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 708373 :מספר מסמך                          

                  ÍfsÈ73$Î 
 לכבוד

 התאחדות בוני הארץ

 צת מנהלי עבודהתפו

 תפוצת מוסדות הכשרה להסמכת עגורנים סוג א'/ ב'

 ב' / תפוצת מפעילי עגורנים סוג א'

 

 שלום רב,    

 הודעה בדבר העברת פעילות הסמכת מפעילי עגורני צריח/נייד לידי מינהל הבטיחות :הנדון

 

קובעות כי רשות  ' 1992-)עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, תשנ"גתקנות הבטיחות בעבודה ' .1

 .במשרד התחבורההינה 'רשם ציוד הנדסי'   - )נייד(  /ב')צריח(  מסוגים א' עגורניםההסמכה לעניין מפעילי 

משרד סמכותו זו של 'רשם ציוד הנדסי' מ על רקע המאמצים הננקטים להידוק האסדרה בתחום, תואמה העברת  .2

 התחבורה, אל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד העבודה.

במקביל, אפיין מינהל הבטיחות את המעטפת הנדרשת לקליטת פעילות זו, ובכלל זה ארגון מחדש של אופן מתן 

נהלי  , מעידה על ההסמכהואשר ל שיקבע המינה התעודהעיגון חקיקתי של חובת נשיאת סוג  תעודות ההסמכה,

 וכיו"ב.גורנים ומוסדות ההכשרה העבודה מול מפעילי הע

 . 15.6.19הינו ה  -שנקבע להעברת הסמכויות אל מינהל הבטיחות באופן מלאהתאריך 

הפעילות לידי מינהל הבטיחות והבריאות בו תועבר יום המוההזדהות בעת הפעלת עגורן  שיחולו עקרונות העבודה  .3

 התעסוקתית, הינם:

תהא רישיון נהיגה או 'תעודת מינהל'  ל מפעיל עגורן צריח )סוג א'(/ נייד )סוג ב'( שהמזהה תעודת ההסמכה  .א

 )לחסרי רישיון נהיגה(.

, יעבירו פרטיהם בטופס מקוון שכתובתו שאין ברשותם רישיון נהיגהמפעילי עגורנים מהסוג האמור,  .ב

https://survey.gov.il/he/CranesAB.  פרטי העגורנאים שייקלטו, ייבדקו ויוצלבו עם נתונים נוספים הנמצאים

אשר יישלחו ישירות לכתובתו הרשומה  לייצור תעודות קשיחותיועברו -ימצאו תקיניםבידי המינהל, ובמידה וי

 של מפעיל העגורן.

ולהתייצב עם האסמכתאות המתאימות נהיגה, לפנות ו מפעילי עגורנים ללא רישיון יוכל15.6.19 -בתקופה שעד ה

 אצל עובדת המינהל שתקלוט את פרטיהם. שעות הקבלה  יפורסמו באתר מינהל הבטיחות. קבלהבשעות 

או מפעילי עגורן אשר אין ברשותם תעודת זהות  מפעילי עגורנים אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל/אבד  .ג

שעת הגעה  Cranes@economy.gov.il  יפנו אל מינהל הבטיחות, ויתאמו באמצעות כתובת המייל ישראלית,

 ירושלים.באל משרדי המינהל 

http://www.economy.gov.il/pikuach
https://survey.gov.il/he/CranesAB
https://survey.gov.il/he/CranesAB
mailto:Cranes@economy.gov.il
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יידרש מפעיל העגורן להציג תעודת זהות/דרכון. במקרה של שלילת במשרדי המינהל, במעמד ההזדהות 

 רישיון נהיגה יידרש מפעיל העגורן להציג אסמכתא ממשטרת ישראל.רישיון/אובדן 

לאחר הצגת המסמכים שלעיל ואימות פרטיו של מפעיל העגורן, יימסר במקום רישיון מינהל זמני לשלושה 

 חודשים לכל היותר. 

על בסיס הצלבה ותיקוף של הפרטים  תיעשהמפעילי העגורנים  מצדההזדהות באתרי העבודה השונים  .ד

ופיעים ברישיון הנהיגה/'תעודת מינהל' אל מול הפרטים המופיעים באתר האינטרנט של המינהל המ

http://apps.moital.gov.il/afikReports/ .  

בדרך זו  לאמת ולתקףעל מנהל העבודה שתחול חובה  ותנוסח כך , חובה ברשומותכתעוגן  ההזדהות באופן זה 

בכל עת בה הוא מפעיל את פרטי העגורנאי באתר, לצד חובתו של מפעיל העגורן לשאת את התעודה המתאימה 

 .את העגורן

 סח ההודעה של חובה זו כפי שהועברה לפרסום ברשומות, תופץ בשבועות הקרובים בנפרד.נו

אימות זהותו וכשירותו של מפעיל העגורן על ידי מנהל העבודה, לצד נשיאת חובת   15.6.19החל מתאריך  .ה

הינה –צריח/נייד עגורן בה הוא מפעיל  עת כל בשל העגורנאי 'תעודת מינהל' כאמצעי זיהוי / רישיון נהיגה

 מחייבת.

 ותיחשב כהפעלת עגורן בניגוד לדרישות החוק. לא תתקבלכל דרך אחרת לזיהוי 

של מפעילי עגורני הסמכתם ימשיך משרד התחבורה בפעילותו השוטפת להסמכה /חידוש  , 15.6.19תאריך לעד  .ו

 צריח/נייד.

 

  ניתן להיכנס לאתר המינהל בכתובת: לפרטים נוספים .4

-mafiley-hasmachat-benehaley -https://employment.molsa.gov.il/Publications/News/Pages/shinuyim

2019.aspx-aguran  . 

 

 בברכה,

 

 

 ןרן כה

 מנהל תחום בכיר בטיחות

 

 

 העתקים:

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית )בפועל( ומפקח עבודה ראשי -אריק שמילוביץ'

 מנהלת אגף רכב ושירותי תחזוקה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים –עינת סגל 

 רמ"ט זרוע עבודה -יעל מזוז

 תפוצת מפע"זים

 תפוצת ראשי צוותים בנייה

 :לוט

 דוגמת 'תעודת מינהל' -א'נספח 

 

http://www.economy.gov.il/pikuach
http://apps.moital.gov.il/afikReports/
https://employment.molsa.gov.il/Publications/News/Pages/shinuyim-benehaley%20-hasmachat-mafiley-aguran-2019.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Publications/News/Pages/shinuyim-benehaley%20-hasmachat-mafiley-aguran-2019.aspx
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 נספח א'

 דוגמת 'תעודת מינהל' שתונפק לחסרי רישיון נהיגה

 

 

http://www.economy.gov.il/pikuach

