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6 ש"ל נושא 1: חוקים ותקנות (זהה לשתי ההכשרות)
תקנות .1
פקודת הבטיחות בעבודה 1.1
תקנות בדבר עגורני צריח 1.2
תקנות הסמכה של עגורנאים ומאותתים 1.3
תקנות עבודה בגובה 1.4
בדיקת העגורן על ידי בודק מוסמך, התסקיר 1.5
פנקס העגורן 1.6

 
6 ש"ל  נושא 2: חישובים (זהה לשתי ההכשרות)

יסודות הפיסיקה 2.1
'יחידות אורך: ס"מ, מטר, אינץ 2.1.1
משקל סגולי וצפיפות החומר 2.1.2
יחידות משקל: גרם, קילוגרם, טון ופאונד 2.1.3
חישוב משקל גופים שונים, לפי נפח ומשקל סגולי 2.1.4

מכניקה וסטטיקה 2.2
כוחות ותיאורם הגרפי 2.2.1
פירוק כוחות לרכיבים 2.2.2
שקול הכוחות וכיוונו 2.2.3
מרכז הכובד של גופים 2.2.4
מומנט: עקרון ודוגמאות להמחשת מומנט חיובי ושלילי 2.2.5
העברת כוח בגלגלות 2.2.6
תרגילי יציבות בעגורנים 2.2.7

 
15 ש"ל נושא 3: היכר העגורן (שונה לשתי ההכשרות)

המרה מסוג ב' ל-א' (צריח) המרה מסוג א' ל-ב' (נייד)



המרה מסוג ב' ל-א' (צריח) המרה מסוג א' ל-ב' (נייד)
סוגי עגורני צריח 3.1

סוגים עיקריים 3.1.1
תכונות 3.1.2
התאמה למטרות 3.1.3

הכרת העגורן על חלקיו – סקירה 3.2
המרכב 3.2.1
הבמה 3.2.2
הצריח 3.2.3
הזרוע 3.2.4
החלקים המניעים 3.2.5
המסילה ואדנים 3.2.6

גובלים 3.3
 

סוגי עגורנים ניידים 3.1
סוגים עיקריים 3.1.1
תכונות 3.1.2
התאמה למטרות 3.1.3

הכרת העגורן על חלקיו – סקירה 3.2
מבנה העגורן - בדגש על זרוע 3.2.1

הידראולית / מכאנית / מאריכה
הבמה ומערכות ההרמה, הסיבוב 3.2.2

והנסיעה
מייצבים 3.2.3
מערכות הנעה והיגוי 3.2.4

3.2.5 טבלת עומסים

 

9 ש"ל נושא 4: אביזרי הרמה (זהה לשתי ההכשרות)
 כבלי פלדה 4.1

מבנה 4.1.1
תכונות, לפי המבנה והחומר של הכבל 4.1.2
סיבות לפסילה 4.1.3
סופיות לכבלים 4.1.4
שימושים וטיפול בכבלים 4.1.5
.עומס מותר על כבל, חישובים מקורבים 4.1.6
כריכת הכבל על התוף 4.1.7
היחס בין קוטר הגלגלון לקוטר הכבל 4.1.8

 
4.2 שרשראות

מבנה 4.2.1
תכונות 4.2.2
עומס מותר, חישובים פשוטים ומקורבים, שימוש בטבלאות 4.2.3
בדיקת שרשראות והסיבות לפסילה 4.2.4
חבלים, כבלי פלדה ושרשראות – השוואה 4.2.5

אמצעים ואביזרים נוספים להרמה 4.3
ווי הרמה (אנקולים) – מבנה ושימוש 4.3.1
סוגרים (שקלים) מבנה ושימוש 4.3.2
ברגי עין בלי כתף וברגי עין עם כתף – שימוש 4.3.3
מהדקים ומחברי שרשרת 4.3.4
טבעות למיניהן – שימוש 4.3.5
מענבי כבל למיניהם 4.3.6
השפעת הזויות בין זרועות המענב על עומס עבודה בטווח 4.3.7
מענבי שרשראות 4.3.8
קורות הרמה 4.3.9
אביזרי הרמה מיוחדים 4.3.10

רצועות הרמה 4.4
זיהוי, שימוש, אחסון, פסילה, צורות שימוש וטבלאות 4.4.1

בדיקות על ידי בודק מוסמך 4.5
הצורך בבדיקה 4.5.1
היקף הבדיקה ומועדי הבדיקה במתקני ההרמה ובאביזרים 4.5.2
שיטות הבדיקה של הבודק המוסמך 4.5.3
.חלקו של המפעיל בהקשר עם הבדיקה 4.5.4

 

9 ש"ל   נושא 5: בטיחות (שונה לשתי ההכשרות)
המרה מסוג ב' ל-א' (צריח) המרה מסוג א' ל-ב' (נייד)

מיקום העגורן באתר הבנייה 5.1
השפעת המערך על אתר 5.1.1

הבנייה

הנדסת קרקע 5.1
סוגי קרקע 5.1.1
השפעתן על יציבות העגורן 5.1.2



הבנייה
שליטת העגורנאי 5.1.2
חשיבות המרחק בין החלק 5.1.3

הבולט ביותר של העגורן לבין
המבנה, וכן המרחק לקווי
חשמל ושטח ציבורי

תורת החשמל 5.2
הגדרות: מתח, זרם והתנגדות 5.2.1
סוגי מתח והזנות 5.2.2

5.2.3 רכיבים חשמליים בעגורן

השפעתן על יציבות העגורן 5.1.2
חשיבות השיפוע הטבעי של
הקרקע

5.1.3 מפזרי עומס
 

5.2 הידרוליקה
הגדרות ומבנה מערכות הידרוליות 5.2.1
ספיקה, הדחק, לחץ, נפח 5.2.2

5.2.3 קריאת סכמה הידרולית

 
תאונה 5.3

הגדרת תאונה 5.3.1
הגורמים לתאונות ומניעתן 5.3.2
דוגמאות של תאונות עבודה 5.3.3

 
מצבים מסוכנים 5.4

פעולות מסוכנות והקטנת הסיכון 5.4.1
סיכונים ומניעתם באתר בנייה 5.4.2
חשמל, מתח גבוה – סיכונים ומניעתם 5.4.3
עבודה בקרבת קווי חשמל עיליים 5.4.4
סיכונים באתר בנייה ומניעתם 5.4.5

 
אחזקה 5.5

חשיבות האחזקה של העגורן – הגורמים העיקריים 5.5.1
טיפול יומי, שבועי, חודשי ותקופתי, כולל וויסות מערכות ואחזקה מונעת 5.5.2

 
איתות 5.6

איתות – הגדרה 5.6.1
חשיבות האיתות 5.6.2
(סימני איתות מוסכמים (לכל סוגי המנופים 5.6.3
תרגול סימני האיתות 5.6.4
שיטות האיתות 5.6.5
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