
  

  

  

  

  )RIA(דו"ח הערכת השפעות רגולציה
  2021-תשפ"א תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח) '

  
  

  

  

  

  נהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתימ -, דוד נגר, יעקב בורנשטייןכהן רןכתבו: 

  אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות -גילרן רון: ערך       

  

  ודהאתר האינטרנט של זרוע העבזמין לעיון הציבור ב

  

  

  

  

  

  2021פברואר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 
 

  מנהלים תקציר

אשר  ן צריח כ"עגורן בעל צריח או תורןמגדירות עגור 1966-תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח) התשכ"ז

מכונת  זוהיבחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען והוא מופעל בחשמל." 

משאות כבדים  יועדת להנפתהמאונקל בעלת זרוע הנושאת  ,ות מטריםהמתנשאת לגובה של עשרהרמה 

  לקטגוריית ציוד מכני הנדסי (צמ"ה).  שתייכים מצריח עגורני . ברחבי אתר העבודה

ומספרם הולך וגדל לאור היקפי הבנייה הרוויה לגובה ומאמצי , בענף הבניין בעגורני צריח רווח השימוש 

   הממשלה להגדלתה.

  

מהתקנתו, עבור  –, וכלל הפעולות הקשורות בו מניףשהוא  המשאות הכבדים, ל עגורן צריחרדיוס הפעלתו ש

-2010משמעותי. בין השנים הופכות אותו לכלי בעל פוטנציאל סיכון  -בהפעלתו ותחזוקתו וכלה בפירוקו 

  שהביאו לפגיעה בנפש ורכוש.עגורנים,  אירועי בטיחות משמעותייםמקרים של  16אירועו  2019

  

"תקנות  (להלן: 1966 –תקנות בטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז יקר הרגולציה הקיימת מעוגנת בע

  .התקנות לא עודכנו זה יותר מחצי מאה, והן אינן מותאמות לסביבת הבנייה המודרנית עגורני צריח"). 

חרונים אשר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, בדומה לתפיסה אותה הציג בעדכוני החקיקה הא

הציג, מבקש במסמך זה לפרוס בפני בעלי העניין אסדרה המשלבת מחד את הגברתו ועדכונו של הנטל 

הרגולטורי הקיים כך שייתן מענה גם במבט צופה עתיד להתפתחויות העתידיות בענף, לצד טיוב והקלת נטל 

  רגולטורי .

  אלו עיקרי השינויים המוצגים במסמך זה: 

 .לשם מתן שירותי אחזקה לעגורני צריח עיגון חובת רישיון . 1

 אחזקת ובטיחות העגורן.י מפעל בנוגע לבעלי עגורנים, מבצעי בניה, ותופש הטלת חובות על . 2

 הסדרת עומק של הליך ייבוא עגורני צריח . . 3

 שיאפשר תיקוף כשירותם. יחיוב מרכיבי ומפרקי עגורנים בהסמכה באמצעות מסלול הכשרה ייעוד . 4

 במפת רוחות בשלב ההתקנה של עגורני צריח.  עיגון חיוב בשימוש . 5

למינהל  קיימות (ובכלל זה חובות דיווח חדשות על הקמת/פירוק עגורן צריח)  עיגון חובות דיווח . 6

כך שייעשה באופן מקוון ובכך יתרום לאיסופו של מטא דאטה אשר יאפשר ביצוע ניתוח  ,הבטיחות

 ה עתידיים.למטרות טיוב פיקוח , אכיפה ובחינת עדכוני אסדר

 עדכון במבנה עגורני צריח, בכל הנוגע לנגישות בטוחה של מפעיל העגורן אל תא ההפעלה. . 7

טיוב רגולטורי הנוגע לריווח בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך לעגורני צריח אשר מועד ייצורם  . 8

  שנים. 15אינו עולה על 

  

מטרתו איסוף וגיבושו של מידע משלים כחלק בלתי נפרד ממסמך זה, מופץ קישור לשאלון מקוון קצר אשר 

 אשר נועד בהמשך לטיוב והערכה מדויקת יותר של האסדרה בתחום. ניתן למלא את השאלון בקישור הבא:

https://survey.gov.il/he/AguraneyTzariach   

  

  Shituf.regulation@labor.gov.il, לכתובת המייל 18.3.21תאריך הערות למסמך זה, ניתן לשלוח עד ל
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  הגדרת תכלית והצורך בהתערבות –חלק א' 

  

 א. רקע

  

ר מגדירות עגורן צריח כ"עגורן בעל צריח או תורן  אש 1966-תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח) התשכ"ז

  בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען והוא מופעל בחשמל." 

המיועד להרמת אונקל ואשר בעלת זרוע הנושאת  ,המתנשאת לגובה של עשרות מטריםמכונת הרמה  זוהי

 לקטגוריית ציוד מכני הנדסי (צמ"ה). השימושכת , המשתיית משאות כבדים ברחבי אתר העבודהוהזז

ומספרם הולך וגדל לאור היקפי הבנייה הרוויה לגובה ומאמצי הממשלה , בענף הבניין בעגורני צריח רווח 

   להגדלתה.

  

מהתקנתו, עבור  –, וכלל הפעולות הקשורות בו מניףשהוא  המשאות הכבדים, הפעלתו של עגורן צריחרדיוס 

אירוע . במקרה של משמעותיציאל סיכון הופכות אותו לכלי בעל פוטנ -בהפעלתו ותחזוקתו וכלה בפירוקו 

נפגעת יציבותו של העגורן או המטען שהוא נושא מונף באופן שאינו בטיחותי, הרי  שבו בטיחותי משמעותי,

  חשופים לסיכון בטיחותי חמור.  - שהעובדים באתר או עוברי האורח שבסביבתו

  

-כ בישראל נכון להיום , מצויים1בדרכיםבמשרד התחבורה והבטיחות ש גף ציוד מכאני הנדסי על פי רישומי

 בתרשים הבא. 2ברחבי המדינהבאתרי בנייה  בפועלמותקנים  1,300-כ שמתוכםעגורני צריח, כ 2,700

   :3הרשומים במרשם משרד התחבורה, לפי מועד שנת ייצורמתוארת חלוקת העגורנים 

  

  

                                                             
1https://www.gov.il/he/departments/bureaus/tzma   
  נתוני מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 2
   .2020עיבוד מנהל הבטיחות לנתוני רישום עגורנים, משרד התחבורה, יולי  3
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4  

אינם מאפשרים לקבוע במדויק את  תיתהנתונים הקיימים כיום ברשות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוק

באתרי הבנייה; ואולם, בהינתן שבכל רגע נתון פועלים באתרי הבנייה  המותקנים בפועלגיל העגורנים 

עגורני צריח שגילם  1,296יובאו לישראל  2011עגורני צריח, ובהינתן הנתון ולפיו מאז שנת  1,300-בישראל כ 

של סבירות כי רוב רובם של העגורנים  היתן להניח ברמה גבוהנ –שנים  10במועד הייבוא לא עלה על 

  המותקנים ופעילים בישראל הינם מודרניים. 

  

 אפשר לעקוב גם אחרית, שה זומענה גם לסוגי ינתןלהלן  שיפורטוהחקיקה ני תיקובמסגרת על כל פנים, 

  שנת הייצור של העגורנים המותקנים בפועל:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
נהל, המרכת כאמור, להעהנתונים שבגרף, שמקורם ברישומי משרד התחבורה, מתייחסים לכלל העגורנים הרשומים בישראל.  4

  שנים.  15, ומועד ייצורם על פי הערכת המינהל אינו עולה ברובו על מהעגורנים פעילים 1,300-רק כ

, שנה 60-ל 50בין 
96 ,3%  

, שנה 50-ל 40בין 
508 ,19%  

, שנה 40-ל 30בין 
409 ,15%  

, שנה 30-ל 20בין 
373 ,14%  

, שנה 20-ל 10בין 
755 ,28%  

, שנה 10-ל 0בין 
558 ,21%  

  -שנת ייצור של עגורני צריח על פי נתוני משרד התחבורה
 עגורנים 2,699כ  "סה

 שנה 30 -עגורנים שגילם יותר מ  1,013בישראל  כ"סה
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  . הרגולציה הקיימת1א.

 .םשהופצו במהלך השנישונות עבודה עם עגורני צריח מוסדרים בתקנות ובהוראות מפע"ר בהיבטי הבטיחות 

  

תקנות " :(להלן 1966 –תקנות בטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז עיקר הרגולציה הקיימת מעוגנת ב

, מפעיל העבודה מוטלת על מנהל התקנותהאחריות על קיום  .שבהן מתמקד מסמך זה –) עגורני צריח"

ומטבע השינויים שהתרחשו מאז הן נדרשות שנה  50-. התקנות הותקנו לפני יותר מומבצע הבניה העגורן 

הקמה בתחומי ה , כפי שיוסבר להלן. בעיקר, הן חסרות פירוט של בעלי תפקידים בעלי הכשרהבעדכון

  וי הבעיה וסיבותיה). ועוד (ראו להלן בפרק זיה עת של העגורן,נמשטר התחזוקה המופירוק, הו

  

  הנוכחי: ןבנוסח ובנהלים משלימים אלה הן הדרישות העיקריות המעוגנות בתקנות

 

 המאושר העגורנים דגמי בפנקס רשום להיות חייב צריח עגורן דגם כל – צריח עגורן דגם רישום חובת). 1(

של 'מוסד ביקורת מוסמך',  ככל שמדובר בדגם שמיוצר בישראל, יבוצע רישומו על בסיס תעודה. ר"מפע י"ע

 יבוצע המוגדר בתקנה כמכון התקנים או הטכניון. ככל שמדובר בעגורן צריח המיוצר בחו"ל, רישומו בפנקס 

  . ל"בחו כך לצורך המקובל אחר מוסד מאת או רשמי מוסד מאת, בה הכיר ר"שמפע תעודה יסוד על

  

שלבי  ארבעמתבסס על תהליך  2010ם מאז שנת ייצור מקומי של עגורני צריח, ועל כן רישומ איןבישראל 

שיתוף פעולה של מינהל הבטיחות עם גף ציוד מכאני הנדסי במשרד התחבורה. בתהליך זה, ל עשנשען 

מסננות רגולטוריות הבאות בטור: הראשונה  מתבססת על צו ייבוא חופשי אשר חוסם ייבוא  ארבענפרסות 

והשלישית  ;על רישום דגם בפנקס המנוהל על ידי מפע"ר השנייה ;לא מבוקר של עגורני צריח לישראל

צמ"ה הניתן לכל עגורן מיובא דרך הגף לציוד מכאני הנדסי,  רישיון יבוא ולאחריו רישיוןקבלת מתבססת על 

  בנוהל בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא.הסדר יבוא זה מעוגן  במשרד התחבורה.

  

  על גיל העגורנים המיובאים לישראל טרם החלת נוהל היבוא ולאחריו:  5להלן נתונים השוואתיים

 % שינוי   ואילך 2011משנת   2010עד שנת  

 30%+ 1,296 1,009 מספר העגורנים שיובאו ארצה

הגיל הממוצע של העגורנים 
 40%- 9.5 24.5 שיובאו ארצה

  

, המהלך שהוביל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, לצד שותפיו 2011החל משנת  עולה כימהנתונים 

תוך מהלך מקביל  30%-בהייבוא של עגורנים היקף במשרדי הממשלה (כלכלה ותחבורה), הוביל להגדלת 

משמעות הדבר היא הגדלת מספר העגורנים המודרניים המותקנים בפועל באתרי  .40%-של הצערתם ב

  הבנייה השונים בישראל.

  

  

  

                                                             
 על פי ניתוח נתוני רישום עגורני צריח במשרד התחבורה  5
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  דרישות נוספות המופיעות בתקנות בנוסחן הנוכחי:

   

 העגורנאי על המגן עגורנאי תאן יותק צריח בעגורןלפי התקנות בנוסחן הנוכחי,  – וציוד בנהמ דרישות). 2(

, אשר מגבילים עבודתו יתר עומס ובגובלי בגובלי צידוד יצויד הוא; ובבטיחות חותבנו לפעול לו ומאפשר

 כדי בהתקן מצויד או בנוי שיהיה בטיחות-אונקל יהיה העגורן-אונקל; לתחום הפעלתו הבטיחותית באתר

 כדי ברור באופן מסומנים לפרקם שנהוג העגורן וחלקי; האונקל פתח דרך המטען של מקרית יציאה למנוע

 מקום בכל יוחזק מוסמך בודק ידע על שנעשתה תקופתית בדיקה תסקיר. משתייכים הם עגורן לאיזה צייןל

  . צריח בעגורן משתמשים שבו

  

 המבטיחים נאותים אמצעים בעזרת או יציבה תשתית על יוצב צריח-העגורן – העגורן של ופירוק הקמה). 3(

 של בהשגחתו אלא צריח גורןע יפורק או יונמך, יוגבה, ףיוזק, יורכב, יוקם לא כי נקבע עוד. הבטוח ביסוסו

 שנושבת שעה יבוצעו לא אלה פעולות. במיוחד לכך שהוכשר עגורנאי או אלה לפעולות "מומחה שהוא אדם"

 -לעניין "אדם שהוא מומחה" . בסביבתו העובדים את או העגורן יציבות את לסכן העלול חוזק בעלת רוח

מחייבת, וברבות השנים, עם התרחבות השימוש בעגורני צריח, נמצא כי יש אין כיום הסמכה ממשלתית 

  מקום לתחום רגולטורית את גבולות 'הכשירות המקצועית' של בעל תפקיד זה.

  

 י"ע רק תיעשה העגורן על המטען העמסת – ב"וכיו איתות, העמסה לכושר הנוגעות בטיחות דרישות). 4(

 או העגורן באונקל תלוי להיות המטען על. מטענים לקשירת יטותבש והמאומן איתות למתן מוסמך עניבן

 ומשגיחים, הרמה בזמן למטען מתחת מלהימצא אדם ימנע, שניתן ככל. באונקל שנתלה טעינה בכלי מונח

  . אורכו לכל והמטען העגורן אונקלה את לראות יכול אינו שהעגורנאי שעה ההרמה מסלול לאורך יוצבו

  

; צריח עגורן של הראשונה הפעלתו ולפני הקמתו לאחר מיד תיעשה – מוסמך בודק י"ע בדיקהדרישת ). 5(

  .נבדק שבה האחרונה הפעם מאז חודשים לשישה ואחת; יסודי תיקון או מבנה שינוי לאחר

  

 בפנקס . העגורן נמצא בו במקום שימצא עגורן פנקס ינוהל צריח עגורן כל לגבי – העגורן פנקס מילוי). 6(

 הבעלים פרטי; בעגורן שנעשו שינויים פרטי; ב"וכיו היצרן, הדגם, העגורן פרטי השאר ןבי, יפורטו

  .ושבועית יומית ביקורת ביצוע על ואישורים; העגורן הפעלת מקומות; בעגורן והמחזיקים

  

נהלים מחייבים של מינהל נושא עגורני צריח מעוגנת בשורת ב, הרגולציה הקיימת עגורני צריח פרט לתקנות

  :יחות והבריאות התעסוקתית, ובכלל זההבט

 .6חובת אישור קונסטרוקטור לביסוס העגורן בטרם הזקפתו, אישור יועץ קרקע וכיו"ב  

 הנדרשת ממרכיב/מפרק עגורן צריח,  ותאת המומחיבו ניתן לאמוד האופן  המבארים את, 7קווים מנחים

 היצרן.ביצוע סקר סיכונים לתהליך ההרכבה והפירוק, והקפדה על הוראות 

                                                             
6https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/LiftCrane.pdf   
7 

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/Mounting_lifting_a
nd_dismantling_turret_cranes_guidelines.pdf  
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 הנוהל מגדיר חובת ביצוע בדיקות לא "נוהל בל"ה"(להלן:  8נוהל ביצוע בדיקות אל הרס לעגורני צריח .(

  שנים.  10הורסות לעגורני צריח שגילם עובר 

 חובות שונות מגדיר , 2017, משנת נוהלה .הנחיה להצבת והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצון

ני עגורנים או יותר עובדים בחפיפה, וכן במצב שבו העגורן נאלץ לעבוד מחוץ לתחום שבמקרים שבהם 

 גובלי בהתקנת מחויבים, בחפיפה העובדים לאפינג עגורני בין היתר, נקבע בנוהל כי כל. אתר העבודה

עגורנים בעלי זרוע אופקית יוצבו באופן שהזרועות תהיינה בגבהים שונים כך שהקצה משולבים;  צידוד

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

ימונה אתת מתאם, אשר יהיה אחראי על תיאום פעילות העגורנים ועל הקשר בין ; וכי חלקיו

  .העגורנאים

ה בפני עוברים קיימת חובת סגירת אזור הסכנבאשר לעבודה מחוץ לשטח האתר, נקבע, בין היתר, כי "

ככל שיידרש, בתיאום עם הרשות המקומית/משטרת (ושבים לרבות עצירת תנועת כלי רכב חולפים 

אתת נוסף מחוץ לתחום אתר הבניה, שיהיה בקשר עין רציף עם המטען המונף ותפקידו  יימצא `אלישר

  ".ילות זויהיה לפקח על תנועת המטען ועבודת העגורן באזור זה, ולאשר לאתת המתאם לבצע פע

  

 2001-, התשס"א)מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד(תקנות הבטיחות בעבודה בנוסף , מוחלות 

קובעות איסור מכירה, השכרה ומסירה לשימוש של פריטים  תקנות אלה. ")תקנות מכירה והשכרה"(להלן: 

כונות הרמה (ביניהם עגורני ומכונות מסוימים שלא עומדים בתנאים המפורטים בתקנות, ובכלל זה סוגי מ

  .צריח) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
8 

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/Mafar_449966.pdf  
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 . הרגולציה במדינות המערב: השוואה בינ"ל2א.

  

נהל סקירה של רגולציית תחום עגורני הצריח בכמה דת המטה על תיקון התקנות ביצע המבמסגרת עבו

יעור תאונות ציגה שומניצבת בחזית המאבק בתאונות הבנייה בעולם, ה בבריטניהמדינות אירופאיות ובפרט 

  .9)2019עובדים בשנת  100,000-הרוגים ל 1.31נמוך במיוחד (

מודל חקיקתי היררכי   על תהאסדרה של תחום הבניין (ובכלל זה של תחום עגורני הצריח), מושתת בבריטניה

 -) Approved Codes of Practice  )ACOPשבראשו חקיקה ראשית, לאחריה חקיקת משנה, ולאחר מכן

ים מקצועיים רשמיים לבטיחות" או "נהלי תפעול והתנהגות מאושרים". מדובר בסטנדרטים או "קוד

הנחיות פנימיות הנקבעות בארגונים או בגופים מקצועיים, אך אומצו ע"י רשות מקצועית ממשלתית (לרבות 

אלא אם  – ויש למלא אחריו  -לעמוד בדרישות הרגולציה החוקיות כיצדלמפוקחים  ממליץרגולטור). הקוד 

לבטיחות ולבריאות  כן למפוקח יש פתרון אחר המספק את אותה תוצאה או תוצאה טובה יותר ככל שזה נוגע

אינם ברי אכיפה פלילית או מנהלית,  –ן כי הקודים הללו, בניגוד לתקנות או לחקיקה ראשית העובדים. יצוי

  . 10ייםבהליכים פליליים או מנהלראייה הקפדה עליהם יכולה לשמש -אך אי

 Lifting Operations and Lifting -לשם המחשה: הדרישות הרגולטוריות בתחום עגורני הצריח מופיעות ב

Equipment Regulations )1998(11 או בקיצור ,– LOLER סעיפי התקנה כלליים באופיים, וחלים על כל .

רה או לא. הדרישות אדם או חברה שהם או עובדיהם מפעילים מכונות הרמה, בין אם בבעלותם הישי

העיקריות הן כי כל ציוד הרמה יהיה במצב תקין, מתאים לסוג העבודה, מסומן כהלכה, וייבדק בדיקה 

מעמיקה אחת לפרק זמן שנקבע בתקנה. על הציוד גם להיות מתוכנן כהלכה, מופעל אך ורק ע"י מי שהם 

  בעלי הכשרה ויכולות מתאימות, ובאופן בטיחותי.  

 Code of Practice for Safe Use of-ת לעמידה בחובות כלליות אלה מפורסמות בהדרכים המומלצו

Tower Cranes או בקיצור ,BS 7121-5.  

כך למשל, הקוד מפרט כיצד לאמוד אם המנוף חזק ויציב דיו; ממליץ לעשות שימוש בציוד להגבלת  

התקין מערכות למניעת ; ולEN 14439עומסים; מציע להתחשב בעוצמת הרוח בהתאם לתקן האירופאי 

  .12התנגשות במצב של שני עגורנים או יותר העובדים בחפיפה

EN 14439 Cranes-Safety-Tower Cranes  התקן הנהוג לגבי עגורני צריח במדינות האירופאיות הוא

  . )CEN/CENELECהחברות בארגון התקינה האירופאי (

   , אך הוא אינו מחייב ואינו רשמי. קן האירופיהתקן הישראלי נקבע על ידי ועדה ציבורית ומבוסס על הת

  

  

  

                                                             
9  Construction Statistics in Great Britain, 2019 '11בעמ   

10file:///C:/Users/rong/Downloads/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf   
11https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/2307/contents/made   
12https://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l113.pdf   '34ובעמ'  22ראו למשל בעמ .  
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  ב. תכליות ויעדים

  

  נתונים על הסיכון הקיים – . הצורך בהתערבות ממשלתית1ב.

הגם שעגורנים משמשים בכלל ענפי המשק, הרי שהשימוש בהם באתרי בנייה, המאופיינים ברמת סיכון 

עליה ניכרת בענף. לאורך השנים, על אף  רמי הסיכון העיקרייםגבוהה ממילא, הופכת אותם לאחד מגו

במודעות לסכנות הגלומות בעבודה עמם, לא חלה ירידה משמעותית בשיעור התאונות במעורבות עגורנים 

  . 13,14 לאורך השנים

  

 מניף מטענים כבדים ולעתים נדרש להעביר משאות מעבר לגבולות אתר העבודה עצמו, תוך כניסה העגורן 

הדבר הופך כל מגע בלתי מתוכנן בין המטען לבין עובדים, עוברי אורח וכיו"ב  .ורי מרחב הציבלא פעם אל ה

השלכות משמעותיות. בענף הבינוי לבדו, בהתחשב במאפייניו בעל  בפוטנציה, לאירוע בטיחותי חמור

מדובר  –(צפיפות מרובה, אילוצי זמן ותקציב, כוח אדם בלתי מיומן, פערי תרבות בשמירה על הבטיחות)  

   .בסיכון בעל משקל לשלומם על העובדים באתר והשוהים בסביבתו

  

ם בהם אירעה פגיעה מכאנית חמורה בקונסטרוקציית אירועי 16 בישראלהתרחשו  2010-2019שנים הבין 

היו בדרגות חומרה מבחינת תוצאותיהם, האירועים . 15בשנה אירועים 1.7 וצע, מדובר עלבממ .עגורני צריח

   נפגעים כלל, ואחרים הסבו נזק משמעותי לגוף ורכוש.ללא חלקם  - שונות

  

  תמונה להמחשה: הנזק ההיקפי במקרה של קריסת עגורן צריח

  

פגיעות  ואירועי בטיחות משמעותיים שבהם אירע 16-הגורמים למינהל הבטיחות ניתח את 

שנים זה, נהרגו בטווח . 2010-2019התרחשו בין השנים  מכאניות/קונסטרוקטיביות  משמעותיות, ואשר 

עובדים  נוספים  (שלושה  באירועים אלה נהרגו חמישה עובדים (ארבעה מהם בתאונה אחת), ונפצעו חמישה

  תוצאות הניתוח מוצגות בתרשים שלהלן:. )ושני עוברי אורח

                                                             
13 , 2015. Pp. 1Related Accidents-Safety in Crane Operations: An Overview on Crane     
14 , 2016, Pp. 77g Main Accidents CausesInvestigation of Crane Operation Safety by Analysin   נתונים שפרסם משרד

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

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

תונים מבוססים על נתוני מינהל הנ 2019-2017; עבור השנים 2016-2010לשנים  מרכז המחקר והמידע של הכנסתנתוני   15
   הבטיחות. רשימת התאונות המלאה מופיעה בנספח א'.
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כתוצאה מאי ביצוע , כלומר אחזקתי-מכאניהנתונים מלמדים כי בכשליש מן המקרים, מקור התאונה בכשל 

היתה ברבע מהם  .תחזוקת הכלישנגרמה בעת או כתוצאה מטעות אנוש  ,זוקה סדורה לפי הוראות היצרןתח

, בתכנונו, ביצורו או כלומר טעות אנוש בביצוע ביסוס לעגורן צריח ,בביסוסכשל של תוצאה הקריסה 

א בהתאם : הרכבת העגורן שלבשל רוחות חזקות – של המקרים ובכשליש נוסףבבחירות הקרקע לביסוס; 

לרבות התנאים שבהם השאיר המפעיל את העגורן (למפת הרוחות, או כתוצאה מטעות אנוש בהפעלה 

   ).במנוחה

  

תאונות של קריסת עגורני צריח  86סקר  ) יהות(הרגולטור הבריטי לבטיחות וג  HSEע"ימחקר מקיף שבוצע 

היה  מהמקרים) 34%ות (יותר לתאונהגורם השכיח במסקנות הניתוח העלו . 2009-ל 1989ברחבי העולם בין 

פערי כשירות מקצועית מספקת של , בעיקר בשל הפירוק או ההגבהה של העגורן ההרכבה, הליךתכשל ב

  :מטהתוצאות המחקר מוצגות בתרשים . העוסקים בדבר

4, 25%. כשל בביסוס  

, כשל מכאני אחזקתי
31.5% ,5  

,  רוחות חזקות במנוחה
12.5% ,2  

,  רוחות חזקות בעבודה
12.5% ,2  

רוחות חזקות ושילוט  
1, 6.25%, במנוחה  

,  פירוק/כשל בהתקנה
6.25% ,1  

1, 6.25%, אחר  

%  -ב(גורמים מובילים לאירועי בטיחות משמעותיים בעגורני צריח בישראל 
 2010-2019, ) ומספרים מוחלטים
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 תחזוקת בין שכזה ישיר קשר שמתקיים הרי, תאונות לאירועי העגורן גיל בין ישיר קשר נמצא שלא הגם

 הייעוץ בתחום מובילה קנדית חברה שביצעה במחקר: הפעלתו ובטיחות המכאנית לכשירותו העגורן

 אחת תאונה לא אף, המחקר לפי. צריח בעגורני כשל אירועי 507 נותחו), תאונות חקירת על בדגש( ההנדסי

 במישרין קשור היה הדבר, העגורן של ממצבו נבעה שהתאונה אימת כל, לחילופין. העגורן של מגילו נבעה

  .שלו נכונה-לא להפעלה או ראויה תחזוקה להיעדר

 של ממוצע עם, שנים 92-ל 0 בין שנע( העגורן גיל את לזהות החוקרים הצליחו שבהן התאונות 125 מתוך 

 25-מ פחות שגילם יחסית צעירים בעגורנים אירעו מהתאונות 78%-מ למעלה), שנה 14 של וחציון 16.9

  . 16שנה

כשלים תחזוקתיים, לפערים מקצועיים בתחומי ל בעיקראירועי קריסה מתקשרים  ם עולה, כימשני המחקרי

צווי בטיחות  1,000-נהל כמההפיק  בעשור האחרוןואמנם, ויר. וההרכבה והפירוק, ולבסוף לתנאי מזג הא

התגלו ש לליקוים טכניים והנהלים הנלווים להן, על פי רוב בנוגעתקנות עגורני צריח  של בגין הפרות

  ך.בתהליך הבדיקה של בודק מוסמ

  

  

  ניתוח עומק של מרכיבי הסיכון. 2ב.

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

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

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

  .17סדרת מחקרים שנועדו למפות את גורמי הסיכון העיקריים הגלומים בהפעלתם

                                                             
16 15-(2015). pp. 11 Tower Crane Life Expectancy  המחקר בוצע ע"י חברת .HAAG Engineering .  
  .9. עמ' 2011, המכון הלאומי לחקר הבנייה, ממדי של אתרי בנייה לניהול בטיחות עבודת עגורני צריח-מידול תלת 17 17

פירוק  /בתהליך הרכבה
34%, 29, העגורן  

,  תנאי מזג אוויר קשים
15 ,18%  

, 2, כשל בביסוס העגורן
2% 

, 4, מכאני/כשל מבני
5% 

7%, 6, שימוש לא נכון  

כשל במערכת  
1%, 1, חשמלית/בקרה  

, 28, סיבת לא ידועה
33% 

   1989-2009גורמים מובילים באירועי קריסת המנופים בעולם בשנים 
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, וזאת על בסיס נתונים גורמי סיכון עיקריים בעבודה עם עגורנים 21החוקרים  מיפו במסגרת המחקר 

עגורני  279ם ובעלי תפקיד רלוונטים בחברות בנייה בישראל, אשר הפעילו יחדיו שנאספו בשיתוף מומחי

. גורמי הסיכון סווגו לארבע קבוצות מסך העגורנים המותקנים באותו מועד בישראל 30%צריח, שהיוו 

  .18בנספח ב'עיקריות, כמפורט 

  

מסיבות שונות. בניתוח  החוקרים ביצעו שורת ניתוחים סטטיסטיים ובהתאם, חלק מגורמי הסיכון נופו

  : 19והם מוצגים להלן: גורמי הסיכון המשמעותיים ביותר 13הסופי נותרו 

  

  

אחראית בקירוב "הגורם האנושי,"  ניתוח תוצאות המחקר מראה כי קבוצת הגורמים השייכים לקטגוריה

 שאת את חשיבותמגורמי הסיכון, וכי היא קיבלה את ה'ציון' הגבוה ביותר. נתון זה מדגיש ביתר  39%-כ

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

  .20מתאונות העגורנים 80%עד  70%אחרים בספרות, שלפי חלקם, טעויות אנוש ברמה זו או אחרת מסבירות 

  

נתון אשר  מגורמי הסיכון) 30% (סה"כ ,"ניהול הבטיחותהקטגוריה השנייה בגודלה מבחינת הניתוח היא "

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

מינוי בעלי תפקידים יעודיים למשל: "ניהול הבטיחות ברמת האתר" ( גורמי הסיכוןבקטגוריה זו כלולים 

תחזוקת ועוד); "י; הקפדה על הוראות הבטיחות עגורן ופנקס כלל הקפדה על מילוי פנקס לתחום הבטיחות; 

 תוחזק כראוי, מבוקר ונבדק באופן שוטף);הפעלה בהתאם להוראות יצרן, מהעגורן וניהול התחזוקה" (

                                                             
  . בחלק קטן של הסיכונים נוספו הבהרות ותוספות רלוונטיות מאת כותב דו"ח זה. 29-27שם, עמ'   18
להסבר מפורט בדבר שיטת המחקר, הניתוח והאופן בו הוחלט על 'ניפוי' גורמים מסוימים, ראו מאמרם של שפירא ושמחה,  19

ased Weighting of Factors Affecting Safety on Construction Sites with Tower CranesB-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, 
  בהתאמה. 

20 , 2016, Pp. 79Investigation of Crane Operation Safety by Analysing Main Accidents Causes   
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הקצאת משאבים ביצוע הדרכות והשתלמויות בתחום הבטיחות, " (החברהו"ניהול הבטיחות ברמת 

  . ו')לבטיחות, תחקור תאונות, מינוי ממונה בטיחות וכ

  

פוטנציאל הסיכון במקרה של כשל טכני (לרבות מצא כי  21של קבוצת חוקרים מהטכניוןמקביל נוסף מחקר 

ביצע ניתוח בגורם האנושי. המחקר, שכשל בתחזוקה) גבוה יותר יחסית לפוטנציאל הסיכון במקרה של כשל 

כי במקרה של כשל טכני בעגורן במעורבות עגורני צריח, מצא אירועי כמעט ונפגע ותאונות  241סטטיסטי של 

"קריאת השכמה לחברות הבניה צריך להוות החוקרים מסכמים כי ממצא זה . 100%פוטנציאל הסיכון הוא 

 בנוגע לבקרת מצבם הטכני של העגורנים, והתוויית תוכנית לשיפור בקרת אחזקתם."

 

ם לשפר את שדה הראייה של פיתוחים טכנולוגיים המאפשריהוא זמננו מתמקד בו -בן מחקרתחום נוסף שה

, ובכלל זה התקנת חיישנים ומצלמות על זרוע העגורן ותוכנות  לעיבוד תמונה, המאפשרים הפעלה העגורנאי

במטרה לשפר את יעילות העבודה של גורם ייצור  –ניתוח איכותי של אופן הפעלתו בטיחותית של העגורן ו

   .22מרכזי זה באתרי הבנייה

  

  משפיעים על הסיכוןגורמים נוספים ה. 3ב.

עד כה תיארנו את הסיכון הבטיחותי הנשקף מעבודה עם עגורני צריח, ואת הגורמים העיקריים לסיכון זה. 

  ף מהעבודה עם עגורני צריח בישראל:להלן שיקולים נוספים שיש לקחתם בחשבון בהערכת הסיכון הנשק

  

איננו מעיד  משמעותיותתאונות המספר הנמוך יחסית של שיעור גבוה של אירועי /כמעט ונפגע':  . 1

כשלעצמו על עוצמת או חומרת הסיכון. מסוכנותו של אירוע בטיחות אינה נמדדת אך ורק בתוצאתו, 

אירועי 'כמעט ונפגע,' שנאמדים לדעת המינהל בעשרות לנבוע ממנו. לכן  שיכולה הייתהאלא בתוצאה 

  23"במדרג תוצאה נמוך." ורע מסוכןמא(כולל בתחום עגורני הצריח), אינם אלא  אירועים מדי שנה

 

בשנים האחרונות, נוכח עליית מחירי הדיור, משקיעה ממשלת  בישראל:למגורים היקפי הבניה גידול ב

מחקר שבוצע ופורסם על ידי המועצה ישראל מאמצים ניכרים להגדיל את היקף הבנייה למגורים. 

יעמוד הגידול בצורכי הדיור בישראל  4020-2017בין השנים מלמד כי  24הלאומית לכלכלה במשרד רה"מ

שנים. תחזית זו מלמדת כי היקף  25-במלאי הדירות ב 60%-גידול של כ -מיליון יחידות דיור  5.1-על כ

הבנייה למגורים צפוי להמשיך ולגדול ביתר שאת, ומחייבת עדכון והידוק האסדרה של ענף הבניין 

   ובטיחות העובדים בו.

 11חלה עליה קבועה ודרמטית בהתחלות הבנייה של רבי קומות בני  2000-ת שנות הואמנם, מתחיל

 :25קומות ומעלה

  

                                                             
, המוסד לבטיחות ולגיהות, 373. בטיחות ורן הצריחמקומו של הגורם הטכני בסביבת העבודה של עג). 2018רביב, ג. ואח' ( 21

  .13-16 2עמ
  המכון הלאומי לחקר הבנייה.   ממדי של אתרי בנייה לניהול בטיחות עבודת עגורני צריח.-מידול תלת). 2011שפירא, א. ואח' ( 22
  . 13. עמ' 2018וסד לבטיחות ולגיהות, . הממקומו של הגורם הטכני בסביבת העבודה של עגורן הצריח 23
 2017-2040התוכנית האסטרטגית לדיור לשנים  24
בנין רב קומות" מוגדר כ"בנין שבו הפרש  " 1970-בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 25

המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר  הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר
 ."מטרים 92מדרגות משותף, עולה על 
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-מאחר והעגורנים לסוגיהם מהווים ציר מרכזי בכל אתר בנייה מודרני, ומאחר ומדובר בכלים עתירי

  ולתחזוקתם.  לכשירותם סיכונים כפי שפורט לעיל, הדעת נותנת כי יש לתת תשומת לב מיוחדת

, מקורם בעבודות בנייה, 26מכלל ההרוגים בתאונות עבודה מדי שנה 60%-בישראל כ, יןכפי שצו

  וכיו"ב).  תשתיתית במתארים שונים (בנייה רוויה, 

 

מספרם של עגורני כפי שצויין לעיל, : למדינות אחרות בהשוואהבישראל ישנו שימוש נרחב בעגורני צריח  .2

. נתון זה מלמד על 1,300-תוני מנהל הבטיחות הוא כהצריח המותקנים בפועל באתרי בנייה, על פי נ

שימוש נרחב בהם בישראל (ביחס לנפש). כך למשל, בגרמניה, שנחשבת לערש השימוש בעגורני צריח, 

בלבד מאשר בישראל, בשעה שאוכלוסייתה של גרמניה  7, פי 8,000-היה מספרם בסוף המאה הקודמת כ

  .27תושבים יותר מאשר בישראל 14מנתה אז פי 

. ההבדל נעוץ, בין 28עגורנים בלבד 400-בקירוב מזו של ישראל, יש כ 5בספרד, שאוכלוסייתה גדולה פי 

השאר, במתארי הבנייה הרווחים בכל מדינה. בישראל הקטנה, הצפופה והעירונית, ישנו שימוש רחב 

 יותר בעגורני צריח, המתאימים לסוג זה של בנייה. 

יותר, רווח השימוש בסוגים אחרים של עגורנים  יה כפרי/נמוך קומההמתאפיינת במתאר בניבאירופה, 

  ).עגורנים להקמה מהירה וכדומה(ניידים, 

  

רגולציית הבטיחות בעבודה, כפי שתואר לעיל בפרק ההשוואה הבינ"ל,  :רגולציה תכתיבית בעיקרה .3

רה' רגולטוריים, קביעת 'גבולות גז במדינות מערב אירופאיות מפותחות ובכלל, מתבססת לא פעם על

 ביניהםהם על מנגנונים מחייבים יאשר לצידם פועלים ארגוני מעסיקים ומועסקים אשר מסכימים בינ

 ומעמיקים אותן. (בדמות 'הסכמים קיבוציים') המרחיבים את דרישות הבטיחות 

                                                             
מתוך דו"חות התאונות השנתיים שמפרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית:  26
ashttps://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/ResearchAndProjects/Reports/Pages/Reports.
px   

  .9. עמ' 2011, המכון הלאומי לחקר הבנייה, ממדי של אתרי בנייה לניהול בטיחות עבודת עגורני צריח-מידול תלת 27
  נתון מתוך פגישות עבודה של אנשי מינהל הבטיחות עם בעלי מקצוע בתחום בספרד.  28
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מועסקים, -מעסיקים-סיסטם' שכזה, ובהיעדרו של משולש אחריות ממשלה-בישראל, נעדר  'אקו

ת הרגולציה להיות תכתיבית ביותר, על מנת לפצות על היעדר יוזמה מצד המוסדות העיקריים של נדרש

 בעלי העניין השונים. 

 
, 29שאף קיבל תוקף כ'צו הרחבה' החתום על ידי שר העבודה ,בישראל דוגמה לכך, היא הסכם קיבוצי

קים (באמצעות ההסתדרות שנערך בין נציגי הקבלנים (באמצעות 'התאחדות בוני הארץ') לבין המועס

  .החדשה) ואשר כלל הסכמה על סעיפי בטיחות שונים, אשר אינם חלק מהרגולציה הממשלתית

  על אף הסכמת  , נכון להיום, בחלוף שלוש שנים מיום חתימתו, צו זה עדיין אינו מיושם ברובו המוחלט       

  הצדדים לו.       

רה שתיתן תמריצים ליישומם של הסדרים בין הצדדים, אסד החשיבות שביצירתדוגמה זו ממחישה את  

ללא התקיימותו של  על פני הכתבת דרישות רגולטוריות שיבואו כחלופה לאותם הסכמים קיבוציים.

איזון עדין בין עומק הדרישות הרגולטוריות, לבין כינונה של מערכת הסכמות מחייבת בין המועסקים 

, תמשך ובלתי הפיך של יוזמות אלה מצד בעלי העניין השוניםלמעסיקים, עלול להיגרם תהליך ניוון מ

 חתירהשיעדיפו להמתין בכל פעם מספר שנים לסבב עדכון נוסף של הדרישות הרגולטוריות, על פני 

  הם בערוצים עוקפי רגולציה ממשלתית.ילהסכמות בינ

  

בפקודת  236 על אף סמכותן הנקובה בתקנה היעדר דרישות רגולטוריות ברמת הרשות המקומית: . 4

תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליות, פירי מעליות, מנופים ומסוקים בבנינים, ", ולפיה העירייה 30העיריות

, הדבר אינו מבוצעהרי שבפועל  ,."..תסדירם ותדאג לבדיקתם ככל שתראה צורך בה כדי להבטיח מפני תאונות

ד, ללא נקודת משען חזקה דייה ברמה ובכך הרגולציה הנוגעת לעגורנים מבוצעת ברמה הלאומית בלב

ואף שונה מהנהוג במרבית מדינות  התנהלות זו מקשה על קיומה של אסדרה מאוזנת,. המוניציפאלית

  לצד אסדרה ברמה המוניציפאלית.פדרלית אירופה, שם קיימת רגולציה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  )07.17, 7555נספח מנופאים. ילקוט הפרסומים -יפוציםצמ"ה, עבודות ציבוריות וש ת,התשתיו צו הרחבה בענף הבנייה, 29
30https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm#Seif297   
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  המושפעת והיקפה ההאוכלוסיי. 4ב.

מהאסדרה שבתקנות היא אוכלוסיית העובדים, בראש ובראשונה בענף  האוכלוסייה המושפעת באופן ישיר

כגון מרכיבי הבנייה; קבלנים המבצעים בניה ובניה הנדסית; בעלי עגורנים; נותני שירות בתחום עגורני צריח 

  ; בודקים ומבצעי תחזוקה (בין שהם מאוגדים בחברות או עצמאיים).עגורני צריח

ני צריח נמתח לעתים גם מעבר לגבולות אתרי הבנייה, ניתן לטעון כי גם של עגורורדיוס  העבודה היות  

  ה המושפעת מן האסדרה. יהציבור הרחב אשר נמצא בקרבת אתרי בנייה נכלל במסגרת האוכלוסי

  . 31איש (כלל המשרות, בכלל התחומים) 195,000-מספר העובדים הישראלים הכולל בענף הבניה מוערך בכ

העוסקים בתחומים הרלוונטיים לאתרי  קבלנים 10,834 , מתוכם32בלנים רשומיםק 11,553בישראל כיום 

  .33)94%בניה (

הפעילים בתחום  נותני שירותים המשמשים כקבלני משנהקבלנים אלה על פי רוב שוכרים את שירותיהם של 

עגורני הצריח. אלה הם הגורמים המרכיבים את העגורנים באתר ומפרקים אותם עם סיום העבודות 

  . שבבעלותםהרלוונטיות. במקצת המקרים הקבלנים עושים שימוש בעגורני צריח 

כמה בבעלות קבלן רשום וכמה  –אין ברשותנו נתונים מדויקים באשר להתפלגות הבעלות על עגורני צריח 

ברשות קבלני משנה. עם זאת, בהתבסס על היכרות המינהל עם הענף, ניתן לזהות את האוכלוסיות 

  אות שיושפעו במישרין מעדכון התקנות:הספציפיות הב

 15  השנים  4-עגורנים ב 10חברות העוסקות ביבוא, שיווק ותחזוקה של עגורני צריח, בהיקף של מעל

 האחרונות. להערכתנו בחברות אלה מועסקים כמה עשרות עובדים.  

 42 האחרונות (כמה  השנים 4-עגורנים ב 10 -חברות קטנות העוסקות ביבוא עגורנים, בהיקף של פחות מ

 עשרות עובדים נוספים).

 עובדים).  80-צוותי התקנה, כ 20-חברות העוסקות בהקמה ופירוק של עגורני צריח (כ 10 -כ 

 10-20 סה"כ. 100-חברות בנייה, אשר בבעלותן עגורני צריח בהיקף מצרפי המוערך ב 

 15 .בודקים מוסמכים לעגורני צריח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .  26.07.2020ירחון סטטיסטי לישראל, פורסם   31
  על פי נתוני רשם הקבלנים 32
   עיבוד נתונים על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. 33
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  ולציהתכליות ויעדי הרג .5.ב

עגורני תקנות הבטיחות בעבודה ('אחת, מפורטת בתקנה מרכזית  צריח עגורנילהאסדרה הנוגעת כאמור, 

  שפורט לעיל (ראו בפרק הרגולציה הקיימת). נהלים משלימים ,' וכן ב1966-התשכ"ז), צריח

  

שחלף מאז  . בזמןלסביבת הבנייה המודרנית לא עודכנו זה יותר מחצי מאה, והן אינן מותאמותהתקנות 

סביבת העבודה באתרי הבנייה השתנתה כליל: מתארי הבנייה גבוהים הרבה יותר, צפופים הרבה  התקנתן,

סיכון  כוללת גם בהם שהעבודה ומכאן -יותר, כוללים לעתים קרובות יותר כמה עגורנים העובדים בחפיפה 

, משלימים של מפקח עבודה ראשי הרגולציה הנוגעת לתחום מתבססת על נהליםשאר  פוטנציאלי גבוה יותר. 

  שהוצגו לעיל. 

מחייבים עדכון  הכרוכים בהפעלת כלים אלה, ובפרט פוטנציאל הנזק החמור במקרה של תאונה,הסיכונים 

באופן שיתאים את הרגולציה לסיכונים, ישמור על חיי העובדים, והכל תוך מציאת האיזונים שלא  התקנות

נדרש. זוהי תכלית העל של השינויים הרגולטוריים המוצעים וממנה להטיל נטל רגולטורי מעבר לצורך ה

  :יעדים נוספים מספרנגזרים 

  

  :רמה ) הבטחת1הגברת הבטיחות בתחום עגורני הצריח באמצעות (עמידה בתכליות הרגולציה 

) יצירת מנגנונים שיבטיחו הקפדה על שגרות התחזוקה 2; (השירותים בתחום נותני של הולמת מקצועית

  ונעת בהתאם להוראות יצרן. המ

 שארעו בתחום ממועד התקנת התקנות המקוריות.  להתפתחויות ולשינויים התאמת הרגולציה 

  ,זמני הטיפול, יצירת ודאות ובהירות צמצום ביורוקרטיה, הפחתת נטל רגולטורי: עלויות הרגולציה

 ; עבור המפוקחים

 ול משרד התחבורה)(למשל, מ הבהרת גבולות גזרה שבין רגולטורים משיקים 

 'ובכלל זה הטמעת שיטות עבודה והמעודדת רגולציה עצמית עידוד סביבה רגולטורית 'מוכוונת מטרה ,

; עידוד מעורבות ונקיטת יוזמה מצד בעלי הפחתתם ומניעתםסיכונים ותגובה מיטבית למבוססות ניתוח 

 העניין השונים בענף.

  מקדם כיום המינהל תיקונים הרגולטוריים אותם שאר ה התאמת הרגולציה כך שתעלה בקנה אחד עם

  .(אחריות בעלי תפקיד, תקנות עגורנאים ועוד
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 . זיהוי הבעיה וסיבותיהג

 

  . הבעיה וסיבותיה1ג.

  

תנאים, ובכלל זה תקינות מכאנית,  מספרבטיחותי מחייבת התקיימותם של עגורני צריח באופן הפעלת 

ברמת האתר והחברה, ועית מספקת של מפעיל הכלי, ניהול הבטיחות משטר אחזקה מונעת, כשירות מקצ

, המכאניים התקנות נשוא מסמך זה עוסקות בשיפור הבטיחות בהיבטים הפיזיים, הלוגיסטיים .ועוד

היבטים העוסקים בשיפור ותיקוף הכשירות המקצועית של מפעילי הכלים  .של הכלים עצמם והתחזוקתיים

נפרד של תקנות [תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, אתתים ומפעילי מכונות  מטופלים בסט(העגורנאים) 

   .34])1992-הרמה אחרות, התשנ"ג

  

בטיחות עגורנים, רשימת אחזקתי ב-ל חשיבות ההיבט המכאנילאור גורמי הסיכון שנפרסו לעיל, בדגש ע

   :הינה כדלקמן הבעיות אותן מזהה הרגולטור בנוגע לכלים אלה

 

 שגרות תחזוקה מונעת בהתאם להוראות היצרן אי הקפדה על . 1

עשור האחרון במעורבות עגורני צריח, הסיבה השכיחה ביותר הייתה בהתאונות שאירעו  16כאמור, מבין 

  . כשל מכני אחזקתי

ממצא זה מצטרף, כפי שהוצג לעיל, לשורה ארוכה של מחקרים, המצביעים על חשיבות ההיבט  

  קרי לתאונות בעגורן צריח. הטכני/תחזוקתי/מכני כגורם העי

מהווה אחת הסיבות העיקריות לתאונות לדעת המינהל, אי ההקפדה על שגרות התחזוקה השוטפת, שכאמור 

  נעוצה בכמה גורמים:קריסה בעגורני צריח, 

עבודה והאחריות המקצועית של חברות הנותנות שירות בתחום האחזקה לעגורני צריח אינם ראשית, תנאי ה

ובמידה והחברה אינה ממלאת  קובעת כי יש לקיים את העגורן במצב תקין ותו לא.יקה בנושא ברורים. החק

שכן אין לה רישיון  – ניתן להפעיל כלפיה סנקציה משמעותית של הפסקת פעילותה את חובותיה, לא 

מבחינה זו, אין מנגנון אפקטיבי של סנקציות על חברה שהפרה את חובותיה המקצועיות, מלכתחילה. 

  עסיקה עובדים שאינם בקיאים ומקצועיים דיים, וכדומה. ה

יזם, עבור בקבלן המבצע, וכלה בבעלי העגורן בהחל  –לבעלי התפקיד ולנושאי המשרה הבכירים בענף שנית, 

שהיא חובה  –ת שוטפת (בניגוד לבדיקת הבודק המוסמך עעצמו, יש תמריץ נמוך לבצע שגרות תחזוקה מונ

  מדי שישה חודשים).

ומכאן שעלותה הכלכלית בצידה, כמו גם  –זוקה שוטפת משמעה השבתת העגורן למספר שעות/ימים תח 

  עיכובים בפרויקט הבניה עצמו.

                                                             
. העבודה על תיקון התקנות נעשית בימים 25.10.2020פורסמה להערות הציבור ביום  השפעות נטל רגולטוריטיוטת דו"ח  34

  אלה. 
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עוד  מדי שלושה חודשים., בממוצע, יצוין כי ברוב המקרים, היצרנים ממליצים על ביצוע תחזוקה מונעת 

בדמות סנקציות, חובת גילוי, או כל מנגנון אחר) בנמצא מנגנון אכיפתי כזה או אחר (בין אם ן, כי אין יצוי

  המעודד את בעלי התפקיד לבצע את שגרות התחזוקה.

הן מטעם  –הקפדה על הכלליים וההנחיות -מציאות זו יוצרת חוסר בהירות רגולטורי, המאפשר אי

חי אינן . למעשה, התקנות בנוסחן הנוכבעל העגורן או מבצע הבניהמטעם  –הרגולטור, ועוד יותר מכך 

 80שנה). ס' -מטילות חובה מפורשת לביצוע תחזוקה לעגורני צריח (פרט לבדיקת בודק מוסמך אחת לחצי

מחוזק מכונת הרמה על כל חלקיה תהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, "לפקודת הבטיחות בעבודה מורה כי 

ה כללית זו הנחיות מעשיות ו להוראאך כאמור, במציאות טרם נוצק –" ים כראוימספיק וללא פגם גלוי, ותקו

  מפורטות דיין.

בשנים האחרונות התרבו האינדיקציות השונות בידי מינהל הבטיחות, ולפיהן רכישת עגורני צריח , שלישית

הפכה למסלול השקעה חליפי לנדל"ן, בידי אזרחים פרטיים המתקשרים עם חברות המייבאות  עגורנים. 

וך בעלויות האחזקה השוטפת של העגורן, מאחר והוצאותיו מציאות זו מתמרצת את המשקיע הפרטי לחס

בגינו (המשולמות ליבואן המקצועי) נעשות כבדות יותר ככל שחולפות השנים. ברי כי מציאות זו מביאה 

  לפגיעה בכשירותו המכאנית של העגורן.

ים ברחבי הארץ וכמובן גם מתניידהו, נמבעלות של גורם אחד למש לאורך חייהם, עגורנים עובריםרביעית, 

המידע התחזוקתי/טכני וכיו"ב של  על מבצע הבנייה להחזיק בידיו את לא חלה חובה  מאתר לאתר. עד כה,

מבצע הבנייה לוודא מצב זה פוגע ביכולתו של . 35, כפי שהתקנות מחייבות היום את מוסר העגורןהעגורן 

    את שגרות התחזוקה המונעת של העגורן ולשמור על בטיחותו.כנדרש 

  

  והיעדר אכיפה בשאלת אחריות היבואן לתחזוקת העגורן רגולציה כפל. 2

-רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו חוקב מעוגנות עגורני צריח ליבואני הנוגעותתחזוקה  דרישות

-"זתשע), ברכב וסחר ושיווקו רכב(יבוא  הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי תקנותבכן ו 2016

חלות גם על 'מכונה ניידת', ובכלל זה על  שהן בתחום אחריותו של משרד התחבורה, נות אלה,תק.36'2016

  עגורני צריח. 

הקמתה/ קיומה  מיבואנים המבקשים לייבא ארצה עגורני צריח להוכיחלהלכה, החוק והתקנות דורשים 

כמו כן הם . ועודת דרישות איתנות פיננסיבנוסף ל, לקבלת רישיון יבואמקדים כתנאי  של תשתית אחזקה

, ובכלל זה טיפול ללא תשלום במידה וישנה הודעה מהיצרן על על יבואן ישיר/עקיףרשימת דרישות מחילים 

  תקלת בטיחות סדרתית ("ריקול") ועוד.

התשתית הרגולטורית הקיימת כבר עתה ברשות משרד התחבורה אינה מוחלת היום דה פקטו על יבואני 

שתשמור אחזקה  יכולת להקפיד על כך שהיבואן מגובה בתשתיתב ר היא פגיעהעגורני הצריח. משמעות הדב

                                                             
  2001 א"תשס,  ציוד והשכרת מכירה תקנות פי על 35
36https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_470.htm#Seif4  
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 ., ייתן מענה לתקלות סדרתיות  ועודשל עגורני צריח המיובאים לישראלוהבטיחותי מצבם המכאני  על

  משמעותי.ואקום אסדרתי התוצאה היא 

ורכב מארבע תחנות עיקריות  המיבואן המבקש לייבא לישראל עגורן, נדרש לעבור דרך מסלול  במצב כיום, 

רישום דגם העגורן  צו ייבוא חופשי מטעם משרד הכלכלה,עמידה בתנאי  :(חלקו בטור וחלקו במקביל)

צמ"ה על ידי משרד יבוא ולאחריו רישיון רישיון , מתן בפנקס הדגמים המנוהל על ידי מפקח עבודה ראשי

   .התחבורה

כלי צמ"ה, נכנס בנעליו של הרגולטור  ייבואטור לעניין מינהל הבטיחות, על אף שאינו רגולבמצב זה, 

, באופן שבראייה רגולטורית משקית שרד התחבורהמבש הממשלתי לעניין זה, קרי גף ציוד מכאני הנדסי

יום ברשותו של הרגולטור במשרד העל הבסיס החוקי הקיים כבר  אינו נשען  והואמאחר  : ראשיתאינו יעיל

  . שלא לצורךמסלולים מקבילים  מייצר אשהו ; ושנית, בכךהתחבורה

היבואנים פטורים דה פקטו מחובות עמוקות ונרחבות נוספות מעצם  שבו כיוםכפל הרגולציה הזה יוצר מצב 

היותם יבואנים מסחריים של "כלי רכב" (על פי תקנות משרד התחבורה, עגורן צריח הוא מקרה פרטי של 

  נכלל בהגדרה זו). סוג כלי רכב, בשם 'מכונה ניידת', ומשכך

   

 

  הקמה והפירוק של עגורני צריחביסוס, התחומי הפערים מקצועיים ב . 3

 פעולותרמת המומחיות של מרכיב או מפרק עגורן צריח יצרה מצב שבו הלשון הכללית של התקנות בדבר 

 לתקב זה ובכלל, מתאימים הכשרה תהליכי עוברים שלא עצמאיים צוותים ידי על כלל בדרך מתבצעות אלה

 שנצבר ניסיון על ורק אך מבוסס שבידיהם הידע במצב זה .בארץ נציגיו או היצרן מטעם מתאימות הדרכות

   החסר בתשתית עיונית הולמת. מעשית בעבודה

על  מקורו -מאירועי הקריסה בעשור האחרון)  25%-(שכאמור, היה הגורם המסביר ל כשל בביסוס העגורן

 ה לא נכונה שלאו בבחיר ; במידע לא נכון שקיבל הקונסטרוקטור;צועאו בבי תכנוןטעות אנוש בבפי רוב 

להעיד על כשירות נמוכה של מבצעי הביסוס, או לחילופין, על היעדר  יםעשויגורמים אלה . הקרקע לביסוס

  הקפדה על הוראות הבטיחות. 

  .הה של עגורן צריחבחידוד הנחיות להקמה/הגבמופיעות  )פרט לתקנות(בנושאים אלה הוראות 
  

בין  –הבעיה מתעצמת נוכח מה שניתן לכנותו "סביבה רגולטורית סלחנית לטעויות" ולאירועי כמעט ונפגע 

היתר מאחר ואין בנמצא מעורבות ואחריות מספקת של בעלי התפקידים באתר (לרבות הקבלן המבצע) 

  הינם בעלי הכשרה ויכולות מספקות. הביצוע של אותן פעולות, וכי רבים בהליכי התכנוןלוודא כי המעו
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 שימוש במפת רוחות  חובת  היעדר . 4

מאחר ואין בישראל חובה רגולטורית להתקנת עגורן צריח כך שיעמוד  במשטר רוחות על פי התקן האירופי 

ואשר מאומץ בגרסתו העדכנית גם בישראל , הרי שהסיכון  הניצב  בפני העגורן אל  2010שהתעדכן בשנת 

שהתרחשו בעשור הבטיחות המשמעותיים כפי שציינו לעיל, כשליש מאירועי  .מחריף–רצי רוח חזקים מול פ

  בעבודה ובמנוחה כאחד.  –היו כתוצאה מרוחות חזקות, למשל כתוצאה מטלטול חזק של המטען האחרון 

  

 העגורנים מפעילי בטיחותעל  המשפיעיםיבים להיות על עגורני צריח, בהתקנים המחו פערים . 5

 משטחילהיות עם  מחויבעת טיפוס של מפעיל העגורן אל תא ההפעלה, הוא עושה שימוש בסולם אשר אינו ב

, ללא מנוחה והרפיית השרירים, לאורך עשרות שרמנוחה' לאורכו. משמעות הדבר היא כורח בטיפוס בקו י

  מטרים.

, אולם היא מרפסת מנוחה, , ובכלל זה הקמתטיפוס זהאופן כיום בתקנות עבודה בגובה, ישנה התייחסות ל

אינה מחייבת בביצוע במידה ומפעיל העגורן עושה שימוש ברתמת בטיחות. כך למעשה ניתן לעקוף את 

  קיומם של 'משטחי מנוחה' כחלק מובנה לאורכו של העגורן.

נוספת היא הרמת ציוד אישי של מפעיל העגורן, אשר שוהה בתא ההפעלה שעות רבות. מדובר בציוד  סוגיה

, נעשה שימוש שאינו לתא ההפעלהוקל קילוגרמים בודדים, אולם בהיעדר דרך מוסדרת לשאת אותו עד הש

שאליו  אל אנקול העגורן ("פסטקה" בלשון סלנג השגורה בענף) קרש התפוסחף מבעיות בטיחותיות, בדמות 

  ל מפעיל העגורן.מתחבר תיקו האישי ש
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  החלופות בין ובחירה, השוואה ניתוח, הצגה –לק ב' ח

כשחלופה , הבעיות שהוצגו לעיל לחמשבחלק זה של המסמך יוצגו החלופות הנשקלות ע"י המינהל כפתרון 

את שמירת המצב הקיים. בשלב הבא, תוצג השוואה בין החלופות (ביחס לכל בעיה), ועל בסיסה  מתארת 0

הבחירה בחלופה הטובה ביותר תיעשה תגובש עמדת המינהל ביחס לחלופה (או החלופות) הטובות ביותר. 

  . )14(ראו לעיל עמ'  הרגולציה בתכליות וביעדיתוך התחשבות 

  

 אי הקפדה על שגרות תחזוקה מונעת בהתאם להוראות היצרן: 1חלופות לבעיה מס' 

מכונת הרמה על כל חלקיה "לפקודת הבטיחות בעבודה מורה כי  80ס'  שמירה על המצב הקיים: – 0חלופה 

כפי שצויין לעיל בפרק . "ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי, ותקוים כראויתהיה 

הקבלן המבצע/תופס המפעל לוודא שגרת אחזקה על בעל העגורן/ מפורשת אין חובה במצב זההבעיות, 

   .הפעלה בסיסיים לחברות הנותנות שירותי תחזוקה בתחום אין רישיון ותנאיומונעת של העגורן; 

דרישות סף לגבי גוף שיכול לעסוק בתחום התחזוקה של עגורני  זה הרגולציה הנוכחית אינה כוללתבמצב 

תמריץ שלילי להקפיד על  דבר היוצר  – צריח, כמו גם לגבי ההכשרה המינימלית הנדרשת מעובדי התחזוקה

יכות בעת ביצוע חת אשגרות תחזוקה בהתאם להנחיות היצרן, ופוגמת ברמת השירות, אחסנת הציוד, ואבט

  תיקונים וטיפולים. 

  נטל רגולטורי מינימלי. מתמצים ב יתרונותיהלעיל;  באריכותהחלופה תוארו  חסרונות

  

מוצע להוסיף לתקנות הגדרה של עגורני צריח. קביעת תנאים למתן רישיון לחברות שירות ל – 1חלופה 

של נותן  תפקידיו  , קרי מינהל הבטיחות.לטוראשר יפוקח ע"י הרגו ותן שירות לתחזוקת עגורני צריח,''נ

הדרכה/הכשרה של ביצוע ו ,ביצוע התחזוקה הנדרשת בהתאם להוראות היצרן של העגורןיכללו שירות זה 

 תבוצענה יצרן העגורן שקבעכוח אדם העוסק בנושא. בדיקות יזומות לעגורן על פי רשימת תיוג מוגדרת 

היתר הבטיחות שיינתן לחברות אלה יחייבן לשמור  .ע"י בעל תפקיד שהוסמך לכך ע"י נותן השירותבפועל 

  את הבדיקות בפורמט מקוון אשר יימסר לרגולטור על פי דרישה. 

  יהיו כדלקמן:עיקרי הדרישות לקבלת רישיון לנותן שירות בתחום התחזוקה 

 תחום עגורני צריח המתאים לתחזוקה של עגורני לרשותו מהנדס או הנדסאי מכונות שהוא בעל ניסיון ב

 .צריח

 בפועל המשקף את היקף השירותים שהוא מעניק  לרשותו טכנאים לתחזוקה של עגורני צריח לפי מפתח

 עגורנים (תחום חשמל ואלקטרוניקה).  5-ל 1-עגורנים מתוחזקים (תחום מכני) ו 10-ל 1: בענף

  עבודת התחזוקה המתבצעת במרכז בנוגע ליצוניים הולמים הסדרי פיקוח פנימיים וחבקיום מחויב הוא

 .לדגם העגורן אר כדי להבטיח את התאמת התחזוקה בין הש ,השירות

 יקיים תהליכי  ,או זהים למקוריים לעבודה וחלפים מקוריים בין היתר: להחזיק ציוד, יקיים חובות

  וכיו"ב. סדורים אבטחת איכות

 שר להם רישיון צמ"ה שניתן על ידי משרד התחבורה.הוא ייתן שירות רק לעגורני צריח א  

  

שמירה על ; מפוקחת שכשירותו מוגדר לגוף בתחזוקה לעסוק רישיון ומתן אחריות הטלת: יתרונות ההצעה

גם בתקופה שבין  –שגרות התחזוקה ברמה שתאפשר שימוש בטיחותי בעגורן צריח במשך מחזור חייו 
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תהליכי הכשרה מבוקרים ע"י נותן שירות לטכנאים, צבירת ידע  ביצוע; ובדיקת בודק מוסמך אחת למשנה

 ולא, במדינה הקיימים העגורנים לאלפי בשטח מענה מתן; וניסיון בקרב בעלי תפקידים העוסקים בתחזוקה

איסוף מטא דאטה על תחזוקת  ;התחבורה משרד תקנות מגדירות שכיום כפי, עורפי" שירות"מוסך  רק

כיחים בהם ועוד אשר יאפשר ניתוח עתידי של מידע זה לטובת המשך אסדרת עגורני צריח ,ליקויים ש

  התחום.

  

  הן על נותני השירות והן על המשרד.הוספת נטל ביורוקרטי  :חסרונות ההצעה

  : עלותה הכלכלית של חלופה זו

המינהל שוקד על איסוף נתונים במטרה לאמוד את עלותה הכלכלית של חלופה זו, בעיקר בהקשר של 

בתת העגורן לצורך קיום התחזוקה השוטפת. כאמור, בממוצע, הוראות היצרן מורות על קיום אחזקה הש

שוטפת שכזו אחת לשלושה ימים. לפי הערכת המשרד, מדובר בטיפול שייקח, בממוצע, כמה שעות ובמקרים 

חלופה זו  לויותיה של, שמטרתו, בין השאר, לאמוד את עשאלוןלמסמך זה צורף נדירים יחסית, יותר.  

  באמצעות היוועצות עם בעלי העניין בתחום.  

  

  

 מפעל ת על בעלי עגורנים, מבצעי בניה, ותופסי והטלת חובות מפורש – 2 חלופה

בעל העגורן, הקבלן המבצע ותופס המפעל חובה על לפי חלופה זו, יש להטיל באופן מפורש, במסגרת התקנות, 

, ולא להפריע לה בכל 1ות לעגורנים כפי שתוארה בחלופה שבאתרם פועל העגורן להתקשר עם חברת שיר

כמו כן תחול עליהם החובה לוודא כי  דרך לבצע את שגרות התחזוקה המונעת כמתחייב מהוראות היצרן.

שגרות התחזוקה המונעת בוצעו בפועל וכי הן נרשמו ביומן העגורן. לרגולטור (בין אם באמצעות בדיקת 

רות שגרתיות של מפקחי עבודה) תהיה הזכות לעיין ביומן העגורן ולבדוק קיומן בודק מוסמך, ובין אם בביקו

לוודא כי  התפקיד באתרשינוי משפטי זה יהווה תמריץ משפטי ומקצועי עבור בעלי  של שגרות התחזוקה.

בעוד השוק החופשי יסדיר בכוחות עצמו את הכלים כדי לעמוד ביעד  –העגורן נמצא במצב תחזוקתי תקין 

  זה. 

  

; וקרטיים / רגולטוריים ברמת השטחקלה יחסית לתפעול ודורשת מעט שינויים ביר יתרונות ההצעה:

מחייבת מעט התערבות ומשאבי אכיפה יעודיים ; מעבירה את נטל ההוכחה אל בעל העגורן / תופס המפעל

התקשרות עם  זה, ובכלל הטלת אחריות על מבצע הבנייה לוודא קיומו של משטר אחזקה נאות .מהרגולטור

חברת שירות מורשית, תגדיל את המוטיבציה של משתמש הקצה (מבצע הבנייה) לעשות שימוש בעגורני 

  צריח מודרניים שעלות ותדירות אחזקתם קטנה.

  

משעה שמבצע הבנייה  יהיה מחויב לוודא קיומו של משטר אחזקה לפי הוראות יצרן, לרבות עוד יצויין, כי 

ים למקוריים, הצורך בתיקונים עיתיים יגדל (תיקון 'במעגלים קצרים'). שימוש בחלפים מקוריים/זה

בנקודה מסויימת לאורך חיי העגורן, עלות התיקונים תהיה גבוהה ביחס לתועלת, והאינטרס של מבצע 

  הבנייה  יהיה בהזקפתו של עגורן צריח חדש יחסית , שעלות התחזוקה שלו נמוכה יותר. 

  

  אין.  חסרונות ההצעה:
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  יכום: לס

המשך המצב  – 0חלופה   קריטריון (משקל)

  הקיים

קביעת  - 1חלופה 

תנאים למתן רישיון 

לחברות שירות לעגורני 

  צריח

הטלת  – 2חלופה 

חובות מפורשות על בעל 

העגורן, מבצע בניה, 

  ותופס המפעל

 –עמידה בתכליות הרגולציה 

רמה מקצועית הולמת 

ומנגנונים שיבטיחו הקפדה 

וקה מונעת על שגרות תחז

)35%(  

0  5  5  

התאמת הרגולציה 

להתפתחויות שחלו בשוק 

)10%(  

0  3  4  

הפחתת נטל רגולטורי 

במונחי עלויות, זמני טיפול, 

ודאות ובהירות עבור 

  )15%המפוקחים (

4  2  4  

הבהרת גבולות גזרה בין 

  )5%רגולטורים משיקים (

0  0  0  

עידוד סביבה רגולטורית 

מוכוונת מטרה / ניתוח 

ונים / רגולציה עצמית סיכ

)25%(  

0  3  5  

התאמת הרגולציה למהלכים 

  )10%רגולטוריים מקבילים (

0  2  5  

  4.5  3.5  0.6  סה"כ 

  

; ואולם, מאחר וחלופה זו גורסת הטלת חובה על 2היא חלופה  1ביותר לבעיה מס' לפתרון החלופה הטובה 

רי שללא קבלתה במקביל של חלופה מס' בעלי התפקיד הרלוונטיים להתקשר עם חברת שירות לעגורנים, ה

, במשולב 2והן את חלופה  1מוצע אפוא לאמץ הן את חלופה יורדים לטמיון.  2יתרונותיה של חלופה  – 1

  מתוך תפיסה כי מדובר בשני מהלכים משולבים שיאפשרו פתרון רגולטורי הולם לבעיה. 
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  העגורן לתחזוקת היבואן אחריות אלתבש אכיפה והיעדר רגולציה כפל: 2לבעיה מס'  חלופות

המשך המצב הקיים: כפי שתואר לעיל, חובות היבואן לדאוג לתשתית תחזוקה לעגורן צריח  – 0חלופה 

  . 2016-התשע"ן ותים ומקצועות בענף הרכב,ישוי שיררמעוגנות אך ורק בחוק 

הוכיח  מי שבין השאר "ני צריח, עגור , ובכלל זה זכאי לקבל רישיון יבוא רכב לישראללחוק קובע כי  41ס' 

שקבע השר לעניין מוסכים הנותנים שירותים    כי קיימת תשתית למתן שירותי תחזוקה לרכב כפי

   ."אלה

כפי שמתחייב מהחוק  מקוימת דה פקטו ביחס ליבואני עגורני צריחידיעת המינהל, חובה זו אינה כאמור, ל

  ותקנותיו.

   ראלדגמים של עגורני צריח ביש אסדרה מעודכנת של רישום  – 1חלופה 

 ומקצועות שירותים רישוי תקנותביצוע מהלך מתואם ומקביל, של עדכון צו ייבוא חופשי, כך שיתייחס ל'

', תוך ביטולו של פנקס הדגמים לעגורני צריח אותו 2016-"זתשע), ברכב וסחר ושיווקו רכב(יבוא  הרכב בענף

   מנהל כיום מפקח עבודה ראשי.

  

 החלופה:יתרונות 

  לעמוד בדרישות חוק רישוי שירותים החלת אסדרה על יבואן, כך שיידרש לעבור במסלול המחייב

, תיקון תשתית לשירותי מוסך ומקצועות בענף הרכב, ותקנותיו, ובכלל זה יחייב הוכחת יכולת להקמת

 וכיו"ב. ) "תקנות סדרתיות ("ריקול

 כיום הקיימת התחבורה משרד דרישת בסיס על וזאת,לישראל המיובאים עגורנים של מלא זיהוי תאפשר 

, ולפיה כחלק ממסכי הרישום נדרש 'רישום ראשוני לציוד מכני הנדסי (צמ"ה) חדש או משומש' לעניין

ביטול חובת רישום הדגם, כך 37.צילום הטבעת מספר שלדה על גבי השלדהועודצילום תווית הציוד, 

 יבואן לרישיון המקושר ,ברישיון הצמ"ה "הצמ מספר והוא שהוכחת הרישום תהא על בסיס מספר אחד,

 הניתן על ידי משרד התחבורה, כחלק מתהליך רישום הדגם ותהליך הייבוא כפי שתואר לעיל.

 ורני צריח המיוצרים בחו"ל לישראל, באופן שאינו דורש מעורבותו של מינהל טיוב תהליך הייבוא של עג

הבטיחות והבריאות התעסוקתית ופוטר מהדרישה הצולבת של אישורי שני רגולטורים (גף ציוד מכאני 

 , הנדסי, במשרד התחבורה, ומינהל הבטיחות) בטרם אישור ייבוא עגורן צריח לישראל

  יכלו להידחק יבואנים רגולטוריות בין שני המשרדים, שבסדקים שבניהן נקודות ההשקה הבכך תבוטלנה

  .אחזקתית של העגורן /אשר אין ביכולתם להבטיח את כשירותו המכאנית
  

לעניין זה נציין, כי בשיחות שערכו גורמי המקצוע במינהל הבטיחות בשנה האחרונה עם נציגי 

ה גורפת בהחלת דרישות ייבוא, כפי שתואר היבואנים, במסגרת איגוד לשכות המסחר, נרשמה תמיכ

עוד יצויין כי חלופה זו נדונה עם נציגי משרד התחבורה בטרם פורסם מסמך  לעיל, על העוסקים בתחום.

זה, וכי בכוונת המשרדים לדון באופן ההסדרה מחדש של תחום היבוא, במסגרת הרגולציה הקיימת של 

 . נותמשרד התחבורה, תוך כדי הליך החקיקה של התק
  . בכוונת מינהל הבטיחות ללבן סוגייה זו במעלה הדרך עד לפרסום טיוטת התקנות עצמן

                                                             
37equipment-mechanical-used-or-new-for-strationregi-https://www.gov.il/he/service/initial  
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  :לסיכום

אסדרה מעודכנת של רישום  - 1חלופה   המשך המצב הקיים – 0חלופה   קריטריון (משקל)

  דגמים של עגורני צריח בישראל

 –עמידה בתכליות הרגולציה 

רמה מקצועית הולמת 

הקפדה ומנגנונים שיבטיחו 

על שגרות תחזוקה מונעת 

)35%(  

0  5  

התאמת הרגולציה 

להתפתחויות שחלו בשוק 

)10%(  

0  0  

הפחתת נטל רגולטורי 

במונחי עלויות, זמני טיפול, 

ודאות ובהירות עבור 

  )15%המפוקחים (

0  2  

הבהרת גבולות גזרה בין 

  )5%רגולטורים משיקים (

0  5  

עידוד סביבה רגולטורית 

ניתוח  מוכוונת מטרה /

סיכונים / רגולציה עצמית 

)25%(  

1  1  

התאמת הרגולציה למהלכים 

  )10%רגולטוריים מקבילים (

1  1  

  2.65  0.35  סה"כ 

  

יתרונה העיקרי בביטול כפל הרגולציה שהשתרש במצב הקיים,  .1החלופה המועדפת הינה אפוא חלופה מס' 

  , קרי, משרד התחבורה. החוק הרגולטור המוסמך לכך מכוח אל מולוריכוז כל נושא היבוא 
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  צריח עגורני של והפירוק ההקמה, הביסוס בתחומי מקצועיים פערים:  3לבעיה מס'  חלופות

  

  המצב הקיים – 0חלופה 

בתקנות בנוסחן הנוכחי קיימת דרישה כללית ולפיה פעולות הקמה, התקנה, הגבהה וקשירה של עגורני צריח 

לפרט מהי אותה מומחיות נדרשת או מהם תנאי הסף הנחוצים כדי מבלי  –ומחה" צריכה להתבצע ע"י "מ

הפעולות הקריטיות של ביסוס, הקמה, ופירוק מבוצעות ע"י צוותים עצמאיים, קטנים, שאינם . לקבלה

מבוקרים, לעתים ללא ניסיון נדרש, ועם תשתית עיונית ומידע טכני לוקה בחסר. למותר לציין כי צוותים 

נטל של החלופה בכך שהיא מטילה  יתרונהנם מבצעים סקר סיכונים בטרם החל הליך ההרכבה. אלה אי

   פורטו לעיל באריכות. חסרונותיה; ביורוקרטי ורגולטורי מינימלי

  

במסגרת נותן שירות  החלת חובת הכשרה והסמכה על מקימי ומפרקי עגורני צריח – 1חלופה 

 צריח הקמה/התקנה/הגבהה/קשירה ופירוק עגורןל
פירוק/הגבהה וקשירה של עגורן התקנה/הקמה/מוצע להוסיף לתקנות הגדרה של 'נותן שירות בתחום 

, ויצטרך לעמוד ואשר הסמכתו תידרש ביחס לכל יצרן עגורן  צריח', שיהיה מפוקח ע"י מינהל הבטיחות

יצרן, סקר בון את הוראות הבדרישות סף מסוימות על מנת להבטיח רמת שירות נדרשת, המביאה בחש

  ומחויבת בסטנדרט הכשרה של עובדים בתחום. סיכונים בטרם הקמה/פירוק/הגבהה, 

  לנותן שירות זה יהיו כדלקמן: עיקרי הדרישות 

  (ראו להלן) מנהל הרכבה ופירוק מוסמך אחד לפחותלרשותו. 

  1:4הוא מעסיק עוזרים למנהל הרכבה במפתח של. 
  

, שיוכשר מנהל הרכבה ופירוק עבודות הפירוק יהיה בפועל עלויפקח מי שיבצע כי  משמעות הדבר היא 

בטיחות וניהול הבטיחות, תכני תכנים טכניים,  , לרבות ומעשי באמצעות קורס ייעודי הכולל חלק עיוני

   . בסיום הקורס יבוצע מבחן הסמכה בכתב.נציגיו בישראל וכיו"ב/יצרן העגורן הדרכות של , תכנים ניהוליים

  

הנתונים הקיימים בידי מינהל הבטיחות, קיימים כיום כמה עשרות מרכיבים בפועל, מוצע מאחר ועל פי 

תתווסף לתפקיד דרישה לתנאי סף של השכלת הנדסאי מכונות, או, כחלופה, לאפשר תקופת מעבר שלאחריה 

ככול  :בקורסי מנהלי עבודהבדומה למסלולי הכשרה את הידע החסר (ביצוע קורס ארוך יותר המשלים 

. בנוסף, , כך משך הקורס קטן יותר)כגון הנדסאי אזרחי  מועמד לקורס מגיע עם רמת השכלה גבוהה יותרש

בחינה חמש שנתית לתיקוף הידע שברשותו, לצד  דרישת הוכחת תיעוד פירוק והרכבה המנהל יידרש לעבור 

    עגורני צריח בתקופה זו. 500של 

סמך זה בענף, ללא הסמכה פורמלית, בכוונת מינהל באשר למרכיבי עגורנים הפועלים במועד הפצת מ

הבטיחות לעגן בתקנות תקופת מעבר עבורם, שבמהלכה הם יידרשו לביצוע השתלמות ייעודית על מנת לתקף 

  את עיסוקם הנוכחי כמרכיבי עגורנים.

  

ללה מרכיב אשר עבר הסמכה שכשכך  -מיך מרכיבים אלו, ביחס לכל יצרן יודגש כי בכוונת המינהל להס

. פרטי המרכיבים יפורסמו Y, לא יוכל להרכיב עגורן ששייך ליצרן X על עגורןהתנסות מעשית מטעם יצרן 

  באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, לצד פירוט הסיווגים שלהם לעניין היצרנים.
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, קורס בסיסי גיל מינימלי , שתנאי הסף שלו יכללו עוזר למנהל ההרכבהלצד מנהל ההרכבה יעבוד בנוסף, 

  שעות. 50-בן כ

עגורני צריח על פני התקופה  300והוכחת השתתפות כעוזר הרכבה בפועל של  שנים 3-עם צבירת ניסיון של כ 

  יוכל העוזר להתקדם ולהפוך מנהל הרכבה ופירוק בעצמו.  האמורה, 

ר יגדיר מפע"ר, לכל על כל אלה, תתווסף דרישה רגולטורית לעניין הודעה בטופס מקוון, אש

  הקמה/הגבהה/פירוק של עגורן צריח. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :יתרונות ההצעה

 של העוסקים בתחום פירוק, הרכבה ונגזרותיווהמומחיות הרמה המקצועית הגברת תיקוף ו. 

 פיקוח על העוסקים בתחום.בקרה וההגברת ה 

 ם שהתנאי להסמכת מרכיב היא יתמרץ בפועל יבואנים לייצר מערכי הדרכה עבור המרכיבים, משו

 Xהוכחת קבלתה של הדרכה מיבואן/נציגיו בישראל. ולכן ככל שהיצע המרכיבים שעברו הדרכה לעגורן 

    יוכל להתקינו ביותר אתרי בנייה בישראל.  Xכך היבואן של עגורן מתוצרת  -יגדל

 צבירת ידע וניסיון בקרב בעלי תפקידים העוסקים בתחום ; 

 וממנה למרכיב;האחזקהמהיצרן, ליבואן, לחברת  –זרימת הידע ההנדסי  הבטחת מסלול של , 

  מעוזר שיעודד מוטיבציה להתמקצעות בתחום של קידום לנכנסים לתחום  38יצירת אופק תעסוקתי)– 

 ).כבההר למנהל

  הקמת מאגר מידע מקוון של כלל הפעילים בשוק, היקף העגורנים המותקנים בפועל ועוד. מאגר מידע

 כל לשמש את המינהל בעתיד לניתוח השוק וקידום צעדי מדיניות משלימים נוספים.זה יו
  

  חסרונות ההצעה:

                                                             
 העבודה במשרד, העבודה זרוע של מטרותיה את יהלום זו מטרה מימוש אולם, לבדו הבטיחות מינהל בראיית משנית מטרה 38

  עידוד התעסוקה  הממשלתית  למדיניות ויתרום, והרווחה

 קורס בסיסי עוזר מרכיב עגורן

שנים 3במשך צבירת ניסיון מעשי   

הדרכות יצרן מעשיותצבירת   

 קורס מנהל הרכבה
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 ;הוספת נטל ביורוקרטי הן על נותני השירות והן על המשרד 

 (קורסים) לבעלי התפקיד החדשים, לרבות פרק עיוני ומעשי ומבחני  צורך ביצירת תכניות הכשרה

 הסמכה. 

  ים החדשים. של הקורסעלויות כלכליות 

 תקופת מעבר ארוכה של הסתגלות השוק לדרישות הסף החדשות לעוסקים בתחום. 

  הסמכה. המשלב פרק עיוני ומעשי ומבחני מסלול הכשרה מורכב 
  

 עלויות ההצעה (לעניין קורסים לבעלי תפקידים חדשים):

  

הנדסית וסקר סיכונים בטרם הקמה/פירוק של תכנית ריות על מבצע בנייה לערוך הטלת אח – 2חלופה 

  ריחעגורן צ

  

מוצע לשלב בתקנות הטלת אחריות על מבצע הבנייה לבצע תכנון מפורט של הצבת עגורן או עגורנים, לרבות 

וק בהתאם הנחיות טכניות והנחיות בטיחות להקמה/פירמתן  תכנון ההקמה/פירוק/קשירה,תכנון הביסוס, 

, בשיתוף שיבוצעו טרם הליך ההקמה/פירוק לתכנית הנדסית וסקר סיכוניםובהתאם להוראות יצרן העגורן 

  . ם הנוספים שפורטו לעילינותני השירות הרלוונטי

, אם יש ן)ל(ראו לה בין השאר, יהיה על מבצע הבניה לוודא כי העגורן מוקם בהתאם למפת רוחות באתר

, לקיים מפגשי תיאום עגורנים בעלי רדיוס עבודה חופף למניעת התנגשותקטרונית אלצורך בהתקנת מערכת 

, ולהודיע בטופס מקוון למינהל בטרם ביצוע הפעולה ם טרם ההקמה/הפירוקיבין כלל הגורמים הרלוונטי

  תיעוד העמידה בכלל הדרישות הללו, ייעשה בפנקס הכללי באתר. . בפועל

  :יתרונות ההצעה

  ה של התחום תוך כדי חיסול תחומי אחריות "אפורים"הסדרה מלאיוצרת; 

                                                             
ובילים במערב אירופה. החישוב מבוסס על הנחת עבודה ולפיה החישוב מבוסס על נתונים המופיעים באתרי יצרני עגורנים מ 39

  ההדרכה תתקיים בישראל, ולא במפעל האם בחו"ל.

  הערה  ₪עלות   שם קורס/השתלמות מס"ד

   4,000 למנהל הרכבה עוזר  -בסיסי קורס   1

  54,000 צבירת הדרכות יצרן מעשיות 2

  יצרנים לפחות 6
אש"ח  9 -(עלות של כ

  )39ליצרן

    12,000 מנהל הרכבהקורס   3

מנהל הרכבה מסלול  עד להסמכה כל עלותסה"כ 
    70,000  מומחה

מנהלי עובדים עד להסמכתם כ 30עלות הכשרת סה"כ 
    2,100,000 הרכבה מומחים
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 ובעלי קבין גורמים שונים המעורבים בתהליך ההקמה/פירו מעגנת שיתופי מידע ופעולה מחייבים ,

ם באתר המשתייכים למבצע הבנייה ולנותני השירותים החיצוניים אשר עימם התקשר יתפקיד רלוונטי

 ;לצורך ביצוע הפעולה

  ים הקשורים להקמה של עגורני צריח;בניה בתהליכהבצע אחריות ממחדדת את 
  

  :חסרונות ההצעה

 הוספת נטל ביורוקרטי ורגולטורי על השוק; 

 תחומי אחריות חופפים בין שלל נותני השירותחשש מ. 
 

  עלותה הכלכלית של החלופה:

  

  ולסיכום: 

המשך המצב  – 0חלופה   קריטריון (משקל)

  הקיים

החלת חובת  - 1חלופה 

והסמכה על הכשרה 

מקימי ומפרקי עגורני 

  צריח

הטלת  – 2חלופה 

אחריות על מבצע בניה 

לערוך תכנית הנדסית 

וסקר סיכונים לפני 

  הקמה/פירוק 

 –עמידה בתכליות הרגולציה 

רמה מקצועית הולמת 

ומנגנונים שיבטיחו הקפדה 

על שגרות תחזוקה מונעת 

)35%(  

1  5  3  

התאמת הרגולציה 

ק להתפתחויות שחלו בשו

)10%(  

0  3  3  

הפחתת נטל רגולטורי 

במונחי עלויות, זמני טיפול, 

ודאות ובהירות עבור 

  )15%המפוקחים (

5  3  2  

הבהרת גבולות גזרה בין 

  )5%רגולטורים משיקים (

0  0  0  

עידוד סביבה רגולטורית 

מוכוונת מטרה / ניתוח 

סיכונים / רגולציה עצמית 

)25%(  

3  2  5  

התאמת הרגולציה למהלכים 

  )10%רגולטוריים מקבילים (

0  0  5  

  3.4  3.0  1.85  סה"כ 

  

עמידה בתכליות  –. ואולם, מאחר ובקריטריון החשוב ביותר 2החלופה הטובה ביותר היא חלופה מס' 

, כשני מהלכים 2והן בחלופה  1מוצע בזאת לבחור הן בחלופה נהנית מיתרון מובהק,  1חלופה  –הרגולציה 

  מקבילים ומשלימים.  
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  בטרם הזקפת עגורן צריח שימוש במפת רוחותחובת  היעדר: 4לבעיה מס'  פותחלו

  

 הבטחה תובטח נייחצריח -עגורן של יציבותו : "תלתקנות קובע 36 תקנה : המצב הקייםהמשך  – 0חלופה 

, החמורים הבטיחות מאירועיכשליש על אף ההוראה, " ...."אחרת בדרך או חיבור או עיגון ידי על נאותה

רוח חזקה מתוצאה כהיו  -העגורנים   על יציבות קונסטרוקציית השפיעו ו בעשור האחרון ואשר שאירע

  שהביאה לקריסה, בין אם בעבודה ובין אם במנוחה.

  

  החלת חובה לשימוש במפת רוחות – 1חלופה 

  הטמעת תיקון כפול באסדרה המוצעת:

נדסית שהופיעו לעיל במקצת החלופות, במסגרת סקר הסיכונים והתכנית הה, מוצע כי הקמת עגורני צריח

התחשבות במפת רוחות עוגנה בתקן האירופי להקמת  בהתאם למשטר רוחות הקיים במדינת ישראל.בוצע ת

, )A,B,C,D,E,Fאזורים גיאוגרפיים ( 6-חולקה אירופה ללפי התקן החדש, . 2010עגורני צריח החל משנת 

השנים האחרונות, בה יש להתחשב לצורך התאמת  50-ב וא 25-כשכל אחד מהם מייצג עוצמת רוח ממוצעת ב

  באותו אזור. קונפיגורצית העגורן לעומסי הרוח 

כך  .E-ו D, וחלקים אף לקטגוריות Cלקטגוריה  תאיםמ ישראל מדינת של שטחה רוב הרוחות מפת לפי

ח חזקה יותר (מאחר וככל שהרו 5%-מחייבת הנמכה של זרוע העגורן בכ Cלמשל, עוצמת הרוח בקטגוריה 

מחייבת, לפי התקן האירופאי,  Dכך יש להקטין את המרחק בין הזרוע לבין הבסיס). עוצמת הרוח בקטגוריה 

  40.14%-ב הבסיס הגדלת עומס משקולותוכן  17%-הנמכה של הזרוע ב

  

  

  . 15שקף מס. . התפתחות התקינה בנושא כוחות רוח), עגורני צריח, 2018מקור: ריש, ע. (

                                                             
התפתחות התקינה בנושא כוחות רוח.  –). עגורני צריח 2018ריש, ע. (  40

inatkochotbeaguraneitzarhttps://employment.molsa.gov.il/employment/safetyandhealth/documents/hitpatchuttk
iach.pdf .  
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לא להפעילו שבתקנות עגורני צריח, ולפיה מוטלת על מפעיל העגורן חובה  73בנוסף מוצע לתקן את תקנה 

חובה להתקין בעת שנושבת רוח העלולה לסכן את יציבות העגורן והסובבים אותו. לעניין זה, מוצע להוסיף 

בסיסה, הוא יוכל להיעזר שלשם קבלת החלטה מושכלת של מפעיל העגורן על  שבשבת רוח על העגורן כך

  בשבשבת המציגה נתונים על מהירותה של הרוח.

  :יתרונות ההצעה

  התאמת הדרישות הרגולטוריות לאלו הנהוגות באירופה, באופן המחייב עמידה בסעיף התקן הנוגע
להקמה בהתאם למפת הרוחות. באופן זה, ככל שיתגברו שינויי האקלים ומזג האוויר הלא היציב 

ולה לאורך השנים, תובטח עמידותם בפני רוחות של עגורני הצריח שיותקנו באתרי הבנייה ששכיחותו ע
 בישראל לאורך השנים הבאות.

 כיום לתקנות המתייחסת לחובת  73, במסגרת הרחבה תקנה עיגון התקנתה של שבשבת על עגורני צריח

לי תומך החלטה ככש תשממפעיל העגורן להפסקת פעילותו שעה שנושבת רוח חזקה, וזאת על מנת ש

יציבותו ין קבלת החלטה על המשך הפעלתו בעת ששורר מזג אוויר המסכן את יבידי העגורנאי לענ

 ובטיחותו של העגורן. 
 חסרונות ההצעה:

  הנגזרות ממספר הגבהות נדרשות רב יותר של עגורני צריח, לעומת היקף ההגבהות עלויות כלכליות

כי תכנון מקדים נכון יאפשר גם התקנת העגורן המתאים יין יחד עם זאת, יש לצ שמבוצעות כיום.

, ללא צורך להגביה אותו . כיום התמריץ בגובה החופשי הנדרש , המתוכנן להיות זקוףמלכתחילה

אינו קיים, ועל כן עיגון דרישה זו בתקנות יש בה כדי להביא  מראש  לבחירת העגורן המתאים לעניין זה

  ני צריח מתאימים למתאר הבנייה המבוקש.לטיוב הרכש והבחירה של עגור

  עלותה של חלופה זו:

  : :41לתוספת עלויות בגין הקמת עגורנים בהתאם למפת רוחות ההערכלהלן 

  הערה  ₪עלות   

    100,000  קומות 10-יותר מבן עלות הקמה לעגורן לבית 

    600,000 חודשים 24עלות שכירות חודשית לתקופה של 

    100,000 עלות פירוק העגורן

    800,000 סה"כ עלות משוערת לפרויקט

    50,000 התאמה למפת רוחות -תוספת עלות קשירה 

    850,000 סה"כ עלות לפרויקט עם תוספת

  70 כמות עגורנים בשנה ראשונה

  
למול  הערכת מומחיםהכמות הינה 

כמות העגורנים שנכון להיום לא 
 משטר רוחותעל בסיס  יםמותקנ

    3,500,000  )70*850,000( שנה ראשונהסה"כ עלות ל

    35 כמות עגורנים בשנה שניה

 עלות תרד לאור תחרות בשוק  1,750,000 )35*50,000( סה"כ עלות בשנה שניה

                                                             
 העגורן עלות של השוואה על ומדברותהעלויות בוצעו תוך התייעצות בפורום מומחים העוסקים בתחום  אומדני 41

  קומות 10 מעל בבניה בעגורן שימוש של אחד לפרויקט(הקמה/פירוק/תחזוקה/שכירות) 
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. הרגולטור צופה כי מעט החברות חלק גדול של העגורנים מותקנים בהתאם למשטר רוחות ין כי כבר היוםיצו

למשטר הרוחות יעשו זאת תוך פרק זמן קצר של כשנתיים, נוכח הפיכתו המתקינות עגורנים שלא בהתאם 

  של משטר הרוחות לסטנדרט מחייב. 

  

עבור  ש"ח 2,500 -בכ נאמדתהעגורנים היא מותקנת ועלותה שבחלק מבאשר לעלותה של שבשבת הרוח, הרי 

  עגורן צריח.ל כ

  

  ולסיכום:

החלת חובת שימוש במפת  – 1 חלופה  המשך המצב הקיים – 0חלופה   קריטריון (משקל)

  רוחות  

 –עמידה בתכליות הרגולציה 

רמה מקצועית הולמת 

ומנגנונים שיבטיחו הקפדה 

על שגרות תחזוקה מונעת 

)35%(  

0  5  

התאמת הרגולציה 

להתפתחויות שחלו בשוק 

)10%(  

0  5  

הפחתת נטל רגולטורי 

במונחי עלויות, זמני טיפול, 

ודאות ובהירות עבור 

  )15%(המפוקחים 

4  3  

הבהרת גבולות גזרה בין 

  )5%רגולטורים משיקים (

0  0  

עידוד סביבה רגולטורית 

מוכוונת מטרה / ניתוח 

סיכונים / רגולציה עצמית 

)25%(  

0  5  

התאמת הרגולציה למהלכים 

  )10%רגולטוריים מקבילים (

0  5  

  4.45  0.6  סה"כ 

  

  . 1החלופה המועדפת הינה בבירור חלופה 
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 מפעילי בטיחות על המשפיעים, צריח עגורני על להיות ביםהמחוי בהתקנים פערים: 5לבעיה  ותחלופ

  העגורנים

לעניין זה, משמעות הדבר היא הותרת האפשרות להתקנתו של סולם ללא : המצב הקייםהמשך  – 0חלופה 

משמעה הותרת  משטחי מנוחה, לאורך עשרות מטרים עד לתא ההפעלה של עגורן הצריח. בנוסף, חלופה זו

אשר והפער הבטיחותי הקיים בכל הנוגע להרמת ציודו האישי של מפעיל העגורן, בדרך שאינה תיקנית 

  הנמצאים תחת מסלול ההרמה של ציוד זה.מגלמת בתוכה סיכונים לעובדים 

  

החלת חובת התקנת משטחי מנוחה לאורך מסלול הסולם, והתקנת כננת הרמה על הזרוע  – 1חלופה 

  של העגורן, אשר תשמש להרמת ציוד אישי האחורית

מוצע לחייב שבעגורן צריח, מבצע בנייה לא יתקין עגורן צריח באתר עליו הוא הודיע על פעולת בנייה, אלא 

, גובהו לכל מגן בכלוב מצויד הסולם ) לתקנות עבודה בגובה, קרי "4(ב)(27אם הוא עומד בדרישות תקנה 

 10 על עולה אינו ביניהם שהמרחק, עבריהם משלושה ומגודרים יציבים, קבועים מנוחה משטחי בעל

  ...."  מטרים

בנוסף, תחול חובה נוספת על מבצע הבנייה, ולפיה עגורן צריח המותקן באתרו, צריך להיות מצויד בכננת 

  הרמה שתמוקם על גבי הזרוע האחורית של העגורן .

  

  :יתרונות ההצעה

 עיל העגורן.מתן מענה בטיחותי לטיפוס בסולם של מפ 

 .מתן מענה בטיחותי  ותקני להרמת ציוד אישי של מפעיל העגורן לתא ההפעלה 
  

 חסרונות ההצעה:

  אימוץ ההצעה משמעה עלות כלכלית בדמות שדרוג של סולמות ישרים ללא משטחי מנוחה, הקיימים

 כיום על מספר עגורנים שהיקפם אינו ידוע בשלב זה למינהל.

 מעה  הטלת עלות כלכלית נוספת בקנייתה/השכרתה ובדיקתה התקופתית.התקנתה של כננת הרמה, מש  

  

  עלותה של חלופה זו:

אין נתונים בידי הרגולטור לחישוב עלותה של חלופה זו. מיפוי העלויות והמשמעויות נעשה במקביל לפרסום 

אפשר חישוב מסמך זה, בדמות שאלון מקוון אשר הופץ לבעלי עניין ואשר מטרתו לאסוף מידע נוסף אשר י

  העלות.

  

  

  

  

  

  

  

  



35 
 

  :לסיכום

החלת חובת מרפסת מנוחה  – 1חלופה   המשך המצב הקיים – 0חלופה   קריטריון (משקל)

    והתקנת כננת הרמה

 –עמידה בתכליות הרגולציה 

רמה מקצועית הולמת 

ומנגנונים שיבטיחו הקפדה 

על שגרות תחזוקה מונעת 

)35%(  

0  0  

התאמת הרגולציה 

לו בשוק להתפתחויות שח

)10%(  

2  5  

הפחתת נטל רגולטורי 

במונחי עלויות, זמני טיפול, 

ודאות ובהירות עבור 

  )15%המפוקחים (

0  0  

הבהרת גבולות גזרה בין 

  )5%רגולטורים משיקים (

0  0  

עידוד סביבה רגולטורית 

מוכוונת מטרה / ניתוח 

סיכונים / רגולציה עצמית 

)25%(  

0  2  

התאמת הרגולציה למהלכים 

  )10%ולטוריים מקבילים (רג

0  0  

  1.0  0.2  סה"כ 

  

שלשמם הופץ  משלימיםבאיסוף נתונים  מותנה, כאמור, אימוצה, אולם 1חלופה החלופה המועדפת הינה 

  השאלון המקוון שצורף למסמך זה.
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  ושינויים נוספים שאינם בגדר רגולציה חדשה ת נטלוהפחת -' חלק ג

  

ושאר כך שיהודקו הן הרישוי והן הפיקוח על היבטי תחזוקה, הקמה ופירוק, ביסוס,  שינוי התקנותבעקבות 

בודק מוסמך לעגורנים כתלות בגיל העגורן,  בדיקות לרווח את תדירותהנושאים שפורטו לעיל, מוצע 

לאחר ייסודם ותחילת פעולתם בשטח של נותני  רק כי הכוונה היא לאפשר את הריווחן. יודגש כמפורט להל

  שירות החדשים שמבקש המינהל להסמיך, ובכלל זה מרכיבי עגורנים וחברות אחזקה מורשות. ה

  

בת אחת לשישה חודשים. הצעת המינהל היא לרווח את הבדיקות ם, כזכור, בדיקת בודק מוסמך מחויהיו

  כדלקמן:

 לשנה. 1 –שנים  15עד עגורנים שגילם   .א

 ללא שינוי ביחס לנהוג כיום)(כלומר,  לשנה 2 – שנים  15מעל עגורנים שגילם   .ב
  

 ₪) 5,000 –(עלות בדיקה ממוצעת של בודק מוסמך  רכת עלותלהלן הע

 גיל עגורן

כמות 
 עגורנים

המותקנים 
  בפועל

מס' 
בדיקות 

לפני 
השינוי 
  (לשנה)

מספר 
בדיקות 
לאחר 

השינוי 
  (לשנה)

עלות לפני 
 השינוי

עלות 
אחרי 
 השינוי

  פער

0-15  ~935  2  1  9,350,000  4,675,000  
 4,675,000חיסכון 

  ש"ח

  

על גבי טופס מקוון שיגדיר ויאשר מפקח עבודה ראשי.   שנית, טפסי תסקיר הבדיקה של בודק מוסמך ימולאו

תוך שני ימי עבודה לכל היותר מיום לבעל העגורן ולחברת השירות  הטופס יישלח למפקח עבודה איזורי 

ם, אלא אם מדובר בליקויים חמורים שוימים ובדואר ר 7 ביצוע הבדיקה, ולא כפי שמוגדר כיום בתקנות תוך

יאפשר מעקב ובקרה מיטביים המעבר לטופס מקוון  שלדעת הבודק מחייבים הפסקת פעילותו של העגורן.

הידוק הפיקוח והאכיפה על כלל ואחר העגורנים המוקמים בפועל, תדירות והיקף הליקויים המתגלים בהם, 

   חברת השירות). ו ס (הבודק המוסמך, מבצע הבנייהרלוונטים לטופהבעלי התפקיד 

  

, הכולל הוראות הנחיה להצבה והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצוןנוהל  לעגן בתקנות אתמוצע לבסוף, 

במקרה שבו  )Anti-collisionמערכת אלקטרונית למניעת התנגשויות (/לביםבדבר התקנת גובלי צידוד משו

עובדים באתר שני עגורני צריח או יותר בחפיפה, וזאת במטרה לצמצם משמעותית את הסיכון להתנגשויות. 

 שוק פועל בהתאם לו מזה מספר שנים אל תוך התקנות. מצב קיים שה בעיגוןמדובר  כאמור,
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 בעלי עניין, עם מומחים ועם יחידים וקבוצות מהציבורשיח עם  –חלק ה' 

 

 א. תיאור תהליך השיח

במסגרת עבודה זו, קיים הרגולטור . 2017לסירוגין, מאז שנת , התקיימהעבודת המטה בנושא תיקון התקנות 

, ושמע את סדרה של פגישות עבודה עם בעלי העניין, הציג להם את כיווני הפעולה המרכזיים אשר נשקלים

  חוות דעתם. בין היתר, התקיימו פגישות כאלה עם בעלי העניין הבאים:

  

 פגישות 5  - באיגוד לשכות המסחרחברות עגורני צריח  פורום  

 פגישה אחת – , באיגוד לשכת המסחרפורום מרכיבי עגורני צריח  

  פגישה אחת –פורום בודקים מוסמכים  

  פגישה אחת  –חברות קבלניות מנהלי בטיחות בפורום  

 שתי פגישות – הרכב ושירותי תחזוקהאגף  –שרד התחבורה מ  

  שתי פגישות –מכון התקנים 

 

 תוצרי השיח  .ב

 שלרובם של  השיקולים, האילוצים והתמריצים  רובבפני הרגולטור  נפרסו הובהרונפרסו ו השיח במסגרת

  .השונים העניין בעלי

  

, הובאו זה בכלל מותם ואכיפתם בשטח., ולמידת ישיכלל הבהרות הנוגעות לחוקים ותקנות קיימים השיח

בין בעלי העניין לבין רגולטורים  האחרון העשור במהלך שהתקיימודיונים קודמים  סיכומי לידיעת המינהל

   .זה במסמך שפורטה האסדרה תפיסת של גיבושה על להשפיע במסמכים אלה היה כדי משיקים.

  

 בתחום הבטיחות רוחבי של תקנות משיקות נוספותהפעילות הקיימת של הרגולטור לתיקון במסגרת בנוסף, 

את  לשרטט), התקיים שיח משלים שעזר בעבודות בנייה  לעניין אחריות בעלי תפקידתקנות הבטיחות (כגון 

, בדיעבד רק שיתגלו רגולטוריים לכשלים האפשרות את לצמצם ובכך,  המלאה העתידיתשרשרת הרגולציה 

כפי שהובהר בשלב בחירת החלופות,  .הרגולטור מוביל אותם והתקינה החקיקה מהלכי כלל השלמת לאחר

 זו היוותה אחד השיקולים בבחירת החלופות המתאימות ביותר.  סוגיה

  

 



  נספח א'

  )2010-2019עגורני צריח (אירועי בטיחות בהם אירע כשל מכאני/קונסטרוקטיבי משמעותי ברשימת 

  סיבות לכשל  סיבה  גיל העגורן  יצרן העגורן  בעבודה/מנוחה  נפגעים  מיקום האירוע תאריך אירוע

  אין פרטים     במנוחה  לא  תל אביב  06/07/2010
מעלות עקב חדירת  45-נטיה ב

מייצב לחלל שנותר מעבודות 
  עפר בסמוך לו, כשל בביסוס 

  כשל בביסוס

  רוחות חזקות במנוחה  מזג אוויר סוער  POTAIN  1978  במנוחה  לא  נתניה  12/12/2010

  כשל בביסוס  כשל ביסוס של עגורן  JASO  1994  בעבודה  לא  רעננה  25/06/2012

 RAIMONDI  בעבודה  עגורנאי נהרג  פתח תקוה  29/11/2012
ER240  

  כשל מכאני אחזקתי  כשל באבטחת פין 'שפיץ'  2001

  רוחות חזקות במנוחה  מזג אוויר סוער  1983        לא     10/02/2015
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נפילה בגלל השילוט בעמוד במזג   POTAIN  2002  במנוחה  לא  ראשון לציון  20/02/2015
  אויר סוער

לוט רוחות חזקות ושי
  במנוחה

  אחר  נפילה מפגיעה של עגורן קודם  POTAIN  1987  במנוחה  לא  ראשון לציון  20/02/2015

  רוחות חזקות בעבודה  מזג אוויר וכשל אנושי  POTAIN  1987  בעבודה  לא  נתניה  25/10/2015

  רוחות חזקות בעבודה  מזג אוויר, רוחות  POTAIN  2005  בעבודה  לא  תל אביב  25/10/2015

  כשל מכאני אחזקתי  קריסה בעקבות כשל בטירן  POTAIN  2004  בעבודה  לא  רמת גן  18/11/2015

   POTAIN  1996   בהתקנה    לא  ראש עין  26/01/2017
שקיעת ביסוס העגורן במהלך 

  כשל בביסוס  ההתקנה

  בת ים  13/02/2017

 3-עגורנאי ו
אזרחים 

נוספים נפצעו 
  בינוני 

סוס קריסה בעקבות כשל בבי  POTAIN  2008  בעבודה
  כשל בביסוס  העגורן



40 
 

  רמת גן  19/03/2017
עגורנאי ועובד 

נוסף נפצעו 
  בינוני 

 JASO  2013  בעבודה
קריסת זרוע כתוצאה מכשל 

  כשל מכאני אחזקתי ברגי זר

 RAIMONDI   1995  בעבודה  לא  רעננה  16/10/2017
זרוע ללא נפילה כתוצאה  הטיית

  כשל מכאני אחזקתי מכשל טירן

    POTAIN  בעבודה    לא  ןאשקלו 01/05/2018
זרוע עגורן כתוצאה  הטיית

  כשל מכאני אחזקתי מכשל במערכת הרמה

  POTAIN  2008  בפירוק  הרוגים 4  יבנה 19/05/2019
בתהליך  ת זרוע אחוריתקריס

  כשל בהתקנה/פירוק הפירוק

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח ב'

  42רשימה מלאה –גורמי הסיכון בעבודה עם עגורני צריח 

  :הפרויקטותנאי עים מאופי סיכונים הנוב

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

 עבודה בקרבת קווי חשמל בסביבת העגורן;  . 2

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

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

 הראיה המוגבלת תראות מוגבלת בשל מרחק תא המפעיל מנקודת ההנפה/פריקה, וכן בשל זווי . 5

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

ייעים עבודת מפעילי עגורנים, הן צריח והן מתנ. 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 : מטען בעל משקל או גודל חריגים, בשילוב מאפייני המטען המונף/מורם . 10

 מזג האויר וכו'.

  

  :סיכונים הנובעים מסביבת העבודה

 (יצויין כי עפ"י הנחיות הרגולטור, אין להפעיל עגורן בתנאים כאלה) רוחות המקשות על הנפה בטוחה . 11

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

  .בתנאי ערפל)ראות לקויה (כגון למשל עבודה  . 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 קרון בו בעתיד תתרחב  ,ת כיום, אלא גם לכיוון אליו צועד השוקוההפעלה הקיימ

 למטה); 1(ראו דוג' בתמונה  יס חיישנים ומצלמות המותקנים על גבי העגורןבקרה מפוקד על בס

, זהירות, אימפולסיביות וכדומה (יודגש כי מאפיינים התנהגותיים של מפעיל העגורן, כגון יכולת ריכוז . 15

 גורם זה רלוונטי באופן כללי לכלל סוגי העבודות)

 ות;אדם או על ידי המפעל/קבלן ישיר האם מפעיל העגורן מועסק על ידי חברת כח: מקור העסקה . 16

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

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

  

  :רמת ניהול הבטיחות במקום העבודה

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

תעודה כהוכחת הצגת הסתפקות בבניגוד, למשל, למהותית של כשירות העובדים לביצוע משימות (

 .'כשירות), הפקת לקחים מאירועי כמעט ונפגע וכו

 .בבטיחות הבכירה ההנהלהשל רמת מעורבות  . 20

 .קיומה של שגרת אחזקה לכלים ושמירה על תקינותם . 21

                                                             
42 tors Affecting Safety on Construction Sites with Tower CranesIdentification and Analysis of Fac   

 . בחלק קטן של הסיכונים נוספו הבהרות ותוספות רלוונטיות מאת כותב דו"ח זה.27-29עמ' 


