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   פגיעה בעובד עקב התהפכות עגורן להעמסה עצמית
 ar2013מס'  מסמך הפקת לקחים לתאונת עבודה

  
  

  פגיעה מזרוע עגורן  סוג התאונה: 

  

  גורם תורם לתאונה: 
  

  עגורן להעמסה עצמית

  סוג מקום העבודה: 
  

  אתר בניה

  מקום פתוח, אור יום  תנאי עבודה:
  

    
 תאונה של קצר תיאור

הרמה ושינוע של מטען (כלוב מתכת) באמצעות עגורן (מנוף) להעמסה עצמית המורכב על משאית, ך במהל

  . התהפכה המשאית על צידה ולכיוון המטען. עובד שנמצא בסמוך נפגע מזרוע העגורן ונהרג

  

   זה מסוג תאונות הישנות למניעת המלצות

  ת, יש להבטיח את הדברים הבאים:.  בטרם הרמה ושינוע של מטען על ידי עגורן להעמסה עצמי1

  א.  השטח אשר עליו תוצב משאית העגורן יהיה ישר ככל שניתן.

  ב.  הקורות האופקיות של המייצבים המותקנות בצידי העגורן והמשאית, יהיו פתוחים (שלופים)  לכל 

  אורכם, או שלופים במידה מספקת בהתאם לעומס המורם ועל פי הוראות היצרן.  

  האנכיים אשר מותקנים בקצה הקורות האופקיות, יהיו שלופים כלפי הקרקע במידה מספקת   ג.  המיצבים

  לצורך איזון העגורן, ומוצבים בבסיסם על פלטות של לוחות עץ או מתכת מתאימים המיועדים לפיזור       

  העומס ולמניעת חדירת המייצבים בקרקע.     

  ל העגורן תהיה חזקה דיה ולא ימצאו מתחתיה חללים.ד.  הקרקע שעליה יוצבו המייצבים האנכיים ש

  

  .  דרישות נוספות להפעלת עגורן להעמסה עצמית:2

  א.  העגורן יופעל רק על ידי בעל תעודת הסמכה בתוקף מסוג ד' המתאימה לדרגת עומס העגורן, או 

  עגורן נייד יופעל על ידי בעל תעודת הסמכה בתוקף של מפעיל עגורן צריח (סוג א'), או שהעגורן

  ).חקיקה בנושא(סוג ב')  (

  חודשים לפחות ויהיה בעל תסקיר בדיקה תקין ובתוקף.     14-ב.  העגורן ייבדק על ידי בודק מוסמך אחת ל

  ).חקיקה בנושא(     

  ג.  אביזרי הרמה (כגון מענבים, סגירים, אונקלים וכד') שבהם נעזרים להרמת מטען על ידי העגורן,  
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  .חודשים לפחות ויהיו בעלי תסקיר בדיקה תקין ובתוקף 6 - יבדקו על ידי בודק מוסמך אחת ל     

  ).חקיקה בנושא(     

  ד. איתות למפעיל עגורן בקשר להרמה או כיוון של מטען, יינתן רק על ידי אתת מוסמך שבידו תעודת 

  ).חקיקה בנושאהסמכה  תקפה. (  

  ה.  המשאית שעליה מוצב העגורן תיבדק ותאושר במסגרת הליכי רישוי שנתי של משרד התחבורה.

  

  

  
 עבודה, נהלי העדר ו/או פגום, ציוד עקב שנגרמו לתאונות דוגמה להוות נבחר לעיל, שתואר התאונה מקרה הערות:

                                                                                                                       תקינים. שאינם עבודה נהלי או

 אחרונה תופעה מהווה שבהכרח אינו זה ומקרה מרומזת, או מיוחדת עדיפות בעל אינו זו תאונה שפרסום לציין,

 או דעת חוות להוות בו ואין בלבד לקחים מסקנות/הפקת לימוד/הסקת של לצרכים מפורסם  זה מסמך שהתרחשה.

  דין. בבתי המתנהלים תיקים או חקירה תיקי בילג הכלכלה משרד של מחייבת עמדה

 בעבודה הבטיחות פקודת לרבות דין כל הוראות על בלבד להוסיף בא הלקחים הפקת מסמך כי יובהר ספק הסר למען

 ותקנותיה. 1970 – תש"ל חדש), (נוסח


