עזר טכנולוגיים  . 9

שיטת ואיכות הקשירה, תנאי ם, בשילוב : מטען בעל משקל או גודל חריגימאפייני המטען המונף/מורם .10

 מזג האויר וכו'.

  

  :סיכונים הנובעים מסביבת העבודה

 . רוחות המקשות על הנפה בטוחה .11

 .מזג אוויר גשום/שרבי המקשה על שמירת ריכוז לאורך זמן ועבודה בטוחה .12

  .משל עבודה בתנאי ערפל)ראות לקויה (כגון ל .13

  

  :כשירות מקצועית של צוות העגורן -הגורם האנושי 

ת ומקצועית זו רלוונטית לא רק לתצורהכשירות יצויין כי הניסיון וידע של מפעיל העגורן בהפעלתו.  .14

הפעלת עגורנים מתוך תתרחב  בעתידבו  ,ת כיום, אלא גם לכיוון אליו צועד השוקוההפעלה הקיימ

 1 מס'  תמונה(ראו דוג' ב פוקד על בסיס חיישנים ומצלמות המותקנים על גבי העגורןקרון בקרה מ

 ;)בהמשך

(יודגש  , זהירות, אימפולסיביות וכדומהמאפיינים התנהגותיים של מפעיל העגורן, כגון יכולת ריכוז .15

 גורם זה רלוונטי באופן כללי לכלל סוגי העבודות)כי 

 ות;די חברת כח אדם או על ידי המפעל/קבלן ישירהאם מפעיל העגורן מועסק על י: מקור העסקה .16

 סמכותיות, אחריות, רגישות, עירנות וכיו"ב; מאפיינים התנהגותיים של מנהל העבודה: .17

 .כשירות מקצועית של העניבן/אתת ויכולת תקשורת תקינה שלהם עם מפעיל העגורן .18

  

  

  

  

  

                                                             
24 26-25, Pp. s of Factors Affecting Safety on Construction Sites with Tower CranesIdentification and Analysi   
  . בחלק קטן של הסיכונים נוספו הבהרות ותוספות רלוונטיות מאת כותב דו"ח זה. 29-27שם, עמ'   25
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  :רמת ניהול הבטיחות במקום העבודה

בדגש על גישה פרו אקטיבית לקיומן של הדרכות לעובדים,  ניהול הבטיחות במקום העבודה, רמת .19

תעודה הצגת הסתפקות בבניגוד, למשל, לבחינה מהותית של כשירות העובדים לביצוע משימות (

 .'כהוכחת כשירות), הפקת לקחים מאירועי כמעט ונפגע וכו

 .בבטיחות הבכירה ההנהלהשל רמת מעורבות  .20

 על תקינותם.קיומה של שגרת אחזקה לכלים ושמירה  .21

  

 

  מפוקד בקרה קרון מתוך בישראלעגורן צריח באתר בנייה  הפעלת: 1 תמונה

  

  

חלק מגורמי הסיכון בהתאם, , וביצעו שורת ניתוחים סטטיסטיים מורכבים על תשובות המומחיםהחוקרים 

פו החוקרים מי בשלב הבאגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר.  13בניתוח הסופי נותרו . נופו מסיבות שונות

, מהגורם המשפיע ביותר ועד לגורם המשפיע במידה גורמים לפי מידת השפעתם על הבטיחותה 13את 

  : 26הבא בתרשים, כמפורט הפחותה ביותר

  

                                                             
מאמרם של שפירא ושמחה,  להסבר מפורט בדבר שיטת המחקר, הניתוח והאופן בו הוחלט על 'ניפוי' גורמים מסוימים, ראו 26

h Tower CranesBased Weighting of Factors Affecting Safety on Construction Sites wit-AHP וכן בנייר המחקר ,
שקלול גורמי הסיכון ומתכונת לפיתוח  –שלהם, פיתוח מדדים להערכת הסיכון הבטיחותי באתרי בנייה עם עגורני צריח, שלב ב 

 77-ו 316נתוני הגרף המצ"ב לקוחים משני המקורות שצויינו כאן, בעמ' . 2005סקלות סיכון, המכון הלאומי לחקר הבניה, 
  מה. בהתא
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 בקירוב אחראית ","הגורם האנושי השייכים לקטגוריהקבוצת הגורמים ניתוח תוצאות המחקר מראה כי 

נתון זה מדגיש ביתר שאת את חשיבות לה את ה'ציון' הגבוה ביותר. קיבוכי היא מגורמי הסיכון,  39%-כ

מחקרים ממצא זה עולה בקנה אחד עם  הגורם האנושי בהבטחת הבטיחות באתר, לרבות במניעת תאונות.

  .27מתאונות העגורנים 80%עד  70%טעויות אנוש ברמה זו או אחרת מסבירות  , שלפי חלקם,אחרים בספרות

  

נתון אשר מדגיש את גודלה מבחינת הניתוח היא "ניהול הבטיחות ברמת האתר," הקטגוריה השנייה ב

   החשיבות של הנחלת תרבות ואקלים בטיחותי גם ברמת החברה, ההנהלה והממונים בשטח.

  

שיבות מכרעת אין באמור לעיל כדי לטעון שלהיבטים טכניים כמו כשירות ותחזוקת העגורן אין ח

בתאונות אולם, גם מחקרים המדגישים את חשיבותו של הגורם הטכני ו ;בהתרחשותן של תאונות עבודה

  .28של עגורנאי"אנוש , ובפרט "טעות עומדים על חשיבותו הגורם האנושיעבודה 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
27 79, 2016, Pp. Investigation of Crane Operation Safety by Analysing Main Accidents Causes   
. ספציפית, מחקר זה טוען כי 16-15. עמ' 2018המוסד לבטיחות ולגיהות, . מקומו של הגורם הטכני בסביבת העבודה של עגורן הצריח 28

  ניות, נוכח יותר האלמנט של טעות עגורנאי. בתאונות עגורנים קטלניות, כשל טכני הוא הגורם הבולט ביותר, בעוד בתאונות פחות קטל

14.18%

12.90%

9.50%

9.16%

8.88%

7.41%

7.02%

6.27%

5.98%

5.63%

4.69%

4.52%

3.96%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

 ניהול הבטיחות ברמת האתר

 ניסיון ומיומנות המנופאי

 רוחות

 אופי מנהל העבודה

 תחזוקת העגורן וניהול התחזוקה

 ניהול הבטיחות ברמת החברה

 חפיפת עגורנים

 אופי המנופאי

 ניסיון האתת

 הסתרת זירת העבודה מעיני המנופאי

 סוג המטען

 )א"כ/קבלן(מעסיק המנופאי 

 אורך משמרת העבודה

 )אחוזים(משקל 

 )אחוזים(משקל , גורמי הסיכון העיקריים בעבודה עם עגורני צריח
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  חשיבותה של ההכשרה

אחת הדרכים להתמודד עם חשיבותו של הגורם האנושי הוא באמצעות טיוב ושיפור מתמיד של רמות 

 80%-גורמי מקצוע בארה"ב, למשל, טוענים כי "מוערך שכ ים.מפעילי העגורנשל כשירות וההכשרה ה

מהמקרים האלה קרו בלי שהיה מטען  50%מאירועי הבטיחות או תאונות בעגורנים הם בשל טעות אנוש. 

  ."29על האונקל, פשוט בגלל הכנה גרועה של העגורן לתנועה

  

כוללות הגברת המודעות בקרב מפעילים  ליםדרכי פעולה אפשריות לחיזוק הכשרת וכשירות המפעי

עדכון תכניות הלימודים, העמקת ומנהלים, הרחבה של תכניות ההכשרה ושינוי היחס בין לימוד עיוני ומעשי, 

חלופות אלה יוצגו בהמשך החלת חובת ריענון תקופתי, ועוד. הידע המקצועי לפי סוגי עגורנים ספציפיים, 

   המסמך.

  

תנאים,  מספרת הרמה באופן בטיחותי מחייבת התקיימותם של וומכונ ניםהפעלת עגוראין חולק כי  כאמור,

ובכלל זה תקינות מכאנית, משטר אחזקה מונעת, כשירות מקצועית מספקת של מפעיל הכלי, ניהול 

מסמך זה מתמקד בתיקונים הנדרשים לשם כפי שציינו לעיל, הבטיחות הכללי בסביבה בה הוא מופעל ועוד. 

, ושיש הכלים, ובכלל זה בכלים שלא נכללו עד כה בתקנות מפעיליתיקוף הכשירות המקצועית של העלאת ו

   באסדרה העדכנית. להכלילם

  

  

  לאור הרחבת השימוש הצפוי בכלל סוגי העגורנים בענף הבניין גורמים נוספים המשפיעים על הסיכוןג. 

  

  היקף הבניה בישראל ) 1(

ענף הבנייה בישראל, בדומה למדינות רבות בעולם, הינו 'קטר כלכלי' המשמש מנוע צמיחה מרכזי במשק. 

יעה ממשלת ישראל מאמצים ניכרים להגדיל את היקף בשנים האחרונות, נוכח עליית מחירי הדיור, משק

עים בענף גהבנייה למגורים. גידול מואץ זה מביא, בין היתר, גם לגידול ניכר בהיקף התאונות הקטלניות והנפ

, מקורם בעבודות בנייה, במתארים שונים 30מכלל ההרוגים בתאונות עבודה מדי שנה 60%-הבניין: בישראל כ

  ה וכיו"ב). (בנייה רוויה, לתעשיי

 2040-2017בין השנים מלמד כי  31מחקר שבוצע ופורסם על ידי המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה"מ

 25-במלאי הדירות ב 60%-גידול של כ -מיליון יחידות דיור  5.1-יעמוד הגידול בצורכי הדיור בישראל על כ

ל ביתר שאת, ומחייבת עדכון והידוק שנים. תחזית זו מלמדת כי היקף הבנייה למגורים צפוי להמשיך ולגדו

  האסדרה של ענף הבניין ובטיחות העובדים בו.

ועל מאמצי  קצב הבנייההמלמדים אף הם על גידול ניכר בשורת נתונים  הציג 32דו"ח שפרסם מטה הדיור

  :לטפל בכל שלבי מערך הבנייה בישראל, החל בתכנון, עבור בבנייה, וכלה בשיווק ובאכלוסהממשלה 

                                                             
29 Safety Training Overview for the Future  
: מתוך דו"חות התאונות השנתיים שמפרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 30

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/ResearchAndProjects/Reports/Pages/Reports.a
spx   

 2017-2040התוכנית האסטרטגית לדיור לשנים  31
32 https://en.calameo.com/read/0062656873bccb1b6486d?authid=zDJIkwdDkwcJ  
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  ישראל עלתה במדד הליך הוצאת היתר בנייה על פי פרסומי המדינת- doing business 121-מהמקום ה ,

 ;2020, בשנת 35למקום  2015בשנת 

 היקפי התכנון הואצו משמעותית; 

 הסדר זה מזרז ומייעל את הבניה     .כך שניתן להשית מטלות ציבוריות על יזמים פקודת העיריות תוקנה

והיזם אינו תלוי  ,תכלל הן את ביצוע הפיתוח והן את הבניה למגוריםבצע וממ שכן גורם אחד, והאכלוס

 במועד ביצוע עבודות התשתית והפיתוח ע"י הרשות המקומית.

  הסכמי גג. מדובר בהסכם שנערך בין מדינת ישראל, רשות מקרקעי  32נחתמו  2020 - 2015בין השנים

רשות המקומית, על מנת להגדיל את היצע הדירות ישראל, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון לבין ה

תוך שמירה על איכות החיים של התושבים המתגוררים ברשות המקומית, והתושבים החדשים 

  שיצטרפו אליה במסגרת יחידות הדיור החדשות שיבנו בתחומה. 

  איתן הסכמי הגג מאפשרים הקמת שכונות חדשות בנות אלפי יחידות דיור בתחום הרשויות המקומיות

להלן 1יח"ד אושרו לשיווק במסגרת הסכמי הגג. איור מס'  410,000 -נחתם ההסכם. עד היום, למעלה מ

  .2015-2020מציג את נתוני הסכמי הגג בין השנים 

 להבאת עובדים לענף הנדל"ן מהמדינות הבאות: סין, וכן עם חברות זרות הסכמים בילטראליים  נחתמו

זאת במקביל למהלך שננקט לטובת הגדלת מספרם של העובדים  ומניה.מולדובה, בולגריה, אוקראינה ור

   הפלסטינים בענף.

  אשר פועלת להגדלת היקף המימוש של מיזמים  2016הוקמה הרשות להתחדשות עירונית בשנת

להתחדשות עירונית, מכינה תכניות לקידום המיזמים, מתקצבת ומקדמת תכניות ממשלתיות 

 לרשויות מקומיות, ליזמים, לדיירים ולבעלי הדירות. להתחדשות עירונית, ומסייעת

  

-מהווים ציר מרכזי בכל אתר בנייה מודרני, ומאחר ומדובר בכלים עתירי לסוגיהם מאחר והעגורנים

לכשירותם המקצועית של מפעילי  סיכונים כפי שפורט לעיל, הדעת נותנת כי יש לתת תשומת לב מיוחדת

  :, ומבעוד מועדהכלים

 

 2015-2020הסכמי הגג שנחתמו,  1איור 
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 ננות לפי שנים (אלפים)ידות הדיור המתוכיח

  

  עובדי הבנייה בישראל לפי ארץ מוצא (באלפים)

 משך הזמן להוצאת היתר בניה בישראל (ימים) 1איור 
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  שיעור גבוה לנפש של עגורני צריח בישראל ) 2(

על פי , של אלו המותקנים בפועל באתרי בנייה בעגורני צריח, ומספרםו שימוש נרחב בישראל במיוחד ישנ

מלמד על שימוש נרחב בהם נתון זה  .1,300-כהוא לה, אנכון למועד כתיבת שורות  תמנהל הבטיחונתוני 

בסוף המאה  םשנחשבת לערש השימוש בעגורני צריח, היה מספרגרמניה, ב ,כך למשל .בישראל (ביחס לנפש)

תושבים יותר מאשר  14שאוכלוסייתה של גרמניה מנתה אז פי בשעה מאשר בישראל,  7, פי 8,000-כהקודמת 

הבדלים ה. 34עגורנים בלבד 400-בקירוב מזו של ישראל, יש כ 5תה גדולה פי בספרד, שאוכלוסיי .33בישראל

, (בניגוד לישראל) ממתארי הבנייה הנהוגים במדינות שונות. במדינה בעלת אופי כפרי יותר גםנובעים 

 גם נעוץ מההבדל חלק והיקפים נמוכים של בנייה לגובה, יהיה שימוש פחות יותר בעגורני צריח, ולהיפך.

(כגון  עגורנים של נוספים לסוגים, עגורן להפעלת בישראל הקיימים מאלה יותר נמוכים כניסה בחסמי

התיקונים המוצעים בהמשך המסמך כוללים התייחסות לסוגי עגורנים אלה,  ).ועוד מהירה להקמה עגורן

   בישראל. נרחב כניסתם לשימוש  על מנת להסיר חסמי

  

  לוגיות חדשות, צפי לכניסת טכנועדכון שיטות הבנייה ותיעושה  ) 3(

 בניה בציוד, מתקדמות עבודה ובשיטות בטכנולוגיות שימוש נעשה שבה לבניה כולל שם הוא הבניה תיעוש

 שימוש נעשה שבה הקונבנציונלית לבניה בהשוואה זאת; לאתר מחוץ המיוצרים חרושת ובמוצרי, משוכלל

 את התיעוש נועד להעלות. עצמו הבניה באתר ידני באופן ברובן המבוצעות, עבודה עתירות בטכנולוגיות

מתקדמות. יצויין כי  וטכנולוגיות במיכון שימוש ידי על, נדרשות בתשומות חיסכון תוך, העבודה הספק

טומן בחובו יתרון נוסף: הוא מצמצם את הסיכונים הבטיחותיים לעובדים שימוש מוגבר בעזרים טכנולוגיים 

   באתר. 

  

, הוקם צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד הבינוי 2015 ביולי 9 מיום 204 מספר ממשלה להחלטת בהמשך

, הצוות עבודתעל בסיס . והשיכון, שמטרתו הייתה לגבש תכנית לעידוד התיעוש והגדלת הפריון בענף הבניה

כגון משרד הכלכלה, רשות החדשנות, משרד הבינוי והשיכון , פותחו תכניות התערבות שונות במשרדי ממשלה

לכתיבת מועד דו"ח זה, עומד ניצול התמיכות הכספיות שהועברו על ידי משרד הכלכלה לקבלנים ועוד. נכון 

אלה . בימים כלל רמת התיעוש נותרת נמוכהאולם ), 80%-גבוה (כלצורך עידוד תיעוש הבנייה, על אחוז 

חקר מתקיימת עבודה של משרדי השיכון והכלכלה להתנעה מחודשת של מענקי תיעוש, לצד קיומו של מ

, משכם, קיצור הפרוייקטים השפעת התיעוש על פרמטרים שונים כגון איכות אתמלווה שנועד לאמוד 

  .לבטיחות ועוד התרומה

  

 תביא, שנה מדי בישראל הנבנות הדיור יחידות מספר להגדלת הממשלתיים ביעדים עמידהמכל מקום, 

 יותר אף גובר לשימוש להביא צפויותה, מתועשות בנייה שיטות של ה הולכת וגוברתלהטמע בסבירות גבוה

ובכלל זה עגורנים בעלי מערכות  עם יכולות טכנולוגיות מתקדמות, עגורנים על בדגש, הרמה במכונות

ואף עגורנים בעלי יכולת אוטונומית  ,שמאפשרות לראות את המטען ולהזיזו בהתאם אופטיות-אלקטרו

  ישראל.בנמלים ב נמצאים בתהליך הטמעה מתקדםשכיום כבר 

  

                                                             
  .9. עמ' 2011, המכון הלאומי לחקר הבנייה, ממדי של אתרי בנייה לניהול בטיחות עבודת עגורני צריח-מידול תלת 33
   .נתון מתוך פגישות עבודה של אנשי מינהל הבטיחות עם בעלי מקצוע בתחום בספרד 34
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 ההכשרה למפעילי עגורן צריחצמצום שעות   ) 4(

  

 אף עוסקתה 1320  שמספרה 2016 שנת ממשלה החלטתלצוות הבינמשרדי שהוזכר לעיל, התקבלה בהמשך 

 והבריאות הבטיחות מינהל בשעתו משויך היה אליו( הכלכלה משרד על הטילה, הבנייה בתיעוש היא

 מנת על, צריח עגורן ממפעילי שותהנדר המעשית ההכשרה שעות מספר את מטה כלפי לעדכן), התעסוקתית

  ראו התייחסות לנושא זה בהמשך המסמך.  .בשוק שלהם ההיצע את להגדיל

  

 בעלי קונפיגורציה משתנה חדשים, ובפרט חדירה לשוק של כלים  ) 5(

  

וההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו  הצורך בפתרונות מתקדמים,, התפתחותו של ענף הבינוי בארץ ובעולם

של עגורנים  תם המוגברת לשוקהביאו לכניס האחרונות (מאז חוקקו התקנות בהן עסקינן), השנים 30-בענף ב

מעמיסים טלסקופיים היכולים לשמש גם כעגורן , למשל. בעלי קונפיגורציה משתנה וגמישות תפעולית גבוהה

 ",spider" מסוג או למשל עגורן זעיר; של מכלולים שונים על בסיס הכלי תם, באמצעות התאמות והרכבנייד

יכולים לבצע עבודה בתווך צפוף  עגורנים אלה משקלים נמוכים יחסית של טונות בודדות. להניף היכול

 השכיחים יותרובאופן בטיחותי יותר מעגורנים ניידים כבדים יותר , לסוגיהן למשל) מינהור(בעבודות 

באמצעות מתן אפשרות  ההסדרה המוצעת להלן בהמשך המסמך מעודדת כניסת כלים אלה לישראל .בשוק

 להכשרות יעודיות עבורם. 

 

  שינוי התפיסה הרגולטורית   ) 6(

ישראל (ועדת אדם) המליצה הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית במדינת 

למודל של 'קודים בתחום הבטיחות בעבודה, עד כמה שניתן, התשתית החקיקתית להעביר את  2014-עוד ב

הערכה וניהול סיכונים באחריות המעסיקים, מתוך תפיסה  נימנגנו), ולבסס COP( 'ותלבטיח מקצועיים

נטל הסיכונים המוטל [...]  האחריות לבטיחות במקום העבודה חלה על המעסיק"המקובלת גם בעולם ולפיה 

ע הנו הגורם בעל המיד) ולאו דווקא הרגולטור(על המעסיק נובע מתוך תפישה הגורסת כי המעביד 

  35."והמוטיבציה הנחוצים לשם ניהול הסיכונים וקביעת אמצעי הזהירות במקום העבודה באופן יעיל וגמיש

  

הממשלה, המעסיקים והעובדים, ומידת המעורבות של בישראל, אין עדיין מעורבות משולשת מספקת של 

 כיווני פעולה נקוטאת הרגולטור על פי רוב ל המסלילמציאות זו  .השלטון המרכזי נותרת משמעותית

  . חקיקה חדשהעדכון בכל הנוגע לפיקוח, אכיפה ויותר ועמוקים מחמירים 

  

בחודש , והעובדים בשאלות של בטיחות בעבודה ולעודד את מעורבות המעסיקים בניסיון לשנות את המצב

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות את טיוטת פרסם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  2020אוגוסט 

התיקון את שרשרת האחריות באתרי בניה.  . מטרת התקנות להסדיר36בניה)(בעלי תפקידים באתר בניה)

 ,1965-מציע להישען על בעלי תפקיד מרכזיים הפועלים כיום באתרי בניה, מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

פקידם אחריות להוסיף לת התיקון מציע אפוא אך אינם נושאים עפ"י חוק באחריות לניהול הבטיחות.

                                                             
  . 11. עמ' 2014, דו"ח ועדת אדם 35
36guage=iw&tzkir=a093Y00001RdQg5QAF&fireglass_rsn=truehttps://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?lan   
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מדובר בתיקון משמעותי שישנה באופן  מוגדרת בנושא הבטיחות, בדגש על סוגיות הנוגעות לניהול בטיחות.

   לנעשה באתריהם. , מבצעי הבניה והמהנדסים מטעמםניכר את מידת האחריות של היזמים

  

בעיקר ככל , המפורטות בהמשך דו"ח זהעובדה זו בחשבון בשקילת החלופות השונות  מסמך זה מביא 

שלמיטב שיפוטו המקצועי של המינהל יש  –נוספים דרגות חופש נוספות לגופי הסמכה שהדבר נוגע למתן 

בכוונת המינהל, במסגרת הליך ההיוועצות עם הציבור, לשקול את צעדי הצדקה להעניק להם אפשרות זו. 

  לקיים את האיזונים הנדרשים באכיפה לצד הקניית דרגות חופש אלה.הפיקוח והאכיפה הנדרשים על מנת 

  

  הרגולציה ויעדי תכליות. ד

תקנות הבטיחות בעבודה 'אחת, עגורנים ומכונות הרמה מפורטת בתקנה מרכזית  למפעיליהאסדרה הנוגעת 

נהלים משלימים בנושא הכשרת בעלי ,' וכן ב1992-(עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג

   37הרמה.תפקיד בתחום הפעלתם של עגורנים ומכונות 

  

יעודית היעדר הכשרה ( שהוצגו לעיל הנוספים הגורמיםהכרוכים בהפעלת כלים אלה, בשילוב הסיכונים 

וכאלה שנעדר כיום מקומם  כניסת כלים חדשיםעידוד ותנופת הבנייה, תיעוש הבנייה,  ,בטיחותייםלכלים 

העובדים,  ישמור על חיי, באופן שיתאים את הרגולציה לסיכונים מחייבים עדכון התקנות, ועוד) מהאסדרה 

זוהי תכלית העל של השינויים . הנדרש נטל רגולטורי מעבר לצורך להטיללא שמציאת האיזונים תוך והכל 

  נגזרים מספר יעדים: וממנה הרגולטוריים המוצעים

  

  לקבלת הסמכה  החובהבין היתר באמצעות , הרמה המקצועית של מפעילי העגורניםוהעמקת הגברת

שימור כשירותו המקצועית של מפעיל העגורן לאורך  מים,ימסו ניםל עגורקבוצה ש יתתעל דיפרנציאלית 

 , ועוד;חייו המקצועיים

 ובכלל זה משאבות עדכון מערך ההסמכות כך שיכלול כלים שעד כה לא היו עבורם הכשרות ספציפיות ,

 ;בטון

 אתתים ועניבנים –הסובב את מפעיל העגורן צוות השל  העמקת וביסוס כשירותם המקצועית; 

 היכן שניתן. הוצאה לפועל של הפחתות נטל ביורוקרטיות , 

  מאפשר זאת. הנוגעים לה ניהול הסיכונים שבתנאי  רגולציה עצמיתעידוד 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
37tions/SafetyAndHealthP006.pdfhttps://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstruc   
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  זיהוי הבעיה וסיבותיהה. 

  

יסוד הנוגעות לטיב ואיכות  בעיות ששעל הרקע והנתונים שהוצגו להלן, מיפה מנהל הבטיחות  בהסתמך

  :להלן מפורטות והן, מפעילי עגורניםשל  הכשרתם

 

קטגוריות של כלים שנכנסו לענף -כולל התייחסות לתתמערך ההכשרות וההסמכות הקיים אינו  . 1

 , ובכך עלול לייצר חסם לכניסתם לשוק, ולהם יתרונות בטיחותייםברבות השנים

משקפת הטבלה עומס.  נשענת על סוג העגורן ודרגת) 4טבלת ההסמכות הנוכחית (שהוצגה לעיל בעמ' 

 נוספיםסוגי כלים , ואינה נותנת מענה ל90-את מצב השוק והכלים שהיו פעילים בו נכון לאמצע שנות ה

. בפרט המדובר על עגורנים ולהגביר את השימוש בהםלשוק בשנים האחרונות  שקיים רצון להכניסם

  .זעירים ניידיםלהקמה מהירה וסוגים שונים של עגורנים 

ם על כלי בת חודשים רביםומחייבת הכשרה  ,שהאסדרה הקיימת כיום אינה גמישה דיה פוא,יוצא א

אך מבחינה מעשית יש להם  ,ניידצריח או עגורן  מסוגים נחשב כיום בתקנות םשבהגדרת ספציפיים,

  .בעלי סיכונים נמוכים שלא בהכרח דורשים הסמכה ארוכה של מפעיליהם מאפיינים משלהם

ש לקבל הסמכה להפעלת עגורן להקמה מהירה צריך לעבור קורס מלא להפעלת עגורן המבק כך למשל,  

 לכל טון 10 של הרמה כושר בעל, . לחילופין, המבקש לקבל הסמכה להפעלת עגורן נייד זעיר 'כבד' צריח 

טון לכל הפחות. מדובר  30של  עומס בדרגת, נייד עגורן להפעלת מלאה הסמכה לעבור מחויב, היותר

של  במקריםמקצועית ממשית שאין להם הצדקה  – במצטבר שעות מאות ןב ך הכשרה ארוךבתהלי

  ם אלו.על כלילהסמכה  בקשה 

 מסויימים של כלים היחודייםהמבוססת על מאפייניהם  של אסדרה דיפרנציאלית החלתה זאת ועוד;

יל היא גורם שכפי שהוסבר לעתוכל להגביר את ההתמחות והכשירות המקצועית של מפעילי הכלים, 

  .בענףמרכזי ביותר בשמירה על הבטיחות ובמניעת תאונות 

  נוצר אפוא צורך בעדכון טבלת ההסמכות כך שתשקף בצורה נאמנה יותר את מצב השוק. 

תרומה יש בה כדי להשיא המשך ההישענות על דרגות עומס כלליות (ולא על סוגים פרטניים של כלים) 

 עילים. צורך זה נהפך דחוף עוד יותר בהינתן הגידול המאסיביהמקצועית של המפ שלילית לכשירותם

כבר כיום  . , שגם לגביו הוצגו נתונים לעילהבנייה במתארים עירוניים צפופיםבהיקפי  הנוכחי והעתידי

ניידים זעירים, שיכולים לבצע עבודה  עגורניםהסמכה להפעלת  בקשותהבטיחות עם  מינהלמתמודד 

לסוגיהן למשל) ובאופן בטיחותי יותר מעגורנים ניידים כבדים יותר  נהורמיבתווך צפוף (בעבודות 

 לכלים הנדרשת ההסמכהש ת, הריזא שיאפשר מוצק משפטי בסיס היעדראולם ב .בשוק השכיחים יותר

  . יותר כבדים כלים כשל היא אלו זעירים ניידים

  .העבודה למטרת יותרם מתאימי/בטיחותיים כלים של הישראלי מהשוק דחיקתם היאבפועל המשמעות 

שאמנם אינן עונות  –אינה כוללת משאבות בטון באסדרה הנוכחית הקיימת ההסמכות  טבלת לבסוף,

נכון להיום, אין כאמור,  .היא עובדה מוגמרתבאתרי בניה  הימצאותןאך  עגורן, של  'הקלאסית'להגדרה 

יכול להפעיל יון נהיגה על משאית כל הגבלה רגולטורית על מפעילי הכלים הללו, ולמעשה, כל בעל ריש

מחייב  –שגם הוא מורכב ממשאית ועליה מנוף  –משאבת בטון. לשם השוואה, עגורן להעמסה עצמית 

  קורס מפעיל ורישיון (סוג ד').
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, התייחסותדורש אפוא  במעורבותןהגידול החד בתאונות בטון ו במשאבותלאורך השנים השימוש התרחבות 

בפרק  ראו להלן בהמשך( אחרשווה ערך או כל פתרון  חובת הדרכה, ,רשמית הסמכהבין אם בדמות 

  . החלופות)

 

 בין אתתים ועגורניםתקשורת לקויה טענות חוזרות ונשנות בדבר  . 2

ראות מוגבלת או לקויה של המטען לאורך מסלול  הממצאים שהוצגו בפרק הסיכונים הראו כי

משמעויות  למגבלת שדה הראיה. ההרמה/הנפה/שינוע היא גורם עיקרי לתאונות במעורבות עגורנים

, שהרי היכולת לראות את כל שטח העבודה (ובכלל זה את מסלול ההרמה/שינוע משמעותיותבטיחותיות 

לעבודה בטיחותית. כאשר  תנאי יסודהם  –של המעטן), לרבות אזור הטעינה, הפריקה, ומסלול ההסעה 

העגורנאי לבצע את  שדה הראייה מוגבל (בשל מרחק רב או תאורה חסרה), או נחסם כליל, נפגמת יכולת

  עבודתו באופן בטיחותי. 

מי שתפקידם  – תיםזה עשרות שנים ונשען על הפעלתם של אתמהותית הפתרון לבעיה זו לא השתנה 

 בנוגע למסלול שינוע המטען. מכשיר קשר/את העגורנאי באמצעות סימנים מוסכמים מראשלהכווין 

   ת והכשרתו של האתת. ממצא זה מדגיש ביתר שאת את חשיבות עבודתו המקצועי

הגורמים המרכזיים המשפיעים על הסיכון  13-ניסיונו של האתת הוא אחד מ לעיל הוצגו נתונים ולפיהם

ות "את פאף ביקרו בחריבמחקר שנעשה בנושא לתאונות עבודה בעגורנים. מרבית המרואיינים 

ק ניכר מהתאונות ההפקרות, כלשונם, השוררת בתחום זה באתרי בנייה ותלו בה את האשמה לחל

  38ו'כמעט תאונות' המתרחשות באתרים."

קר של המוסד לבטיחות ולגיהות טענו שהאתת סממפעילי העגורנים ב 54%כפי שהוצג לעיל בפרק ב', 

טענו כי האתת  41%כי הוא גורם להם לעבור על תקנות הבטיחות. טענו  35%-שלהם אינו מקצועי, ו

עוד נכתב בממצאים כי "קשיי התיאום והשמירה על הוראות  .שלהם אינו מדבר בשפה שהם מבינים

העבודה ונהלי הבטיחות חזרו ועלו גם בהערות רבות לגבי מקצועיות האתתים מולם הם [העגורנאים] 

  "39איתם. עובדים על הקרקע והיכולת לתקשר

  

לעובדה זו נוצקת משמעות נוספת כשמביאים בחשבון את מספר העובדים הזרים בענף (ראו לעיל בעמ' 

הגדלת מספר הידיים העובדות באתרי הבנייה הגידול שחל במספר הפועלים הזרים מבטיח אמנם  )18-19

ניהול  ופן שמקשה על, בא'מגדל בבל' של שפות ולאומים באתרי הבנייהאך בד בבד יוצר מעין השונים, 

  .בין העובדים מספקתתקשורת והבנה  הבטיחות בהיבטים של

  

                                                             
  .3. עמ' 2011, המכון הלאומי לחקר הבנייה, ממדי של אתרי בנייה לניהול בטיחות עבודת עגורני צריח-מידול תלת 38
  . 4-3שם, עמ'  38
בעבודה של עגורנאים. מכתב מאת מנכ"לית המוסד לבטיחות ולגיהות ליו"ר הועד הארצי נתונים ראשוניים, מחקר בטיחות  39

  . 2, בעמ' של עגורני הצריח
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מציג את התרשים שלהלן  .בין עגורנאים, אתתים ועניבנים בפרטלמציאות זו השפעה מיוחדת על התקשורת 

  ):תקשורת לקשיידבר המהווה כר פורה מספר האתתים בעלי האזרחות הזרה (הגידול ב

  

, היא רכיב קריטי בין אם באמצעים טכנולוגיים ובין אם ישירות עיל העגורן וצוותו,בין מפתקשורת תקינה 

כך, כשירותו המקצועית של האתת אינה יכולה להתבסס אך ורק  בשמירה על הבטיחות ובמניעת תאונות.

עליו גם לתקשר באופן ברור עם מפעיל , אלא לעיל) 7על ההכשרה וההסמכה שקיבל בסופה (כמתואר בעמ' 

, הנסמך על הוראותיו בעת העברת מטענים שעה ששדה הראיה שלו מוגבל. המוצב בפועל באתר גורןהע

  לאירוע בטיחותי גדל משמעותית. ציאל נהפוט –כשהעגורן איננו מבין את האתת ולהיפך 

מלמדות כי סוגיית התקשורת  מן הגורמים בשטח שהגיעו למנהל הבטיחותותלונות חוזרות ונשנות עדויות 

. העגורן קשיי הפעלה בטיחותית שלתורם שלילי עיקרי למהווה מפעילי עגורנים ואתתים  יה ביןהלקו

שאינם לעצור את המשך הסמכתם של אתתים הורה הוא , סביב נושא זה המינהל בעקבות עבודת מטה שביצע

במהלכה ייבחנו הסדרי , )2021חודשים (עד יוני  18לתקופה מוגבלת של  בעלי אזרחות ישראלית לתפקיד

יס בסעל  ולפעל תיםאתל ריםאפשמ ייהבני בצעמ היולפח בשט ותציאהמ, וזאת בשל עים להםההסמכה הנוג

   40.ןורהעגיל מפעעם ר רוובין תקופן באר תקשם לוגלימס הם כןשאא ודלולי מב, לאו תו יתלתממשה מכהס

ולעשות זאת גם בראי ההסמכה של האתתים, שיטת לבחון מחדש את  קיים הכרחנו לעיל, ל הסיבות שצוימכ

  .מורכבותה הנמוכה יחסית 

  

  

  

                                                             
  יהאתתים מוסמכים בעבודות בני 40
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 שיעור גבוה של תאונות הקשורות בנפילת מטענים . 3

לתאונות עבודה בעגורנים בישראל (כמו גם בפרק הסיכונים הצבענו על כך שאחד מהגורמים הנפוצים ביותר 

מהתאונות שנסקרו במחקרים שונים בעולם על אודות גורמי  28%-. בממוצע, בבעולם) הוא נפילת מטען

, 2017-2019מינהל הבטיחות בישראל בין השנים ל שדווחותאונות היה הגורם קשור בנפילת מטען; בתאונות 

  תאונה. מהמקרים נפילת מטען היתה הגורם ל 58%-ב

נגרמות בעת קשירת במעורבות עגורנים מהתאונות  70%-יותר מלפי מסמך של המוסד לבטיחות ולגיהות, 

 הקשירהובכלל זה בשל הימעכות עובד בין המטען לגוף כלשהו; פגיעה עקב היתפסות בין  המטען או בתנועתו,

בשעת תנועתו; פגיעה ע"י מטען ; פגיעה על ידי מטען מטלטל; התנגשות המעטן בחפץ זר לאנקוללמטען או 

  יורד; או פגיעה ע"י מטען המשתחרר מן המענב.  

  .41, חלק גדול של נפילות המטענים נובעות מכשלי עניבנותהעולמית כאמור, גם לדעת בכירים בתעשייה

. התפקיד אינו נדרשת לתפקיד העניבן אין הסמכה רגולטוריתנכון להיום, כפי שהוזכר בפרק א',  דא עקא, 

, שם הוא מוגדר כמי בלבד עגורני צריחנפרדות המתמקדות בבתקנות  אלאבתקנות העגורנאים,  כללוגדר מ

. כן נדרש בתקנות כי עניבן יהיה 42ש"הודרך ומאומן בשיטות לקשירת מטענים ולתלייתם באונקל העגורן"

תתים, ולא באופן , תכני עניבנות מועברים במסגרת קורס אבמצב הנוכחי מוסמך למתן איתות, כך שלמעשה

 נפרד וייעודי. 

עניבן הכי  )OSHAהסוכנות האמריקאית לבטיחות ובריאות תעסוקתית (, 2010בשנת  חייבהבארה"ב, 

)'Rigger' ( בעיות הנוגעות בהצלחה שהפגין יכולת לפתור  "כשיר לתפקידו," שפירושו "מיחייב להיות

ד מקצועי, ובין אם ע"י ידע נרחב, הכשרה וניסיון , או מעמתואר, תעודת הסמכהאם באמצעות לעניבנות, בין 

מנפיקה גם הסמכות לעניבנים, הגם שההסמכה רשות הפיקוח הלאומית להסמכת מפעילי עגורנים  מוכחים."

  . 43כשלעצמה איננה מנדטורית למי שעובד כעניבן

 

  המפעיל ו המקצועייםמחסור בהשתלמות ותיקוף מקצועי לאורך חיי . 4

   .רק אנעשית בהתאם לתקנות שהוזכרו בפ םניעגור ימפעיל הכשרת

קורסים עיוניים, השתלמויות מעשיות ובחינות עיוניות  , הכוללתעל אף שמדובר באסדרה משמעותית

ומעשיות, הרי שבפועל מרגע הסמכתו של מפעיל עגורן אין הוא נדרש להשתלמות/בחינה עיתית לשימור 

להביא לפגיעה ביכולותיו המקצועיות של מפעיל הכלי, הסמכתו. מציאות זו מהווה פער מקצועי אשר עשוי 

 בהיכרותו עם שינויים בחוקים, תקנות ונהלים, בהתמודדותו עם כניסת כלים וטכנולוגיות חדשות, ועוד.

למשל, באנגליה ובארה"ב ( היעדרה של השתלמות לאורך החיים אינה עולה בקנה אחד עם המקובל בחו"ל

בענפים  בחו"ל/ואף לא עם המקובל בארץ סקירה בינ"ל להלן)בלבד, וראו  שנים 5-הסמכת העגורנאי תקפה ל

על נהג רכב כבד/אוטובוס לעבור השתלמות  א(ג) לתקנות התעבורה קובעת כי213תקנה , המ. כך לדוגמשיקים

על פי הנהוג באירופה, כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה חלה חובת . שנים 5 -מעשית במגרש הדרכה אחת ל

                                                             
41Safety Training Overview for the Future   
  . 51, ס' 1966-תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז  42
43 -days-90-employers-gives-releases/2010/2010/10/01/osha-esspr-center/archived-https://nccco.org/nccco/news

qualified-riggers-signalperson-have-to 
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בנושאים מקצועיים, שעות לכל השתלמות,  7שנים,  5במשך שעות מצטברות  35תקופתית של השתלמות 

   .44לרבות הכרת הרכב וטכנולוגיות מתקדמות

בפעולות אכיפה כלפי מפעילי עגורנים  מינהל הבטיחותבשנים האחרונות נקט  בשולי הדברים יצויין, כי

ת מעשית ("סטאז'") שהינה חלק בלתי נפרד מתהליך אשר הצהירו על התנסו בקורס מפעילי עגורנים וחניכים

מציאת מתווה פתרון אפשרי להעברת  ההכשרה של מפעיל עגורן חדש, על אף שלא בוצעה במלואה כנדרש.

  על פערים אלה.  יש בה כדי לגשר , בדרך זו או אחרת,המפעיל ו המקצועיים שללאורך חייידע עדכני והקנייתו 

  

   המפעיל של המקצועיים חייו לאורך רפואי מצב לאישרור נוגעב עודף רגולטורי נטל . 5

קובעות פרקי זמן קבועים מראש להשתלמות או ריענון, הן קובעות 'תחנות בזמן שהתקנות הנוכחיות אינן 

(לעגורנאים מסוג א +ב) או הצהרה עצמית על בריאות תקינה  עצירה' המחייבות בדיקת רופא מורשה

  :ואתתים. דרישות אלה הוצגו לעיל בפרק ב'לעגורנאים מסוגים ג + ד 

  

  נייד) / מפעילי עגורן א + ב (צריח
מפעילי עגורן ג + ד (גשר עילי ושער / להעמסה 

  עצמית) ואתתים

בטרם החל הקורס, תעסוקתי בדיקת רופא 

  ובהמשך:

  אחת לשלוש שנים –ומטה  30גיל 

  אחת לשנתיים – 30-50גיל 

  אחת לשנה –ומעלה  50

א תעסוקתי בתחילת העבודה ולאחר בדיקת רופ

מכן דיווח עצמי על היעדר שינוי במצב הבריאותי 

  אחת לשנתיים, בכל הגילאים

  

  על פי נתוני המינהל, התפלגות גילאי העגורנאים היא כדלקמן:

  

                                                             
  5. עמ' .2017חות בדרכים, , הרשות הלאומית לבטיתכנית עבודה בנושא רכב כבד 44
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על פי נתוני המינהל, לא נמצאו מפעילי עגורנים אשר לגביהם קיים תיעוד כי נפסלו בשל בדיקת רופא 

  . י כשירות רפואיתמתן הצהרה עצמית על א/תיתעסוק

מהווה נטל כלכלי על , בייחוד כשהיא דרישה רגולטורית זושל נמוכה אפקטיביות על רמת  מעידהעובדה זו 

 ₪). 150-שעלותה כ" 45חידוש הרישיון דורש תשלום "אגרת טיפול, שעה שהעגורנאים

  

 בעלי פוטנציאל לרמת הכשרה גבוהה יותר  יותרשויות הסמכה חלופמיעוט  .6

ומר, רשות שיש לה הסמכות החוקית להעניק הסמכה לעגורן התקנות הנוכחיות מגדירות 'רשות הסמכה' (כל

  או לאתת) כל אחת מאלו:

  

  הגורם
התפקידים להם רשאי הגורם 

  להסמיך

 שינויים שחלו בינתיים בשטח

  וטרם עודכנו בתקנות

"מי שמפקח עבודה ראשי 

מינהו" (כלומר, גופי הכשרה 

  למיניהם בפיקוח המינהל)

אתתים ומפעילי עגורנים 

  ג' + ד'מסוגים 
--  

"רשם ציוד הנדסי כמשמעו 

בחוק רישום ציוד הנדסי" 

(שהוא עובד של משרד 

  התחבורה)

  מפעילי עגורנים מסוג א' + ב'

, ההסמכה 2019החל משנת 

ע"י מנהל הבטיחות ניתנת 

  והבריאות התעסוקתית

  רשות הנמלים והרכבות

כל סוגי העגורנים, כל עוד הם 

פועלים בתחומי רשות הנמלים 

  על ידי עובדי הרשות כבותוהר

רשות הנמלים והרכבות 

 התפצלה לרשות הנמלים

   ולרכבת ישראל

                                                             
  ןבשוק החופשי על ידי מוסדות הכשרה המקבלים ומזינים את האישורים הרפואיים של מפעילי העגורנקבעת  45

-בדיקה אחת ל - 30עד 
)4,790(שנים  3

14% 

בדיקה   - 30-50גילאי 
אחת לשנתיים 

)18,130(
51% 

בדיקה   -ומעלה  50גיל 
)7,613(אחת לשנה 
21% 

)4,831(חסר / לא ידוע 
14% 

 ]2019[התפלגות גילאי מפעילי עגורנים 
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ראש ענף ציוד ייעודי במפקדת 

  קצין חימוש ראשי

רנים של צה"ל כל סוגי העגו

  בלבד
--  

כפי שמראה העמודה השמאלית בטבלה, בחלק מגופי ההסכמה חלו שינויים שטרם קיבלו ביטוי בתקנות, 

  מית אינה משקפת את הנעשה בשטח. שהרכך שהרגולציה 

  

נמלי למשל ( המפוקחים גם על ידי רשות החברות הממשלתית ממשלתיים מעסיקים פועלים בשוק בו בזמן, 

קטגוריות -תתלעיתים גם הפעלת שעבודתם כוללת  )ועוד ישראל נתיביהים, האויר והיבשה, כמו גם נת"ע, 

מחייבים גם שחלקם , בעלי יתרונות בטיחותיים משלהם וכלים מודרניים ם של עגורניםאו סוגים ספציפיי

את את אותם מעסיקים להכשיר  מבנה ההסמכות הקיים, מחייב . אולם אליה וקוץ בה: חודיתיהכשרה י

את תנאי ותכני ההסמכה ולנהל בעצמם להגדיר  ללא אפשרות, ממשלתי כשרותההמערך מסגרת עובדיהם ב

  סיונם המקצועי המצטבר. ינועל סמך  ימו לכלים הספציפיים הרלוונטיים לעבודה בתחומםכך שיתא

  

 להערכת המינהל, מבחינה מקצועית,: ביורוקרטי, רגולטורי והיבט מקצועי –היבטים  שלושהלבעיה זו 

ה להכשר לקבוע תנאים/להציע יודעים מקומות העבודה שכבר היום בעלי סמכויות הכשרה (נמלים / רכבת)

  המביאה אותם לרמה מקצועית טובה. עובדים,  העובדים באתריהםעל הכלי עליו 

  

את המפוקח בסביבה של 'ציות פאסיבי' לדרישות התקנה ועלול  םמבנה ההסמכות הקיים ממק רגולטורית,

להביא אותו למקום שבו במקום לשאוף לשפר את כשירותם המקצועית של עובדיו, הוא יסתפק בהצגת 

 ה ממשלתי שמעצם טבעו אינו נותן מענה לקשת הצרכים המבדילה בין סוגי מפוקחים שונים.אישור הסמכ

שההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים הבאות יכולות  לשוק מסוימיםחסם לכניסת כלים  מציאות זו גם מהווה

ל התקנה , כפי שכבר צויין קודם לכן בדוגמה של עגורנים ניידים זעירים, אשר בשעת חקיקתה ש להביא להם

    שנים מאוחר יותר. 20טכנולוגית ניתן לחזות את כיווני ההתפתחות ה, לא היה 1996הנוכחית ב 

  

נתן למעסיקים רלוונטיים בתחום) תהווה יהרחבה של רשויות ההסמכה (ובלבד שתמבחינה ביורוקרטית, 

יש בה כדי עת המינהל לדו ,וגם על המפוקחים על המינהל, גם זה המושת הפחתה ניכרת של הנטל הרגולטורי

כשירותם שידחקו לשיפור  -לתמרץ אסדרה שתביא בעתיד להרחבת הגישה הפרואקטיבית מצד המפוקחים 

  .המקצועית של המועסקים באתריהם

  

'דרגות חופש' נוספות למפוקח, מצריכה ניהול סיכונים המביא להקנות  אפשרית החלטהחשוב לציין כי 

פצות על הסיכון שבניצול לרעה של דרגות החופש הללו מצד המפוקח. בחשבון איזונים אחרים שיכולים ל

אינו וולנטרי/מכח הסכמים קיבוציים מפורטים, לענייננו זה  בישראל, כפי שצויין לעיל, מערך ההכשרות

צריך בדומה למדינות מערב אירופה וארה"ב, ולכן שינוי אפשרי של שיטת ההסמכות כפי שיפורט בהמשך 

תוך שמירה  להטמיעה בהצלחה - את היכולת של המפוקחים להם יוקנו דרגות החופשלקחת בחשבון גם 

בכוונת המינהל, במסגרת הליך ההיוועצות עם הציבור, לשקול קפדנית על סטנדרט מקצועי ובטיחותי גבוה. 

  מערכת איונים ובלמים לצד מתן דרגות חופש אלה. להבטיחצעדי הפיקוח והאכיפה הנדרשים על מנת את 
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  סקירה בינ"ל ו.

הכשרות מפעילי עגורנים במסגרת העבודה על תיקון התקנות, ביצע מנהל הבטיחות מחקר בינ"ל בנושא 

, חלקה מסתמכת על עבודה שכבר בשיתוף משרד רה"מ וצוותם. חלק מן העבודה בוצעה ע"י חברה חיצונית

מרוכזים עיקר  מטהבטבלה  .גורמי המינהלנעשתה ישירות ע"י  וחלקהנעשתה ע"י משרדי ממשלה אחרים, 

   הממצאים.

  

ה ההסמכה מבנ  למפעיל עגורן צריח תנאי סף  המדינה

  והיקפה

  הערות   מאפייני ההסמכה

 ומעלה 18גיל    ישראל

 9 שנות לימוד 

 מבחן פסיכוטכני 

 ראיון אישי 

 תעודת עובד בגובה כללי 

  טרם בקשת הסמכה– 

ע"י רופא בדיקה רפואית 

 מורשה

 תהליך הסמכה כולל בן 

חודשים, הכולל  4-6

  שני שלבים מרכזיים:

 200-כ( עיוניתהכשרה 

  שעות); 

 320מעשית (הכשרה 

לצד מפעיל בעל  שעות

 ).ותק של שנה לפחות

במסגרת שלבי 

ההסמכה מתקיימות 

בחינות עיוניות 

ומעשיות שבסופן 

   בחינת הסמכה כוללת.

ההכשרה אחידה 

ומאפשרת עבודה על כל 

עגורני הצריח (בהתאם 

לדרגת העומס עליה 

תוקף נבחן המועמד). 

ההסמכה הוא בהלימה 

  לגיל מפעיל העגורן

  

 ומעלה 18גיל    ה"באר

 עמידה בדישות גופניות 

  הסכמה עם מדיניות הארגון

לאי שימוש בחומרים 

 אסורים

 הסכמה עם הקוד האתי 

  ניסיון בהפעלת עגורנים

תחת הנחיה של מפעיל 

  מוסמך

ע"י ארגון  – 1מסלול 

מוכר לבחינת מפעילי 

(הבולט שבהם  עגורנים

– NOCCO( בחינות :

עיוניות ומעשיות 

הידע המקיפות את 

והכישורים הנדרשים 

  להפעלת עגורן צריח

 5-ההסמכה תקפה ל

שנים ולאחר מכן נדרש 

  .רענון

סקר שערך מינהל 

הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית 

) OSHAהאמריקאי (

מגלה כי הקבלנים כלל 

אינם מסתפקים 

כתנאי בתעודת מפעיל 

  להפעלת עגורן. 

  

הסמכה  2010-החל מ

ממוסדות ההכשרה 

ד המאוגדים באיגו

הפכה נפוצה מקצועי 

בחלקים גדולים של 

  המדינה. 

במסגרת  – 2מסלול 

תכנית מבוקרת של 

סיק. במסגרת זו המע

מתקיימות בחינות 

עיוניות ומעשיות אשר 

מותאמות למאפייני 

הפעילות היחודיים של 

המעסיק ומקיפות את 

הידע והכישורים 

הרלוונטים בלבד; 

מנוסחות ע"י ארגון 

ההסמכה תקפה לעובד 

ציפי עבור המעסיק הספ

שנים  5-בלבד, ול

(לאחר מכן נדרש 

. היא כוללת ריענון)

לימודים פורמאליים 

בכיתה, הכשרה 

לכישורים ראשוניים, 

On the Job Training 

וחפיפה ע"י מפעילים 

, ובחלק מנוסים

מהמקרים הערכה של 

נה לכל סוג ההסמכה שו

  עגורן
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לי מוכר לבחינת מפעי

  עגורנים. 

ביצועי המפעיל לאורך 

  זמן. 

  מסלול בסיסי לחסרי ניסיון:  בריטניה

 סיון מעשי קודםילא נדרש נ

  מעבר בחינה בנושא כשירות

  רפואית, בטיחות וסביבה

מסלול בסיסי לחסרי 

ימי לימוד  8 -ניסיון 

שעות)  80תיאורטיים (

והתנסות מעשית, ויום 

עיוני  –נוסף למבחנים 

  ומעשי

  

  

תעודה לא רשמית 

מעסיקים  המוכרת ע"י

  רבים

ההסמכה זהה לכל סוגי 

  עגורני הצריח

דרישות  –מסלול התמחות 

  רצויות:

ידע באנגלית, מתמטיקה,  –רצוי 

טכנולוגיה, קישורי תקשורת 

טובים, כשירות גופנית, יכולת 

עבודה בגובה, ידע וכישורים 

  טכניים בנושא.

מסלול התמחות לבעלי 

ניסיון, מוצע ע"י כמה 

   ארגונים פרטיים.

בסוף ההליך מקבלים 

המשתתפים תעודות 

טכניות שונות המעידות 

על כישוריהם. גם 

במקרה זה, התעודות 

לא רשמיות אך מוכרות 

  ע"י מעסיקים רבים. 

  

  ומעלה  18בן    אוסטרליה

 שליטה בשפה האנגלית  

  בחלק מרשויות ההסמכה– 

רישיון לביצוע עבודות 

בסיכון גבוה, כרטיס עובד 

 בבניה, ידע בסיסי

  במתמטיקה

לימודים תיאורטיים 

שעות) והתנסות  30-50(

סופה מבחן במעשית ש

בע"פ, בכתב, ובחינה 

  מעשית

הסמכה מוכרת ע"י 

ארגון הבטיחות 

התעסוקתית למפעילי 

  ציוד תעשייתי

  

(מחוז  קנדה

British 

Columbia(  

מיועד  –מסלול התמחות 

למועמדים שיש בידם הסכמה מצד 

  :)Sponsor"מעסיק תומך" (

 דת הבטיחות רישום באגו

  במנופים

  הסכמה מצד מעסיק לתמוך

  בהתמחות

  מסלול התמחות:

לימודים תיאורטיים 

  שעות); 170ומעשיים (

שני מבחנים בכתב 

  ובחינה מעשית

התמחות מעשית אצל 

  שעות 1,024 –מעסיק 

המלצה מצד המעסיק 

  להסמכה

תעודת  –בסוף המסלול 

הסמכה ותעודת 

המוכרת ע"י  התמחות

ת הממשלתית הרשו

להכשרה בתעשייה 

)ITA(  

  

מיועדת לבעלי  –הסמכה ישירה 

  :ניסיון שלא הוסמכו בעבר

 1024נסיון מקצועי מקדים של 

  שעות

מסמכים והמלצות המעידים על 

  י המועמדרכישו

מבחן  – הסמכה ישירה

  מעשי ומבחן בכתב
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  ניסוח החלופות וניתוחן  –' בחלק 

  

עקרונות ה יוצגושהוצגו לעיל. בשלב ראשון  לששת האתגריםהנשקלות כפתרון  החלופות בחלק זה יוצגו

המפורטות , אשר יובאו בחשבון גם בשלב בחירת החלופה המועדפת (בניסוח החלופותמרכזיים השיקולים הו

  :)של מסמך זה בחלק ג' בהמשך 

  

 הכשרה דיפרנציאלית , באמצעות על כלים ספציפיים של המפעילים וצוותם כשירותם המקצועית הגברת

 למאפייני תתי קבוצות של כלים.המותאמת 

  מתן שינויים טכנולוגיים ו, בדגש על מענה להתפתחויות שחלו בתחום מאז תוקנו התקנות לראשונהמתן

 .  כניסתם של כלים חדשים לענףתמריץ ל

 ות האפשרהדורשים הכשרה/הסמכה מטעם הרגולטור, לעומת  תפקידיםבין סוגי כלים /  הבחנה

בעל /של כל כלי הכשרה פנים מפעלית, בשים לב לרמות הסיכוןלהקניית דרגות חופש למפוקח בדמות 

ומעשיים  ם, נתונים אמפירייגורם המסמיך החלופי, שיעורי התאונות, רמת המקצועיות של התפקיד

 מהארץ ומהעולם.

 הגברת לנהוג בעולםבמטרה לבסס משטר רגולטורי מתקדם, בדומה  רגולציה עצמית מנגנוני  עידוד :

המעורבות והאחריות של המעסיקים והעובדים בשמירה על הבטיחות בענף, באופן שיעודד איגודי 

בכלל ובתחום  עובדים/מעסיקים לפעול באופן פרואקטיבי לשיפור מתמיד של בטיחות המועסקים בענף

 העגורנים בפרט. 

  ים רגולטוריים נוספים בתחום הבטיחותשינויכך שתשתלב ברעיון המסדר של ביצוע התאמת הרגולציה 

בתקנות הבטיחות בעבודה ובכלל זה, השינויים הצפויים בתקנות עגורני צריח, ו[ המקודמים כיום

שמירה תוך , קידום מהלך של הרמוניזציה רגולטוריתבה בעת,  ]., חוק עוזר בטיחות ועוד(עבודות בניה)

כגון מאמצי תכניות ממשלתיות מקבילות, תב עם כך שתתמוך ותתכהאינטרס של בטיחות העובדים, על 

 ;וכיו"ב 2017-2040 התכנית האסטרטגית לדיורתיעוש הבנייה,  הממשלה  לקידום
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קטגוריות של כלים שנכנסו לענף -כולל התייחסות לתתמערך ההכשרות וההסמכות הקיים אינו  . 1

 , ולהם יתרונות בטיחותיים ברבות השנים

 

 נה, כך שארבע ההסמכות האפשריות כמצב הקיים: הותרת טבלת ההסמכות הנוכחית על ה – 0 חלופה

הן למפעיל עגורן צריח / נייד / גשר עילי או שער / להעמסה עצמית, בדרגות עומס שונות, וללא התייחסות 

 כלים ספציפיים.ל

  יתרונות ההצעה:

 רלוונטיים במידה ויש תכנים  '.שימור הפשטות התפעולית בהיבט של 'מי מוסמך להפעיל איזה עגורן

דרך עדכון הקורסים עצמם עליהם מפקח  םניתן יהיה להטמיע ,לתמורות שחלו בענף בשנים האחרונות

  , ללא צורך בעדכון סוגי ההסמכות.המינהל

  

  חסרונות ההצעה:

 .אינה נותנת מענה רגולטורי בעל משקל לתמורות שחלו בענף, ובכלל זה כניסתם של כלים חדשים 

 מכונות שאינן כלולות כיום בחקיקה, אף שברבות השנים הכשרה על ל דיפרנציאליה נותנת מענה אינ

 מבחינה רגולטורית. ןהתחדדה ההבנה שיש לתת את הדעת גם עליה

  יזמים תמריץ נמוך להכניס את אותם ללסוגי כלים שונים, יש למעסיקים ו הכשרה דיפרנציאליתללא

על כלל  בים להעביר את מפעיל העגורן הכשרה ארוכה ומורכבת; זאת מאחר והם מחויילשימוש כלים

מאותה  כלי ספציפי בעל מאפיינים יחודייםייתכן כי הגם ש, ')נייד'או ' צריח' כגון קטגוריית הכלים (

 בפועל הכשרה קצרה יותר.  מאפשר הקטגוריה

  

 צריח / נייד / החלתה של טבלת הסמכות חדשה, הנשענת על ארבע ההסמכות הבסיסיות  – 1 חלופה)

קטגוריות של כלים חדשים שהתווספו -גשר עילי או שער / להעמסה עצמית), אך בה בעת תכלול תת

 זעיר.נייד ו מהירהלשוק מאז הותקנו התקנות הנוכחיות, כגון עגורן צריח להקמה 

  ).1-4את סיווג הכלים לפי דרגות עומס ( לעדכןבחלופה זו מוצע אפוא  

  יתרונות ההצעה:

 ולצרכיו  תמורות שחלו בענף בשנים האחרונותל ודיפרנציאליב ימטומענה הכשרתי מתן ת מאפשר

ועד כה לא נכללו  להכניסם לשימוש שלשוק יש עניין סוגים שונים של כלים, ובפרט לבשנים הבאות

הכשירות העמקת ; בכך תתאפשר גם ועוד עגורן צריח להקמה מהירהכגון , בטבלת ההסמכות

כלי ספציפי המתמקד בהפעלת לעבור קורס ההכרח הרגולטורי לי כלים אלה, בשל המקצועית של מפעי

 בעל מאפיינים יחודיים. 

 עגורן ניידמודולריים העונים להגדרת כלים עגורן להקמה מהירה,  ( הכשרות יעודיות על כלים ספציפיים 

נים (צריח / נייד). קטגוריה שלמה של עגורקצרות יותר מאשר הכשרה כוללת על יהיו בהכרח  וכיו"ב) 

עובדה זו תעודד מעסיקים לשלוח את המפעילים לקורסים אלה, ולהכניס לאתריהם את אותם כלים 

רי עבודה במתא יתרונות תפעוליים ובטיחותיים -כפי שהוסבר לעיל  – בתוכם המקפלים, חדשים

  .נהרות ובתווך צפוף)מאתגרים (למשל עבודה במ
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  חסרונות ההצעה:

 סוגים רבים יותר של  –נעשה מורכב יותר מנקודת מבט הרגולטור והשוק כאחד  מערך ההסמכות

 מחייבות.  הדרכות

  .אינה נותנת מענה לבעיה הספציפית של התגברות תאונות במעורבות משאבות בטון 

  

 לעיל, בתוספת מספר שינויים  1בחלופה  כמצויןהחלתה של טבלת הסמכות חדשה  – 2 חלופה

 קונקרטיים: 

  

:  הפעלת עגורן מסוג ההסמכה הנדרשת לעגורן גשר עילי/שער, והמרתה בהסמכה פנים מפעליתביטול   )א(

), דורשת ניסיון של שבועיים לצד מפעיל מנוסה יותר. שכבר קיים במפעלזה (במידה ומדובר בעגורן 

עגורן במידה ומדובר ב ).5-6(ראו לעיל עמ'  לאחר תקופת ניסיון זו, ניתן להתקבל לקורס שאורכו יומיים

תהליך ההסמכה למפעיל  , שהותקן במקום עבודה בו לא  הופעל לפני עגורן שכזה גשר/שער חדש

 וזהו מאחר חסם לעיתיםווה ההמיועד, כולל הדרכה מטעם היבואן/יצרן, שבועיים השתלמות (המ

) החדש העובד את ללוות שיכול במפעל ומוסמך מנוסה מפעיל אין ומשכך, כאמור במפעל הראשון העגורן

  .יומיים בן קורס ולאחריה

  

לאורך ציר תנועה אחד  המרכב (קורת הגשר)  הוא ותנועת , אלה שכיחים בנמלים ומפעליםעגורנים 

עגורני גשר הם עובדים המועסקים במפעלים, רובם ככולם דוברי השפה העברית וכמו כן  מפעילי. בלבד

יחות שנתיות, כאשר בחלק במסגרת הפעילות השוטפת במפעל הם נדרשים להשתתף בהדרכות בט

  מהמפעלים גם קיים ממונה בטיחות אשר מוודא זאת. 

  

 בטיחות אנשי, במקום המפעל(הנהלת  הגשר עגורן מפעיל סביב התפקיד בעלי מערך, שכזה עניינים במצב

לפגיעה  הסיכון, בהינתן שקילת הקורס הנוכחי והיקפו, מאפשרת קיומה של הנחת יסוד ולפיה )ועוד

 פעיל עגורן הגשר  במידה ולא תתקיים לגביה אסדרה חיצונית הינו נמוך. בכשירות מ

  

ההסמכה להפעלת עגורן מסוג זה רמות הסיכון נמוכות יותר, כך שיחדיו, יוצרים מצב בו  מאפיינים אלה

 כתוספת לתקנות יעוגנושחובותיה והדגשים לה  במסגרת פנים מפעלית להיות לדעת המינהליכולה 

, ללא צורך בהסמכה חיצונית, המהווה לא פעם ן ההסמכה הפנים מפעלית ותיעודההמפרטות את אופ

  . בשילוב הכנסת הכלים לעבודה צוואר בקבוק

  

שבמסמך זה מוצע להעביר  תכני אתתות,כוללים  החיצונית דהיוםחלק מתכני ההסמכה  עוד יצויין, כי

רגולטורי (מבחינת אחידות ובהירות)  גם אותם למתכונת של הסמכה פנים מפעלית. מבחינה זו, יש הגיון

  בהעברת הסמכה לעבודה על עגורן גשר/שער למתכונת פנים מפעלית אף הוא.
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 הוספת חובת הסמכה למפעיל משאבות בטון  )א(

 

(כפי שמאפשרות  'דנים להפעיל עגור 'להפעלת עגורן אשהוסמך  ביטול ההסמכה האוטומטית של מי  )ב(

יק מ. הצעה זו עולה בקנה אחד עם הניסיון להעעבר קורס השלמה ייעודיאלא לאחר מ התקנות היום),

מכאן שכל את הרמה המקצועית ועומק ההתמחות של מפעילי עגורנים שונים בכלי שעליו הוסמכו. 

 .בקשה להיות מוסמך לכלי נוסף תחייב קורס ייעודי להשלמת התכנים הרלוונטיים

 

  . טון 50לי כושר משא של עד/מעל עכך שיכללו כלים ב שינוי תת הקטגוריות בעגורן להעמסה עצמית  )ג(

  

לאור הדמיון  להפעיל גם עגורן מסוג ד יוכל ,)2(ב'  זעיר שאינונייד  מסוגב'  סוגמי שהוסמך להפעיל עגורן   )ד(

עגורנים  מפעילייחד עם זאת יובהר כי   .בהפעלתם ואופן תפעולם ביניהם בכל הנוגע לדגשי הבטיחות

ם, לא יוכלו להפעיל עגורנים לטעינה עצמית (סוג ד') אלא לאחר מעבר קורס ניידים מסוגים אחרי

וזאת לאור השוני המובהק בין עגורנים ניידים מסוגים אלה, לבין עגורנים לטעינה עצמית, בדגש  ,מתאים

  ).ועוד גבוה העמסה כושר, מייצביםעל אופן התפעול ודגשי הבטיחות הנוגעים להם (פתיחת 

  :כך אפוא תיראה, זו לחלופה בהתאם, דשההח ההסמכות טבלת

  סוג העגורן /

  כלי ספציפי

עגורן  –ד   משאבת בטון –ג   עגורן נייד –ב   עגורן צריח –א 

  להעמסה עצמית

  טון 50עד   משאבת בטון   46ייד זעירנ  מהירהלהקמה   1

זרוע   2

  אופקית/משתנה

  טון 50מעל     טון 90עד נייד 

הפעלה מקרון   3

  מפוקד

  --  --  טון 90נייד מעל 

  

  יתרונות ההצעה:

  לתמורות שחלו בענף בשנים האחרונות, ובפרט  ודיפרנציאלי מטויבמאפשרת מתן מענה הכשרתי

עגורן צריח  –בטבלת ההסמכות קיבלו מענה מובחן  לסוגים שונים של כלים שנכנסו לשוק ועד כה לא 

ת המקצועית של מפעילי כלים אלה, ; בכך תתאפשר גם הגדלת הכשירוועגורן נייד זעיר, להקמה מהירה

 בשל האפשרות להתמחות בעבודה על כלי ספציפי בעל מאפיינים יחודיים. 

  עגורן נייד) הן קצרות  מודולריים העונים על הגדרתהכשרות יעודיות על כלים ספציפיים (בפרט כלים

ו תעודד מעסיקים יותר מאשר הכשרה כוללת על קטגוריה שלמה של עגורנים (צריח / נייד). עובדה ז

שיש בהם יתרונות לשלוח את המפעילים לקורסים אלה, ולהכניס לאתריהם את אותם כלים חדשים, 

  תפעוליים ובטיחותיים

                                                             
  .טון 10 עד טון 1-מבעלי כושר הרמה   46
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  אשר בתאונות במעורבות משאבות בטון, בדמות חובת הסמכה לעלייה רגולטורי מיטבי  נותנת מענה

 גדיל את הכשירות המקצועית של מפעיליהן.לה צפויה

 לגבי סוג עגורנים שניהול הסיכון לגביהם קל יותר (גשר עילי/שער), ת רגולציה עצמית מאפשר

 וכשירות הכשרתכדי להבטיח את ובאופן עצמאי בות בהם שימוש יכולות לפעול היטב העושושהתעשיות 

 . מיהןהעובדים בתחו

 נדרשת עד כה  באמצעות ביטול ההסמכה החיצונית בת היומיים שהיתה מפחיתה את העומס הרגולטורי

  למפעילי עגורן מסוג ג'. 

  

  חסרונות ההצעה:

 אם כי במידה פחותה מאשר מערך ההסמכות נעשה מורכב יותר מנקודת מבט הרגולטור והשוק כאחד ,

 העברת ההסמכה של עגורנאים סוג ג' למינוי פנים מפעלי., הודות ל1בחלופה 

  אלא לאחר שעברו קורס תקטין את הגמישות ד להפעיל גם   א'סוג ביטול האפשרות לבעלי הסמכה '

גם בגמישות התעסוקתית של  מסויימתהתפעולית באתרי העבודה ברמה המשקית, ותפגע במידה 

 מפעילי העגורנים.

  

  עלותה הכלכלית של הצעה זו:

סבירה כי כמות משאבות בטון. בהנחה  1,000-על פי נתוני משרד התחבורה, בישראל קיימות היום כ

 המדובר בעלות חד₪,  1,200יומי בעלות -תלת), קורס 2,000היא לכל הפחות פי שניים (כלומר  המפעילים

. להערכת המנהל, מדי שנה מתווספים כמה עשרות בודדות של מפעילי משאבות 2,400,000₪-כפעמית של 

   לא מדובר בנטל כלכלי משמעותי אשר צפוי לחזור על עצמו מדי שנה.בטון, כך ש
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 בין אתתים ומפעילי עגורניםטענות חוזרות ונשנות בדבר תקשורת לקויה  . 2

  המצב הקיים: הותרת המצב הנוכחי על כנו, כך שעל פי התקנות יידרש להיות בעל תפקיד  – 0חלופה

שהוסמך כ'אתת', לאחר שעבר הסמכה באמצעות רשות הסמכה שהוכרה לצורך כך על ידי מינהל 

  ;הבטיחות

  יתרונות ההצעה:

 על איכות הסמכת מי שאמון על מתן הוראות והכוונה לעגורנאי בעת הרגולטור מור הבקרה מצד שי

 הפעלת עגורן.

  

  חסרונות ההצעה:

 בשטח עם מפעיל העגורן בצורה טובהאת הקושי הרגולטורי להבטיח שהאתת אכן מתקשר  תמשמר. 

 של  שימות ליבה אחרותפיקוח ואכיפה על הכשרת אלפי אתתים בשנה, על חשבון מם למשאבי תמחייב

 .המינהל

 מי שנותן את "הוראות הכיוון" שעה שבמדינות מערביות רבות, למקובל בעולםעומד בהלימה  האינ 

  .המפוקחת על ידי הרגולטורשאינו חייב בהסמכה מינוי פנים מפעלי נדרש, עובד בהוא  לעגורנאי

  

 

  זרחים זרים כאתתים;  הוראת השעה בדבר איסור העסקת אעיגון בתקנות של  – 1חלופה 

 

  יתרונות ההצעה:

 מבוטלת מצבים בהם האתת והעגורנאי אינם דוברים את אותה שפה, ומגבירה אגב -במידה לאת ממצמצ

 תקשורת נאותה וברורה ביניהם;וודאות כך את 

  

  חסרונות ההצעה:

 נים שונים צרת נטל רגולטורי רוחבי על כלל הענף, מבלי שניתן לקחת בחשבון אתרים בעלי מאפייימי

 .(מציאות אשר רווחת באתרי עבודה רבים) ותמהיל עובדים אחר

 

  47מפעל''תופש המרת ההסמכה החיצונית של אתתים במינוי פנים מפעלי. בחלופה זו,  – 2חלופה 

אמון על מתן הוראות והכוונה למפעיל הלמנות באופן פנימי בעל תפקיד  מחויבמופעל עגורן יהא  שבאתרו

וודא של כתב מינוי, אשר יתוספת לתקנות מסגרת בחובת 'תופש המפעל'  עגן גם אתת זו דרישהעגורן. 

נוסח מחייב  באופן שיגדירמינוי ה, ינוסח כתב כך שהאדם שמינה מתקשר באופן תקין עם מפעיל העגורן.
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הצהרה/הדגשה לעניין אימות תקשורת תקינה בין מקבל המינוי למפעיל  מפעלי זה, לרבות-למינוי פנים

 .גורןהע

 

  יתרונות ההצעה:

 בדגש על יכולות התקשורת בדמות ווידוא כשירותו המקצועית של האתתהמהותית האחריות  העברת ,

בבעיות תקשורת באתרי של הרגולטור התערבות ידרש תבאופן זה לא  המפעל.תופש שלו עם המפעיל, אל 

ר הבודד תוך קיומו של תהליך להיפתר ברמת האתויכולות צריכות בנייה בין בעלי תפקידים אלה, אשר 

 .שאינו מורכב מצידו של המפוקח הממנה את האתת לתפקידו זהניהול בטיחות 

 ךדר המבוצעות לאתתים החיצוניתהסמכות ההפסקת פעילות בדמות  משמעותית נטל הפחתת תאפשר 

שנה, איש ב 7,400-(כ . מדובר על הסמכה של אלפי אנשים בשנהמוסדות ההכשרה שהוכרו ע"י המינהל

 . כפי שיפורט בהמשך)

 את הגמישות התפעולית באתרי הבנייה תגדיל.   

 

  חסרונות ההצעה:

  עלולה להוביל לירידה ברמת התיקוף המקצועי של האתת, המוסמך כיום על ידי גופים המפוקחים על

 , באם המפוקח (תופש המפעל) יעשה שימוש לרעה בדרגות החופש שמוצע כי יינתנו לוידי המינהל

  

 עלותה הכלכלית של חלופה זו

בהנחה שעלות קורס בן יומיים . 2018אתתים בישראל בשנת  7,400-על פי רישומי המינהל, הוסמכו כ

ח "מיליון ש 6,660,000של כ  הפחתהעלות הפחתת הנטל במקרה זה משמעה לאדם, ₪  900לאתתות עולה 

   נה.בש
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 עניםשיעור גבוה של תאונות הקשורות בנפילת מט . 3

  המשך המצב הקיים: הותרת המצב הנוכחי על כנו, ללא עיגון בתקנות של התפקיד היחודי  – 0חלופה

 ," ללא הסמכה ייעודית נפרדת כפועל יוצא מכך. המשך הכשרת עניבנים במסגרת קורס אתתים. "עניבן

 יתרונות ההצעה:

  בעלי התפקיד הייחודיים  לעניין) בידי מבצע הבנייה (הקבלן המבצע גמישות תפעולית מקסימליתהותרת

 ייצור' מרכזי כעגורן צריח. גורםשעליו לוודא קיומם בטרם הפעלת 

 

 חסרונות ההצעה:

  ,בהינתן השיעור הגבוה של תאונות אינה מספקת מענה מספק לרמה המקצועית הנדרשת מן העניבן

לגבהים  שקלים גדוליםבמ ניםמטע של הנפתהבטיחותיות הכוללות נפילת מטען, ובשים לב למשמעויות 

עם הגידול הצפוי בהיקפי הבנייה  צפויות לגדולדרישות מקצועיות אלה כפי שהוסבר לעיל, משמעותיים. 

 .בישראלובהיקפי הבנייה החוזית והתשתית  למגורים 

 

  כך שיהיה במהותו בהלימה להגדרתו  ,במפורש העגורנאים תקנותל תפקידו של 'עניבן'הוספת   - 1 חלופה

. כפועל יוצא מכך, חובת הסמכה (חיצונית) של עניבן בדומה לשאר בעלי תקנות עגורני צריחל 51ס' ב

 התפקידים, כנהוג היום. 

  יתרונות ההצעה:

 בפיקוח  הגברה ותיקוף כשירותם המקצועית של העוסקים בעניבנות באמצעות הכשרה ייעודית

של תאונה חמורה  להתרחשותהמשמעותי כשלים בביצוע עניבנות הם בעלי פוטנציאל הרגולטור. כאמור, 

 להפיכתה לחובת הסמכה המפוקחת על ידימכאן, שבנושא זה יש חשיבות מיוחדת  .בעת הפעלת עגורן

  הרגולטור. 

  מתן מענה רגולטורי ומקצועי כאחד, לתחום אשר גם בעולם המערבי (כפי שנסקר לעיל במסמך זה) הוכר

וככזה מחייב הסמכה באמצעות גוף חיצוני  ית של מטעניםכבעל חשיבות מכרעת לקשירה והנפה בטיחות

 מפוקח.

 

 חסרונות ההצעה:

  ימים . 3-5אשר צפוי לארוך  קורסקביעת חובת הסמכה משמעה  

  תקטין את הגמישות התפעולית של הקבלן המבצע בשטח, מאחר ועתה ייאלץ לעמוד בחובת קשירת

 .כיום שמתקיים  מטענים על ידי עניבן מוסמך בלבד, ולא ע"י אתת כפי

  ראו להלן עלות כלכלית.  –על מעסיקיהם נטל כלכלי חדש על המבקשים להיות מוסמכים כעניבנים או 
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  לותה הכלכלית של חלופה זו:ע

 4,000-כ יידרשו, 1:3עגורני צריח פעילים. בהינתן יחס של  1,300-על פי רישומי המנהל, קיימים בישראל כ

ה לעניבן בעל הסמכה נפרדת, מעגנת את המוזכר כיום בתקנות עגורני צריח יודגש כי החובה האמור .םעניבני

בשאר סוגי ההסמכות להפעלת עגורן, בהם המפעיל הינו עצמאי ולכן מתייחסת רק לסוג עגורנים זה. 

בפעילותו (לא נמצא בתא בגובה של עשרות מטרים מהמטען), מתכוון המינהל לשלב את תכני עניבנות 

  גרת הכשרתם של מפעילי העגורנים שאינם צריח.ולהרחיב אותם במס

  .מלש"ח 6-כשל משקית לאדם, משמעות הדבר היא עלות ₪  1,500-קורס בן חמישה ימים יעלה כבהנחה ש

  משמעות קבלתה של הצעה זו, הינה עדכון נוסף של טבלת ההסמכות כיום, כך שתיראה כך:

  / העגורן סוג

  ספציפי כלי

עגורן  – ב  עגורן צריח – א

  נייד

משאבת  – ג

  בטון

עגורן  – ד

להעמסה 

  עצמית

  עניבן -ה 

    טון 50 עד  בטון משאבת   48זעיר יידנ  מהירה להקמה  1

 זרוע  2

  משתנה/אופקית

 90נייד עד 

  טון

    טון 50 מעל  --

הפעלה מקרון   3

  מפוקד

 90נייד מעל 

  טון

--  --    

  

 

 מקצועיים המפעילמחסור בהשתלמות ותיקוף מקצועי לאורך חייו ה . 4

  המצב הקיים: היעדר דרישת השתלמות / ריענון / בחינה לצורך חידוש הסמכה.  – 0חלופה 

  יתרונות ההצעה:

 נטל רגולטורי מינימלי על המינהל  

  חסרונות ההצעה:

  עלולה להביא למצב בו המפעילים אינם  הכשרה אפקטיבית לאורך חייו המקצועיים של המפעילהיעדר

תחויות האחרונות בתחום, ואינם מודעים לשינויים שחלו בנהלים, תקנות וחקיקה מכירים את ההתפ

 רלוונטית, כולל בתחום הבטיחות. 

 ) שנים), ואף לא עם  5השתלמויות כל שם לרוב מתקיימות אינה עולה בקנה אחד עם המקובל בחו"ל

  ).26הנעשה בארץ בתחומים משיקים, למשל, נהגי רכב כבד (ראו לעיל בעמ' 

 

 ראו במדינות אירופה ובארה"ב  למקובלשנים, בדומה  5-החלת בחינת ריענון חובה אחת ל – 1ופה חל)

 ).26-27עמ' לעיל 

                                                             
  .טון 10טון עד  1-מבעלי כושר הרמה   48
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  יתרונות ההצעה:

  ,וריענון ידיעותיו יצירתה של 'נקודת עצירה' רגולטורית לשם וידוא כושרו המקצועי של מפעיל העגורן

 בתחום הבטיחות., לרבות חקיקה רלוונטיתהתקנות והנהלים, בתחומי ה

 שבהם  תיקוף הסמכה במקצועות הנהוגה גם בעולם לוודארוחבית  עולה בקנה אחד עם מדיניות

  חשיבותה של כשירות מקצועית היא גבוהה.

  בחינת חובה יכולה להיעשות בכיתות מחשבים דרך ספק עימן יתקשר המינהל, ללא עלות לעגורנאי

ר לתקף באופן מידתי וסביר את ידיעותיהם הרלוונטיות עצמו, ובפריסה גיאוגרפית רחבה. בכך יתאפש

  של מפעילי העגורנים.

  חסרונות ההצעה:

 ע בתפעולם ופגועלולה ל, 49עגורנים בשנה אלפישל  תםהפסקת עבודשיבוש ו עלולה לגרורחובה  בחינת

   אתרי עבודה שונים.השוטף של 

  

  עלותה הכלכלית של חלופה זו

 הצפוילצמצם את העלות הנת לחשבה בפירוט, אולם ניתן להניח שאפשר אין מספיק נתונים על מבשלב זה 

מעצם העובדה שהבחינות יתקיימו בפריסה ארצית, בכיתות מחשב שיפעלו גם בשעות הערב אצל ספקים 

המינהל שוקד על השלמת הנתונים החסרים, בין היתר במסגרת הערות  חיצוניים עימם יתקשר המינהל.

  הציבור. 

 

 פרסום שוטף של מדריכים לאוכלוסיית מפעילי העגורנאים, אחת לכמה שנים, בשפות עברית  –  2 חלופה

ערבית / רוסית. המדריכים יכללו עדכוני חקיקה וידע מקצועי עדכני, ויפורסמו ללא עיגון נדרש  /

מגיש בקשת הסמכה לתקנות כך ש השניה והחמישיתתעודכן התוספת במסגרת חלופה זו, בתקנות. 

את הפרטים המנויים בתוספות הנ"ל, ובנוסף מספר  ימסור לרשות ההסמכה(מכל סוג) עגורן להפעלת 

באופן זה יוכל הרגולטור להביא את פרסום המדריכים לידיעתם טלפון נייד וכתובת דוא"ל השייכים לו. 

 של מפעילי סוגי העגורנים השונים באופן ממוקד.

  יתרונות ההצעה:

 על כללי  ינהל בשבתו כרגולטור, לאוכלוסיית מפעילי העגורניםמאפשרת העברת המידע החשוב למ

 הבטיחות/עדכונים רלוונטים שונים.

 ה'דיוור  שיתרונותנהל , כפי שהוצע לעיל , מחייב שימוש בטפסי הסמכה מקוונים, הרי ימאחר והמ

קש את המידע אותו יב בסבירות גבוהה יקבלו הם הישיר' לאוכלוסיית מפעילי העגורנים תבטיח כי

 .המינהל להביא לידיעתם

  בקרב מפעילי העגורנים, יבטיחו נגישות לקריאת  לשכיחות ביותרמדריכים בשפות שונות אשר נחשבות

 המידע.
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 בחזיתות נוספות אשר משתלבות בתקנות בהן עוסק מסמך זה, כגון תיקון  תפעילות מינהל הבטיחו

במסגרת  הצפוייםתיקונים , ה50בנייה שרשרת האחריות כפי שהיא משתקפת בתקנות הבטיחות בעבודות

שלם מאמצי הפיקוח והאכיפה בשטח, צפויים להשלים מארג אסדרה , לצד תיקון תקנות עגורני צריח

אשר יגדיל את מידת הוודאות שמדריכים כאלה ייקראו ויוטמעו כחלק מניהול הבטיחות הכללי 

  במקומות עבודה בהם נעשה שימוש בעגורנים.

  

  חסרונות ההצעה:

 ידת הוודאות הרגולטורית לעניין הטמעת הידע מתוך המדריך בקרב המפוקח (העגורנאי) הינה פחותה מ

 מאשר חלופת מעבר השתלמות ובחינה בסופה.

  

  עלותה הכלכלית של חלופה זו:

 והבאתם לידיעת המפעילים / מעסיקיהם נושאת בחובה עלות זניחה. הפקת המדריכים המקוונים 

  

  

  

 ודף בנוגע לאישרור מצב רפואי לאורך חייו המקצועיים של המפעיל רגולטורי ע נטל . 5

  החודשים שקדמו לקורס, ולאחר מכן בדיקת  רופא מורשה  12-רופא ב המצב הקיים: בדיקת – 0חלופה

לפי סוג הכלי: לעגורנאים מסוג א +ב, בדיקה אחת לשנה עד שלוש שנים, בהתאם לגיל העגורנאי); 

 הצהרה עצמית על בריאות תקינה, אחת לשנתיים.  -תתים לעגורנאים מסוג ג + ד וא

  יתרונות ההצעה:

 .מאפשרת תיקוף מצבם הבריאותי של מפעילי העגורנים 

  מאפשרת בפועל גם מעין 'תחנת עצירה' המשמשת לחידוש רישיון העגורנאי, כך שהוא אינו ניתן לשנים

 קדימה באופן 'אוטומטי'.

 

  חסרונות ההצעה:

 על פי נתוני המינהל, לא נמצאו מפעילי עגורנים אשר לגביהם קיים תיעוד כי נפסלו אפקטיביות נמוכה :

 . הצהרה עצמית על אי כשירות רפואית /בשל בדיקת רופא תעסוקתי

  מהווה נטל כלכלי על העגורנאים לסוגיהם, מאחר וחידוש הרישיון דורש תשלום "אגרת טיפול" משתנה

 ₪). 150(עלות האגרה בשוק החופשי נעה סביב  לרשויות ההסמכה השונות

 

 50-כלל מפעילי העגורנים יבדקו טרם תחילת הקורס, כמתחייב היום. עגורנאים בני פחות מ – 1ופה חל 

ומעלה יהיו מחוייבים בבדיקה אחת לשלוש  50לא יהיו מחוייבים בבדיקה כלל, ואילו עגורנאים בני 

לה שנים. בנוסף, מי שמפקח עבודה אזורי פסל את הסמכתו והוא החליט לחדשה בתנאים, תנאים א

   יוכלו לכלול גם בדיקה רפואית ע"י רופא מורשה.

                                                             
50 QAF&fireglass_rsn=true5RdQg00001Y093tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=ahttps://www. 
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  יתרונות ההצעה:

 אתתים בשל החובה לשלם "אגרת טיפול" לרשויות  / הפחתת עלות כלכלית המושתת כיום על העגורנאים

 ההסמכה, עבור הארכת תוקף הרישיון המקושר ל"הצהרת הבריאות העצמית" של מפעיל העגורן/אתת.

 דמות הקלת העומס על מערך הרפואה התעסוקתית בישראל ובכך תאפשר תשיא ערך עקיף חיוני ב

שאינם אחרות  לאוכלוסיות עובדים תעסוקתיהרחבת ווידוא כשירות רפואית על ידי רופא הסטת ו

כוחם של  של קבוצות עובדים נוספות. ם, ואשר מטרתם להבטיח את בריאותנוגעים לתקנות אלה

 25-ב של עגורנאים בשל בדיקה רפואית תעסוקתיתמתועדות יעדר פסילות הדברים יפה בעיקר נוכח ה

 .השנים מאז חוקקו התקנות הנוכחיות

  

  חסרונות ההצעה:

  מבנה החקיקה הקיים "דוחף" את מפעילי העגורנים/אתתים לעמוד בדרישות הנוגעות לבריאותם, בכך

שהתקנה הנוכחית מקשרת בין חידוש תוקף הבדיקה הרפואית לחידוש ההסמכה להפעלת עגורן/מתן 

א למצב בו העובד יידרש להחליט בעצמו מתי לפנות לרופא הדרישה אם כך, עלולה להבי הסרתאיתות. 

  הרי שכשירותו הרפואית לא תתוקף דייה לביצוע תפקידו.  - וככל שלא ייעשה זאת

  

  50-כלל מפעילי העגורנים יבדקו טרם תחילת הקורס, כמתחייב היום. עגורנאים בני פחות מ:  2חלופה 

ומעלה יהיו מחוייבים בבדיקה אחת לשלוש  50ם בני לא יהיו מחוייבים בבדיקה כלל, ואילו עגורנאי

אחת  תעסוקתי)רופא (במקום  משפחה רופא אצל בבדיקה מחוייבים יהיו 50 גיל עד עגורנאיםשנים. 

בנוסף, מי שמפקח עבודה אזורי פסל את הסמכתו והוא החליט לחדשה בתנאים, תנאים אלה  שנים. 5-ל

אישור הבדיקה יימסר/ידווח על ידי מפעיל העגורן  מורשה.יוכלו לכלול גם בדיקה רפואית ע"י רופא 

שנים, כפי שתואר לעיל, ובכך תמוסד נקודת עצירה משולבת הכוללת  5-במקביל לבחינת ידיעותיו אחת ל

הן את ווידוא בריאותו הכללית של מפעיל העגורן והן את ווידוא ידיעותיו המתאימות להמשך הפעלת 

  עגורנים.

  

  יתרונות ההצעה

 שנים אצל רופא משפחה,  5-הודות להוספת החובה לבדיקה אחת ללעיל, ובנוסף,  1פורט בחלופה כמ

  .הכשירות הרפואית אינה מתוקפת דיההפגת החשש ממצב שבו 

  עצירה 'רפואית' כל חמש שנים הינה בלימה לתחנת עצירה שפורטה לעיל של בחינה מול מחשב כל תחנת

  מדובר באיחוד תנאים שייעשה במקביל ובכך ייקל על עמידה בשתי דרישות אלה. ומכאן,שנים.  5-

  

   ההצעה חסרונות

  חובות וסמכויות שאינן מוקנות לרופא המשפחה: במידה ונמצא ליקוי הוא מחויב יש לרופא תעסוקתי

בניהול הליכים על מנת עבודה אזורי, ובנוסף, יש לו היכולת לסייע לעובד שחלה  להודיע על כך למפקח

יש לו מומחיות בתחום מחלות מקצוע, לרבות מבחינה משפטית לקבל פיצויים בגין אבדן כושר עבודה. 

 וחוקית, שאין לרופא המשפחה.

  

  



 

43 
 

  לותה הכלכלית של חלופה זו:ע

 התפלגות גילאי מפעילי העגורנים נהל אתבדק המיה זו, חישוב הפחתת הנטל הכלכלי של אימוץ הצע לשם

  ): 2018(נתוני 

  
  

ולאחר שיתקבלו  –בימים אלה שוקד המנהל על פילוח גילאי העגורנאים לפי סוג הכלי המופעל (א, ב, ג או ד) 

  הנתונים תושלם הערכת הפחתת הנטל בהקשר לחלופה זו. 

 

 רמת הכשרה גבוהה יותר מיעוט רשויות הסמכה חלופיות בעלי פוטנציאל ל .6

  המצב הקיים: הותרת המצב הקיים על כנו, כך שרשויות ההסמכה המוכרות היחידות יהיו  – 0חלופה

מינהל הבטיחות (לכלל סוגי העגורנים); רשות הנמלים ורכבת ישראל (לכלל סוגי העגורנים, ובלבד שהם 

עגורנים ובלבד שהם צה"ליים). מוצע פעילים בשטחן); וצה"ל (לכלל סוגי המופעלים על ידי עובדיהם ו

לתקן את ההגדרה ל"רשות הסמכה" כך שתביא לידי ביטוי את השינויים שחלו בשטח מאז בוצע תיקון 

  (המועד האחרון בו הוגדרו רשויות ההסמכה). 1994 –התשנ"ד 

  יתרונות ההצעה:

 וטת שליטתו של את הפיקוח על כשירותם המקצועית של מרבית מפעילי העגורנים תחת מ מותירה

 על איכות ההכשרה. , ובכך תאפשר פיקוח הדוק יותר מינהל הבטיחות

  

  חסרונות ההצעה:

 יכולת להסדיר את בעלי נוספים את הגמישות התפעולית שניתן להעניק לגופים ממשלתיים  מצמצמת

ועית , מבחינת זמן, כסף, ורמה מקצלמעשה, משאבי ההדרכה של גופים אלה .השימוש בעגורנים בשטחם

  .אינם נופלים מאלה שבפיקוח הרגולטור - הממוקדת בצרכיהם שלהם

 

  ד  באמצעות רשויות ההסמכה שמפקח  –מינהל הבטיחות יוסיף להסמיך מפעילי עגורנים א  – 1חלופה

, שהרגולטור שלה הוא רשות 51ומעלה 8עבודה ראשי הכיר בהן. בנוסף, כל חברה ממשלתית בסיווג 

כל לשמש רשות הסמכה ולקבוע את תנאי הסף, נושאי ותכני הקורסים אשר החברות הממשלתיות, תו

אם הם מופעלים על ידי עובדי החברה לשאלה , ללא קשר ילמדו לצורך הפעלת עגורנים באתריהם

                                                             
  https://mof.gov.il/GCA/Documents/ComapniesClassification.pdf הסיווג על פי רשות החברות הממשלתיות  51

  )בשנים(תדירות חידוש הסמכה

4790

18130

7613

 התפלגות גילאים של מפעילי עגורנים

  50-60טווח גילאים   30-50טווח גילאים   30 -גיל עד 
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. עוד מוצע כי ככל שהדבר נוגע להסמכת מפעילי עגורנים הממשלתית או על ידי קבלן משנה מטעמה

מי שהרמטכ"ל הסמיכו," ולא "ראש ענף ציוד ייעודי במפקדת קצין בצה"ל, הגורם המסמיך יהיה "

 חימוש ראשי," כפי שקובעות התקנות היום. 

  

יחויבו רשויות אלה בהנפקת  ,יודגש שבנוסף, בכל הנוגע לרשויות הסמכה שבהן יכיר מפקח עבודה ראשי

. רסמו באתר המינהלואשר יפו תעודת מפעיל עגורן, בהתאם למאפיינים טכניים אותם יגדיר המינהל

שיונות אותם מנפיק המינהל עצמו יבכוונת המינהל להגדיר מאפיינים הדומים לאלו המוגדרים כיום בר

  .שיונות נהיגה)י(מאפיינים טכניים אשר כיום הינם שווי ערך לאלו של רככלל למפעילי עגורנים 

  יתרונות ההצעה:

  לות לשמש כרשות הסמכה עצמאית לעניין כמי שיכוומעלה  8בסיווג  הגדרת החברות הממשלתיות

התבססות על מערך הדרכה  באמצעותעבודות באתריהן,  תאפשר להן מחד גמישות והוזלת עלויות 

, ומאידך תאפשר את הקטנת יכולת התקשרות חיצונית מוכחת הקיימת כבר כיום ברשותן/פנימי

  .עשות לטובת גופים אלההסמכות הנשל  באישורןשמשקיע מינהל הבטיחות  הבירוקרטיהתשומות 

 נת"ע, רכבת ישראל, רשות הנמלים, ממשלתיות העוסקות בפיתוח תשתיות לאומיות ( תאפשר לחברות

 יחודיים בהן הם עושות שימושאת דרגות ותכני ההסמכה של כלים בעצמן נתיבי ישראל  ועוד) להגדיר 

מבלי להידרש  . זאת,על קרקעי)בעבודה בתוואי שטח מורכב (תת ו יםבטיחותינות יתרו, שלהם בתחומן

 . , אלא על בסיס שיקול דעתן המקצועיכיום הרגולטוראותן מגדיר ורוחביות להסמכות קשיחות 

  

  

  חסרונות ההצעה:

 הפועלים בשטחי  מפעילי עגורניםשל המינהל על כשירותם המקצועית של הישיר את הפיקוח  מצמצמת

הסמכת  רשות שדות התעופה, חברת חשמל וכיו"ב).( שמוצע להגדיר כרשויות הסמכה עצמאיותהגופים 

הכשרות שלא  מספר רב של מסלוליעלולה לייצר  גורמים שאינם המינהלמפעילי עגורני צריח/נייד על ידי 

הגדרתם. יחד תוקפו באופן מספק בפן המקצועי ושייתכן כי שיקולי לו"ז פרויקטאלים השפיעו על אופן 

 שחלקם, הממשלתיות ומעלה של רשות החברות 8נמנים על אשכול מאחר ומדובר בגופים אשר עם זאת, 

יש לתת משקל לעובדה  –יום נהנים מסמכות זו מבלי לנצל לרעה את דרגות החופש הניתנות להם ה כבר

 כי חשש זה לא הוכח כמוצדק. 

  

  עלותה הכלכלית של חלופה זו:

וקד על השלמת הנתונים החסרים, בין , והמינהל שזו עלות להערכת מספקים נתונים בידינו איןבשלב זה 

  היתר במסגרת הערות הציבור. 
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  השוואה בין חלופות ובחירה –ג' חלק 

בבחירת החלופה המועדפת נעשה שימוש בשיטת קידוד לפי צבעים, כך שאדום פירושו אי עמידה בעקרונות 

עמידה ברמה הגבוהה  –ידה חלקית; וירוק עמ –שהותוו למציאת החלופה הטובה ביותר; כתום או צהוב 

  . 32ביותר יחסית לחלופות האחרות. לרשימת העקרונות ראו לעיל בעמ' 

קטגוריות של כלים שנכנסו לענף -מערך ההכשרות וההסמכות הקיים אינו כולל התייחסות לתת . 1

 ברבות השנים, ולהם יתרונות בטיחותיים 

המשך  – 0חלופה     

  המצב הקיים

בלת ט – 1חלופה 

  הסמכות חדשה

טבלת  – 2חלופה 

הסמכות חדשה בתוספת 

  שינויים קונקרטיים

עמידה 

  ביעדים

 הגברת הרמה המקצועית 

(באמצעות הכשרה 

  דיפרנציאלית)

      

מתן מענה להתפתחויות 

בשוק (כלים חדשים, 

  טכנולוגיה)

      

הנטל 

הרגולטורי 

  הצפוי

        עלויות הרגולציה

        התמשכות הרגולציה

        ודאות / אי בהירותאי 

אינטרסים 

  אחרים

הבחנה בין רמות סיכון 

  שונות בכלים שונים

      

 עידוד רגולציה עצמית

  כפוף לניהול סיכונים

      

התאמה לרגולציה משיקה 

  למדיניות הממשלה  /

      

  

נות סמכות המוגדרת בתקנות כיום אינה נותנת מענה מיטבי לשינויים שחלו בענף בשנים האחרוהטבלת ה

  סמכה יחודיות כלים כבדים אחרים.הכלל ועיקר. כמו כן, היא איננה כוללת הוראות 

  

מקפלת בתוכה רמה גבוהה של הכשרות דיפרנציאליות שיגבירו את הרמה המקצועית  , לעומת זאת,2חלופה 

מכות הס, העברת ה1, וכוללת התייחסות לכלים חדשים שנכנסו לשוק. בניגוד לחלופה של מפעילי העגורנים

מבטאות הבחנה בין רמות סיכון שונות לכלים שונים, בשים לב לכך שממילא קורסי (גשר עילי/שער) לעגורן ג' 

נים מסוג זה הם בני יומיים בלבד, בשעה שמקומות העבודה שמפעילים אותם (נמלים, ההכשרה לעגור

כיום עם הסמכה פנים כפי שקורה מפעלים וכיו"ב) הם בעלי יכולת לבצע את ההכשרות בכוחות עצמם, 

 ממד עידוד רגולציה עצמיתנוסף כך גם ל. מפעלית לבימת הרמה המוגדרת בתקנות כהסמכה פנים מפעלית

   בקרב מפוקחים שניהול הסיכונים לגביהם מראה כי הם יכולים לעמוד בכך.

 כךמאפשרת קיצור משכי ההכשרה עבור כלים ספציפיים, וב 2בחלופה לבסוף, טבלת ההסמכות החדשה 

כוללת אמנם הוספה הטבלה החדשה  עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה לקדם את תנופת הבנייה בארץ.

, מעט את הנטלבהרגולציה למעט מורכבת יותר. אולם על מנת להקל של סוגי הסמכות ובכך הופכת את 

  . מקבילה הסמכהיקפלו בתוכן  מסוימותמוצע כי הסמכות 
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הרי , להפעלת עגורן צריח (א) להפעיל גם עגורן טעינה עצמית (ד')סמכה באשר לביטול האפשרות לבעלי ה

שמדובר בשני סוגי עגורנים הפועלים באופן שונה, שדורשים רמת מיומנויות שונה ועל כן מוצע שלא לאפשר 

  מעבר מקביל כזה.

  

  . 2לכן החלופה הנבחרת היא חלופה מספר 

  

  בין אתתים ומפעילי העגורניםבדבר תקשורת לקויה טענות חוזרות ונשנות  . 2

השארת  – 0חלופה     

  המצב הקיים

הארכת  – 1חלופה 

  הוראת שעה

העברה למינוי  – 2חלופה 

  פנים מפעלי

עמידה 

  ביעדים

 הגברת הרמה המקצועית

קשר בין  –(ספציפית 

   עגורנאי ואתת)

      

מתן מענה להתפתחויות 

בשוק (כלים חדשים, 

  טכנולוגיה)

      

הנטל 

הרגולטורי 

  הצפוי

        עלויות הרגולציה

        התמשכות הרגולציה

        אי ודאות / אי בהירות

אינטרסים 

  אחרים

הבחנה בין רמות סיכון 

  שונות בכלים שונים

      

 עידוד רגולציה עצמית

  כפוף לניהול סיכונים

      

התאמה לרגולציה משיקה 

  למדיניות הממשלה  /

      

  

בעיות תקשורת בין העגורנאי קיומן של יום איננה נותנת מענה לבעיה החוזרת ונשנית של הסמכת האתתים ה

בין האתת תקינה תקשורת הוודאות למינוי פנים מפעלי תגביר את  למתכונתהאתת הסמכת העברת והאתת. 

במדינות  . עוד יצויין כי גם בעלי התפקיד באתר ידרשו להצהיר על כך בחתימתםו בין היתר מאחרוהעגורנאי, 

תפקיד שהמבצעים אותו מאומנים אליו במסגרת מינוי פנים מפעלי. מערביות אחרות מתן איתות הוא 

הינו אפוא העברת נטל האחריות המלא בנושא טיב ותקינות התקשורת בין  2היתרון המרכזי הגלום בחלופה 

כך שיחויב הלכה למעשה לבחינה מהותית של כשירות האתת  מפעיל העגורן לאתת אל כתפי הקבלן המבצע

משפטיים לא מקפלת בתוכה קשיים  1חלופה מס' . מידה בצ'ק ליסט בצורת תעודה ממשלתיתולא רק לע

  אינה ברת קיימא לאורך זמן. מבוטלים, והיא 

  היא החלופה המועדפת.  2, חלופה שלעילמכל הסיבות 
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  שיעור גבוה של תאונות הקשורות בנפילת מטענים . 3

הגדרת עניבן  – 1חלופה   המצב הקיים – 0חלופה     

  בתקנות והסמכה חיצונית

      הגברת הרמה המקצועית   עמידה ביעדים

מתן מענה להתפתחויות בשוק 

  (כלים חדשים, טכנולוגיה)

    

הנטל 

הרגולטורי 

  הצפוי

      עלויות הרגולציה

      התמשכות הרגולציה

      אי ודאות / אי בהירות

אינטרסים 

  אחרים

הבחנה בין רמות סיכון שונות 

למסלול  בכלים שונים

  ההכשרה/הסמכה

    

      עידוד רגולציה עצמית

משיקה / התאמה לרגולציה 

  למדיניות הממשלה 

    

  

נפילת מטענים הינה אחד הגורמים הבולטים ביותר לתאונות עבודה  )26 כפי שהוסבר באריכות לעיל (עמ'

במעורבות עגורנים, בארץ ובעולם כאחד. מצב זה איננו מאפשר המשך המצב בו אין בנמצא הכשרה ייעודית 

הנפת , שכן ערכת המינהל, הסמכה חיצונית בפיקוחולעניבנים. זאת ועוד, חשיבות העניבן מחייבת, לה

מטענים לגובה רב מצריכה מיומנות גבוהה וידע נרחב מעבר לנדרש היום בענף, ובייחוד נוכח  הסיכונים 

הגלומים בהנפת מטענים שלא נקשרו/נתלו כראוי, והעלולים לסכן את שלום העובדים והציבור באתרי 

  הבנייה ובסביבתם.

  הינה המועדפת. 1על כן חלופה  
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  מחסור בהשתלמות ותיקוף מקצועי לאורך חייו המקצועיים המפעיל . 4

המשך  – 0חלופה     

  המצב הקיים

חובת  - 1חלופה 

  שנים 5-בחינה אחת ל

פרסום  –2חלופה 

  מדריכים

עמידה 

  ביעדים

        הגברת הרמה המקצועית 

מתן מענה להתפתחויות 

בשוק (כלים חדשים, 

  טכנולוגיה)

      

הנטל 

הרגולטורי 

  הצפוי

        עלויות הרגולציה

        התמשכות הרגולציה

        אי ודאות / אי בהירות

אינטרסים 

  אחרים

הבחנה בין רמות סיכון 

  שונות בכלים שונים

      

        עידוד רגולציה עצמית

התאמה לרגולציה משיקה 

  למדיניות הממשלה  /

      

  

ובכלל זה גם קיומה של בחינה של המפעילים, ת המקצועית כללי המקצוע מחייבים את שמירת הכשירו

כוחם של הדברים יפה בעיקר נוכח  .שאינה מוגבלת בזמןבפני מתן הסמכה  נקודת עצירהשתהווה  ,תקופתית

קביעת  היקף הסיכונים הטמון בהפעלת כלים כבדים מסוגם של העגורנים ונוכח היקף התאונות בענף הבניין.

אמנם משמעויות כלכליות, אך יש בחלופה זו הרמה נושאת עמה י זמן קבועים בטווח מעשית חובה השתלמות

   הגבוהה ביותר של ודאות בנוגע לעמידה ביעדי הרגולציה ושמירה על חיי העובדים.

  . 1לכן החלופה הנבחרת היא חלופה 
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 ילנטל רגולטורי עודף בנוגע לאישרור מצב רפואי לאורך חייו המקצועיים של המפע . 5

  

המשך  – 0חלופה     

  המצב הקיים

בדיקה טרם  – 1חלופה 

שנים  3-הקורס, ואחת ל

; בהתאם 50החל מגיל 

לקביעת מפקח עבודה 

אזורי/ארצי בהתאם 

  לצורך

בדיקה  – 2חלופה 

טרם הקורס, ואחת 

שנים החל מגיל  3-ל

 50עד גיל ; 50

בדיקה אצל רופא 

  שנים 5משפחה כל 

עמידה 

  ביעדים

        צועית הגברת הרמה המק

מתן מענה להתפתחויות 

בשוק (כלים חדשים, 

  טכנולוגיה)

      

הנטל 

הרגולטורי 

  הצפוי

        עלויות הרגולציה

        התמשכות הרגולציה

        אי ודאות / אי בהירות

        אפקטיביות הרגולציה  

אינטרסים 

  אחרים

הבחנה בין רמות סיכון 

  שונות בכלים שונים

      

        עידוד רגולציה עצמית

התאמה לרגולציה משיקה 

  למדיניות הממשלה  /

      

  

מאוזנת. מחד, הדרישות הנוכחיות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות של עגורנאים ומפעילי מכונות הרמה אינה 

בדמות הצהרה עצמית על מצב בריאותו של עובד, תשלום אגרה  -הן מקפלות בתוכן נטל רגולטורי 'טהור' 

סמכה עבור חידוש הרישיון, ועוד; ומאידך, הן מטילות עומס לא מבוטל על מערך בהיקף גדול למוסדות הה

נתוני המינהל מלמדים שעד כה לא נפסל עגורנאי על סמך בדיקות בהינתן ש .הרפואה התעסוקתית בישראל

  האפקטיביות שלו אינה ברורה. מדובר בנטל רגולטורי רב שנים אשר אלה, 

 יקות כך שתהא מאוזנת יותר מבחינת הנטל שהיא מגלמת בתוכה:מוצע אפוא לעדכן את מדיניות הבד

שנים  3-פעם בטרם תחילת קורס,  –מפעילי עגורני צריח/נייד ייבדקו בהתאם לנדרש ממפעילי רכב כבד 

. בטווח לפי הוראת מפקח עבודה ראשי במקרים שבהם הדבר נדרש לצורך חידוש הסמכתם, וכן 50לאחר גיל 

ידרשו מפעילי כלל העגורנים לעבור בדיקה רפואית אצל רופא המשפחה, כתנאי לחידוש , 50הקורס וגיל שבין 

פואית של מפעילי העגורנים, ומאידך מקלה והרמדיניות זו מבטיחה מחד את כשירותם המקצועית רישיונם. 

  . המפעיליםבאופן ניכר את הנטל הרגולטורי, הן על הרגולטור והן על 

  . 2ה מס' לכן החלופה הנבחרת היא חלופ
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  מיעוט רשויות הסמכה חלופיות בעלי פוטנציאל לרמת הכשרה גבוהה יותר  . 6

  

המשך המצב  – 0חלופה     

  הקיים

הוספת רשויות  – 1חלופה 

הסמכה שהן חברות 

  ומעלה 8ממשלתיות בסיווג 

      הגברת הרמה המקצועית   עמידה ביעדים

מתן מענה להתפתחויות בשוק 

  (כלים חדשים, טכנולוגיה)

    

הנטל 

הרגולטורי 

  הצפוי

      עלויות הרגולציה

      התמשכות הרגולציה

      אי ודאות / אי בהירות

אינטרסים 

  אחרים

הבחנה בין רמות סיכון שונות 

  בכלים שונים

    

      עידוד רגולציה עצמית

התאמה לרגולציה משיקה / 

  למדיניות הממשלה 

    

  

ומעלה תתרום להגברת הרמה המקצועית של  8יווג שהן חברות ממשלתיות בסהוספת רשויות הסמכה 

שלהם יתרונות בטיחותיים ומתקדמים,  כלים יחודיים ואותן חברות מחזיקות בציים שלהןהמפעילים, היות 

יש מעט הגיון בקיומה של הכשרה כפי שצויין כבר לעיל, בעבודה בתוואי שטח מורכב (תת ועל קרקעי). 

להציע להם יידע גולטור למפעילי עגורנים, בזמן שמקום עבודתם חיצונית בסיסית וכוללנית מטעם הר

   שתאפשר הכנסה של כלים ייעודים . הכשרה פרטיקולרית על הכלי עליו הם עובדים

  

מבחינה ביורוקרטית, הרחבה של רשויות ההסמכה (ובלבד שתינתן למעסיקים רלוונטיים בתחום) תהווה 

 .ל, הן מבחינת היקף שעות עבודה, והן בשווה כסףהפחתה ניכרת של הנטל הרגולטורי על המינה

  

  . 1לכן החלופה המועדפת היא חלופה מס' 
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 יישום החלטת הממשלה המחייבת עדכון שעות הכשרה מעשית למפעילי עגורן נייד/צריח-אי . 7

ם אחד התנאים הקבועים בתקנות למתן הסמכה להפעלת עגורנים א' + ב' הוא התנסות מעשית של "חודשיי

  שעות.  320-רצופים [...] בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך," שהם שווי ערך ל

אליו היה  ,הטילה על מינהל הבטיחות (באמצעות משרד הכלכלה 24.03.2016מיום  132052ממשלה ההחלטת 

 גדילהשעות, וזאת על מנת ל 240על  שלא תעלהמשויך המינהל בשעתו) לעדכן את משך ההכשרה המעשית כך 

  .את היצע מפעילי העגורנים

נוכח עדכון התפיסה הרגולטורית בנוגע לאופן ההסמכה לעיל, ונבחרה סמכות שהוצעה העל כן, לאור טבלת ה

מוצע כי משך ההכשרה  ולאחר התייעצות עם בעלי העניין ובכללם מוסדות ההכשרה, של מפעילי העגורנים,

  :המעשית יהא כדלקמן

 שעות). 100-שרה המעשית תעמוד על שבועיים (כעגורן צריח להקמה מהירה: ההכ 

 שעות). 176-עגורן צריח בעל זרוע קבועה/משתנה: ההכשרה המעשית תעמוד על חודש (כ 

 שעות) 80-הפעלת עגורן צריח מתוך קרון בקרה מפוקד: תידרש הוכחת הכשרה מעשית של שבועיים (כ 

  רון מפוקד.בנוסף להכשרה מקדימה כמפעיל עגורן צריח שאינו נעשה מק –

  שבועיים  –בממצב של שדרוג  שעות). 176-ההכשרה המעשית תעמוד על חודש (כ -שאינו זעיר עבור עגורן

 שעות).  100נוספים (

 שעות) 100-: ההכשרה המעשית תעמוד על שבועיים (כ(כולל משאבת בטון) כל עגורן אחר  

  

סימולטור כשווה ערך לחלק מההתנסות בנוסף, מוצע כי למפקח עבודה ראשי תהא הסמכות לאשר שימוש ב

 176-המעשית וביחס מתאים, כך ששילוב ההתנסות המעשית בשטח ובכיתת סימולטור, תעמוד בסופה על כ

  שעות (במקרה של עגורן צריח למשל).
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  סיכום עלויות כלכליות של החלופות שנבחרו

  

במקביל לפרסום המסמך . שבידי במינהל בשלב זהבוצעה בטיוטה זו נסמכת על הנתונים הערכת העלויות ש

. המינהל מזמין את ציבור בעלי בןלטיי שוקד המינהל על איסוף נתונים נוספים במטרה ,להערות הציבור

, שיאפשרו שקילה בנושא זה על מנת לבצע אמדני עלויות מדויקים ככל האפשרנתונים העניין להעיר ולהוסיף 

   .תושלמה של החלופות המוצעומלאה 

  

  עלות ודרך חישובה  חלופה נבחרת

לרבות  – טבלת הסמכות חדשה

מפעילי משאבות בטון; הכשרת 

בניית קורסים חדשים; פיקוח על 

  .קורסים חדשים

 1,000-על פי נתוני משרד התחבורה, בישראל קיימות היום כ

משאבות בטון. בהנחה סבירה כי כמות המפעילים היא לכל 

₪,  1,200יומי בעלות -), קורס תלת2,000הפחות פי שניים (כלומר 

  ₪. 2,400,000-פעמית של כדובר בעלות חד המ

 מינוי אתתים בשיטה פנים מפעלית

עלויות פיקוח כנגד חיסכון  –

  בביטול ההכשרה החיצונית

אתתים בישראל בשנת  7,400-על פי רישומי המינהל, הוסמכו כ

₪  900. בהנחה שעלות קורס בן יומיים לאתתות עולה 2018

 -של כ הפחתהלאדם, עלות הפחתת הנטל במקרה זה משמעה 

   ח בשנה."מיליון ש 6,660,000

 – הכשרה חיצונית חובה לעניבנים

  עלויות קורסים ופיקוח

עגורני צריח  1,300-על פי רישומי המנהל, קיימים בישראל כ

עניבנים. בהנחה  4,000-, יידרשו כ1:3פעילים. בהינתן יחס של 

לאדם, משמעות הדבר ₪  1,500-ישה ימים יעלה כשקורס בן חמ

  מלש"ח. 6-היא עלות משקית של כ

  חובת השתלמות מעשית ובחינה

בבחינה של המנהל; הערכה תיעשה במקביל להליך הערות 

  הציבור

חיסכון  – צמצום בדיקות רפואיות

  באגרות שנתיות 

  סמכהעדכון רשימת רשויות ה
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   יה ותהליך הכנת הדו"חמתודולוג –' דחלק 

  

   א. מתודולוגיה

  

 אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות הובל על ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, בליווי RIA-תהליך ה

מהרצון להוביל את השינוי באיכויות ההכשרה  הושפעה (א)ההחלטה על עומק התהליך והלשכה המשפטית. 

יקוף כשירותם המקצועית של מפעילי עגורנים והכנסתם לאסדרה להעלאת ותזמן סביר, על מנת להביא  תוך

; (ב) מהעובדה כי מדובר, כפי שהוצג עוד בפתח הדברים, של מפעילי כלים נוספים (משאבות בטון וכיו"ב)

   .בחוליה אחרת בשרשרת ארוכה של תיקוני חקיקה בתחום הבטיחות 

  

  :לל את השלבים הבאיםוהתהליך כ

, וניסיון למפות את גורמי על אודות סיכונים בעבודה עם עגורנים, בישראל ובעולםשיטתי סוף נתונים אי . 1

 הסיכון העיקריים, בדגש על הבחנה בין סוגים שונים של עגורנים;

 יום;הפער בין הסיכונים ומצב החקיקה כמיפוי הבעיות כנגזרות של הסיכונים, כמו גם של  . 2

 RIAופרסום מסמך  החלופות העדיפות בעיני הרגולטור ה עלדיון על חלופות שונות והחלט . 3

 וקבלת הערותיהם. התייעצות עם גורמים בעלי עניין, כמפורט בחלק ה' לעיל . 4

  והפצת תזכיר. בהתאם לתגובות בעלי העניין והציבור,  RIA-עדכון טיוטת החוק וה . 5

  

   עיקריים ב. מקורות וחומרים

חוקים ותקנות המהווים המסגרת ות לרבבשורה ארוכה של מסמכים,  המינהלבהכנת מסמך זה נעזר 

נתונים רשמיים ודו"חות של מנהל ; קודמים של מנהל הבטיחות RIAדו"חות הנורמטיבית לנושא; 

פגישות עבודה עם רגולטורים ובעלי מקצוע מחו"ל (בדגש על גרמניה וספרד), תוצרי עבודת ייעוץ  הבטיחות;

מחקרים אקדמיים מהארץ  ואה בינלאומית, שבוצעה עבור המינהל בתחום של עגורנים בדגש על השו

(ממ"מ)  מסמכים של מרכז המחקר והמידע של הכנסתמסמכים של האגף להכשרה מקצועית; ומחו"ל; 

  .. להפניות קונקרטיות ראו הערות שוליים לאורך המסמךועוד
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  רץ ובעולםגורמי הסיכון העיקריים בעבודה עם עגורנים, לפי מבחר מחקרים בא – 1נספח 

  

 

חקירת 
תאונות 
במתקני 

  53הרמה

54ELCOSH  
תאונות עבודה 

במנופים 
  55באוסטרליה

משרד 
העבודה 
  56האמריקאי

קבוצת 
חוקרות 

אירופאיות 
(עגורנים 

  57ניידים)

קבוצת 
חוקרות 

אירופאיות 
(עגורני 

  58 צריח)

  ממוצע

גודל 
    937  297  22  610  100  המדגם

שנות 
  המחקר

1992-
1999  1992-2006  2000-2008  2011-2017  2011-2015    

, טלטול
מכה או 

  נפילת מטען
25% 21%  45.50% 21%  N/A  N/A  28%  

מכה 
מתורן, 
זרוע, או 
  עצם שנפל

N/A 20%  N/A  30%  15%  27%  23%  

  N/A  9.10%  N/A  45%  16%  20%  10%  התהפכות

כשל טכני / 
שבר / 
קריסת 

  מנוף

11%  14%  13.60%  N/A  14%  44%  19%  

נפילה 
מגובה, 

קה או החל
איבוד שיווי 

  משקל

15%  9%  14%  13%  N/A  N/A  13%  

התחשמלות 
פגיעה בקו  /

  מתח גבוה
4%  25%  22.70%  N/A  8%  3.00%  13%  

  N/A  N/A  N/A  N/A  11%  5%  17%  לכידה

תאונת 
דרכים / 

  דריסה
9%  N/A  N/A  14.00%  7%  2%  8%  

אחר / לא 
  דועי

9% 6% N/A 22% 9% 4% 8% 
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