
א"תשפ/אדר/ז"ט

))))חובה( 2222    אשכול    כשירות    יום

ידני    משאות    ניטול
M.Occ.H בתעסוקה בבריאות מוסמך-כץ צביקה

M.Occ.H בתעסוקה בבריאות מוסמכת-סוזינוב טניה

  M.Occ.H -טניה סוזינוב

אוניברסיטת  תל אביב

פסיכולוגיה -תואר ראשון

יועצת ארגונומית  בכירה

מרצה לארגונומיה  

באוניברסיטת חיפה  

ומכללת עזריאלי

 M.Occ.H-צביקה כץ 
אוניברסיטת תל אביב

פיזיותרפיה -תואר ראשון

ל  "מנכ/ יועץ ארגונומי  

מרצה בארגונומיה  
אריאל  , באוניברסיטת חיפה

ומכללת עזריאלי

חבר בוועדה לארגונומיה  
במועצה לבריאות העובד

2

1
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א"תשפ/אדר/ז"ט

?עם מה חשוב לנו שתצאו בסוף היום 
מה המרכיב המכאני הגורם לפגיעות בניטול ידני?

 כיצד נכון להרים והאם קיימת רק דרך אחת נכונה?

 מה הסיבות שקשה להטמיע שיטות ניטול נכונות בקרב
?העובדים

 האם בכלל ניתן לקבוע  ? מה באמת המשקל המומלץ  להרמה
?את זה

 מהם כלי הבדיקה  שאתם חייבים להכיר?

 כיצד עליכם לקבוע את המשקל המותר?

 באילו דרכים ניתן להקל על העובדים?

אילו אמצעים קיימים להפחית עומסים הקשורים לניטול?

21פברואר  28 M.OCC.H   צביקה כץ 3

נתונים סטטיסטים

21פברואר  28 M.OCC.H   צביקה כץ 4

2018 SURVEY OF OCCUPATIONAL INJURIES & ILLNESSES 

CHARTS PACKAGE November 7, 2019  BLS USA 
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א"תשפ/אדר/ז"ט

BLSBLSBLSBLSב"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ארה

פילוח לפי סוג התאונה  

21פברואר  28 M.OCC.H   צביקה כץ 5

)עצבים + שלד -שריר 28.6%( התפלגות לפי אבחנות 

21פברואר  28 M.OCC.H   צביקה כץ 6

מספר מקרים לפי סוג הפגיעה
  2017)רשם מחלות  תעסוקתיות בישראל ( 
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א"תשפ/אדר/ז"ט

HSE HSE HSE HSE 

ממונהמחויבות
שלבהקשרהבטיחות
תעסוקתיתבריאות

9

10



א"תשפ/אדר/ז"ט

ממונים על  (תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
1996-ו"תשנ, )הבטיחות

תפקידיו של ממונה על הבטיחות

מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ    )א(  .10•
  בענינילתקנות ולתקנים , למעביד בכל הנוגע לחוקים

לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע  , בטיחות
הנדסת אנוש ובריאות  , גיהות, לבטיחות

תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את  
....התודעה בנושאים אלה

-תכנית לניהול הבטיחות
)ד4(תכנית שנתית ג 

תקנות  בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לפי √
לרבות סקר מקדים הניטור

למקום עבודה  סקרי סיכונים ייחודיים √
כנובע ממאפייניו

ביצוע פעולות מתקנות ומונעות√
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א"תשפ/אדר/ז"ט

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של (תקנות הבטיחות בעבודה 
2011-א"תשע, )עובדים בגורמים מזיקים

 הכוללות    תעסוקתיות-בדיקות סביבתיותיש לבצע
גורמים מזיקים  מעודכן וניטור סביבתי של  "סקר מקדים"

 ופיזיקליים גורמים כימיים: גורמים מזיקים  

ואשר העובדים עלולים להיחשף  , הנמצאים במקום העבודה
בתוספת  , בספראליהם בזמן העבודה והם רשומים 

הראשונה או השנייה

 הספר– ACGIH Threshold Limit Values for Chemical 
Substances & Physical Agents

, גורמים מזיקים המפורטים בתוספת הראשונה –" גורמים מזיקים טעוני ניטור"להבדיל מ 
)לא קשור לארגונומיה ( ; 4שלגביהם מתחייב ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית לפי תקנה 

גורמים פיזיקליים הרשומים  
"  בספר"

ACGIH Threshold Limit Values forACGIH Threshold Limit Values forACGIH Threshold Limit Values forACGIH Threshold Limit Values for

lifting Thermal stress vibration Hand effort
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א"תשפ/אדר/ז"ט

התכנית לניהול (תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
:2013) הבטיחות

לא תסכן    אשר, מקום עבודה מחויב לקיים סביבת עבודה√
  .את בריאותם של העובדים

בטיחות העובדים  הכנת תוכנית פרואקטיבית לשמירה על √
)הסרה וצמצום סיכונים , איתור, זיהוי(  ובריאותם

מסירת  -יידוע העובדים בדבר הסיכונים והדרכים למניעתם √
)  3תקנה ( הדרכת עובדים , ) 2תקנה ( מידע 

חשיפה גדולה לתביעות: ממונה /השפעות על המעסיק

עובד במאפייה הניף  
  30מגש בצק במשקל 

פיצוי  . ג ונפגע בגבו"ק
₪   116000של 

)2012 (

עובדת במפעל מזון  
נפגעה בגבה שהניפה שק 

₪  מיליון  -פיצוי. כבד

)2012 (

עובד בחברה לייצור  
מוצרים לענף הבנייה  

  -פיצוי. נפגע בגבו

200000   ₪

 )2014 (

ד במשטרה סבלה  "עו
מכאבי גב לאחר 
שנשאה תיקים  

הוכר כתאונת  -כבדים
עבודה  

)2012 (

עובדת במפעל מזון  
קיבלה פיצויים של 

מיליון שקל עקב תנאי  
העבודה שגרמו לנזק 

בגב ובצוואר  

)2014 (
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א"תשפ/אדר/ז"ט

ניטולעבודותשלהשפעות
שלדשרירמערכתעל

השפעות עיקריות על מערכת שריר שלד

Low back

pain
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א"תשפ/אדר/ז"ט

השפעה על 
הגב התחתון  

?במה תלוי הלחץ בתוך הדיסק 

אסימטריה

כוחות 

מאמץ שרירי

עומס על 
הדיסק
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א"תשפ/אדר/ז"ט

מרכיב האסימטריה

צביקה כץ

כוחות המופעלים על הדיסק
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א"תשפ/אדר/ז"ט

מרכיב הכוחות

השריריהמאמץמרכיב
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א"תשפ/אדר/ז"ט

הרמת מטענים –דוגמאות מהשטח  הרמת מטענים –דוגמאות מהשטח 

המנע מתנועת כיפוף הגב 

לגובה נמוך ללא כפיפת ברכיים
כפוף ברכיך וישר הגב והתקרב  

למטען ככל הניתן

כפוף ברכיך וישר הגב והתקרב  

למטען ככל הניתן

עבודהתנוחות
נכונההרמה : : : :נכונות

לחפץ שאפשר כמה התקרב

רגליים פסק

לאחור האגן את הוצא

ברכיים כופף

הגב את ישר

לגוף קרוב בחפץ אחוז

הגב ישור כדי תוך התרומם
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א"תשפ/אדר/ז"ט

חברת ארגוטיים -קורס ארגונומיה©

:הרמת משאות באופן ידני

'דרך ב

          1                    2                      3                    4

כללי

עבודה

ארגונומים

פסק רגליך

ברוחב הכתפיים

והתקרב לחפץ

,  כופף ברכיים

הנח ברך אחת 

על הרצפה  

העבר  , אחוז בחפץ

אותו מברך אחת 

לברך השנייה

.דחוף חזק עם הברכיים

שמור על גב ישר לאורך

כל זמן ההתרוממות

מה מונע מאתנו 
לשנות שיטות  

?עבודה 

הרגלים מהעבר

בעיות או מגבלות פיזיות

לחץ ועמידה ביעדים

חוסר מודעות לנזקים 
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א"תשפ/אדר/ז"ט

ופיזיולוגים לגבי הרמה ביומכאניםממצאים 

וקצב הלב  , 14.3%-קטנה בהייתה )  stoop(הגב כפוף לפנים צריכת החמצן המרבית בהרמה כאשר •
ונמוך גם יותר מטכניקת , לעומת הרמה בטכניקת הכריעה המלאה, 6.5%-הגבוה ביותר היה נמוך ב

אפשר להבין שההרמה בכריעה המלאה הוגדרה כמעייפת יותר ודורשת יכולות אירוביות . כריעה-החצי
.גבוהות יותר

אך  , יש יותר עומס על הגו מאשר בכריעה מלאה ) stoop(כריעה והרמה בכפיפה -בטכניקות מסוג חצי•
.5%חשוב לציין שההבדל בעומסים בין הטכניקות היה בטווח של 

הידועים  , מגבירה כוחות גזירה על עמוד השדרה) stoop( הרמה כאשר הגו בכפיפה •
.  כמזיקים ומסוכנים

ואנו מסתמכים יותר  , יש פחות פעילות של שרירי הגב )stoop(  בכפיפה גדולהכאשר הגב , בהרמה•
אנו מתעייפים פחות ומסתמכים יותר על  , כיוון שהפעילות השרירית פחותה. על רצועות עמוד השדרה

הנמתחות והעלולות לא לחזור לצורתן  , על רצועות הגו) creep(וכך נוצר כוח מסוג זחילה , הרצועות
  .המקורית

....אז כמה מומלץ להרים
כלים להערכת משקלים  

מומלצים
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א"תשפ/אדר/ז"ט

?מומלץ להרים /אז כמה מותר

25

32 23

...לפני שמתחילים

שמדברים על ניטול ידני מתכוונים לפעולות של  •
של מטענים ולא נשיאה על  ' וכד, דחיפה, הרמה
הגוף

מלבד  " כמה מותר להרים"אין חוק ברור הנוגע ל •
חוק הנוער

תקנות הבטיחות  הדבר הכי קרוב לחוק הם •
ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים  (בעבודה 

האומרים לנו   )2011-א"תשעבגורמים מזיקים 
ACGIH-להתייחס לערכים הכתובים בספר של ה

בעניין ניטול  )  11228( תקן ישראלי אומנם קיים •
.אך גם הוא לא רשמי ואינו מחייב למעשה, ידני

מפעילים  , הולכים על מה שמקובל .. אז מה עושים•
,  מכירים את המגבלות הקיימות, את חוק ההיגיון
מספרים על הסיכונים ונותנים  ,נותנים הדרכות 

אמצעים לעזור לעובד

25

32 23
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א"תשפ/אדר/ז"ט

?להרים בתנאים אידיאלים ) מותר(אז כמה מומלץ 

NIOSH

ג"ק 23

ג "ק 32
ACGIH

תקן ישראלי

ג "ק 25

ג"ק 27 

SNOOK

?מהם תנאים אידיאלים להרמה

סביבה בעלת טמפרטורה סבירה1.

ניטול בשתי ידיים בלבד2.

מנח עמידה חופשי ממגבלות3.

ממשק אחיזה טוב4.

ממשק טוב בין הרצפה לבין כפות 5.
הרגליים

לתנועתיות נוספת מינימליתדרישה 6.

קר או מזוהם, המשא הניטל אינו חם7.

מ או פחות בין "ס 25העברה אנכית של 8.
הכתף לאמצע הירך

וללא פיתול, הגו זקוף 9.

המשא נשמר קרוב לגוף10.

558

Min` 

Heigh

t

875

950

25

03

00

Optimal

Zone

1200

Max` 

Heigh

t
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א"תשפ/אדר/ז"ט

תקנים והמלצות

הרמה ונשיאה –ניטול ידני : 11228-1תקן ישראלי •

להרמה   NIOSHמשוואת  •

•ACGIH Lifting TLV

  11228-1תקן ישראלי 

 25 -להגבלת המשקל לניטול , בתנאי ניטול אידיאליים•
,  מן הגברים 95% -עשויה לספק הגנה סבירה לג "ק

   .בלבד בקרב הנשים 70% – ול  

מומלצת על מנת לספק  ג "ק 15 -להגבלת המשקל •
מקרב  95% -ל, בתנאים אידיאליים, הגנה סבירה

לרבות עובדים צעירים או  , קבוצת עובדים רחבה יותר
.  מבוגרים יותר

ובהיעדר אמצעים טכנולוגים  , בנסיבות מיוחדות•
משקלים גבוהים יותר עשויים להתאים  , מתאימים

.לאוכלוסייה ספציפית של עובדים מיומנים

36
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א"תשפ/אדר/ז"ט

ACGIH – Lifting 

TLV

לערכי הרמה מקסימאליים TLVטבלאות 
שהעובד מבצע עבודה זמן המצטברב, טבלאות השונות 3ישנם 

:לכל שעת עבודה תדירות ההרמהפיזית וב

 60-ומרים פחות מ, עובד פחות משעתיים ביום. 1טבלה א

הרמות בשעה

  12-ומרים פחות מ,עובד יותר משעתיים ביום . 2

הרמות בשעה  

ופחות   12-ומרים יותר מ, עובד יותר משעתיים ביום. 1טבלה ב

הרמות בשעה 30-מ

  360 -ל 60ומרים  בין ,עובד פחות משעתיים ביום .  2

הרמות בשעה  

  360 -ל 30ומרים בין  , עובד יותר משעתיים ביום. 1טבלה ג

הרמות בשעה  
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א"תשפ/אדר/ז"ט

:למטלות הרמה המבוצעות ערכי הרמה מותרים -טבלה א 

הרמות בשעה 60-מ פחות, משעתיים ביום פחות. 1

  הרמות בשעה 12-מ פחות, משעתיים ביום  יותר.  2

60-80  

מ  "ס

מהגוף

30-60  

מ  "ס

מהגוף

 30-פחות מ

מ מהגוף"ס

מרחק אופקי של החפץ

מהקרסוליים  למשא

   

                                              

גובה אזור ההרמה            

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

מ  "ס 30מ מתחת לכתף ועד "ס 8ג"ק 16ג"ק 7

הכתף  מעל

בין מרכז כף היד  לכתףג"ק 32ג"ק 16ג"ק 9

ממרכז השוק למרכז כף הידג"ק 18ג"ק 14ג"ק 7

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

מהרצפה למרכז השוקג"ק 14

:למטלות הרמה המבוצעות ערכי הרמה מותרים -טבלה ב 

הרמות בשעה 30-ופחות מ 12-יותר מ, משעתיים ביום יותר. 1

  הרמות בשעה  360 -ל 60בין , משעתיים ביום  פחות.  2

60-80  

מ  "ס

מהגוף

30-60  

מ  "ס

מהגוף

 30-פחות מ

מ מהגוף"ס

מרחק אופקי של החפץ

מהקרסוליים  למשא

   

                                              

גובה אזור ההרמה            

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

מ  "ס 30מ מתחת לכתף ועד "ס 8ג"ק 14ג"ק 5

הכתף מעל

בין מרכז כף היד  לכתףג"ק 27ג"ק 14ג"ק 7

ממרכז השוק למרכז כף הידג"ק 16ג"ק 11ג"ק 5

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

מהרצפה למרכז השוקג"ק 9
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א"תשפ/אדר/ז"ט

:למטלות הרמה המבוצעות ערכי הרמה מותרים -טבלה ג 

 הרמות בשעה 360 -ל 30בין  , משעתיים ביום יותר. 1
60-80  

מ  "ס

מהגוף

30-60  

מ  "ס

מהגוף

 30-פחות מ

מ"ס

מרחק אופקי של החפץ

 מהקרסוליים  למשא

                                              

גובה אזור ההרמה            

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

 30מ מתחת לכתף ועד "ס 8ג"ק 11

הכתף מעלמ "ס

בין מרכז כף היד  לכתףג"ק 14ג"ק 9ג"ק 5

ממרכז השוק למרכז כף הידג"ק 9ג"ק 7ג"ק 2

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

אין משקל  

בטוח 

בהרמה 

חוזרנית

אין משקל  

בטוח בהרמה 

חוזרנית

מהרצפה למרכז השוק

NIOSHמשוואת 
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א"תשפ/אדר/ז"ט

•H-  של המשקל בנקודת  ) הוריזונטלי ( מרחק אופקי
האחיזה למרכז הגוף

•V-  של המטען מהקרקע בתחילת  ) ורטיקאלי(גובה אנכי
) Vf( ובסיום ההרמה )  Vo( ההרמה 

•D – הפרשי גבהים בין גובה המשקל בתחילה ובסיום

•A - הזוית בה החפץ סוטה מקו  -סימטריות של הגוף-א
האמצע של הגוף

•C-  האחיזה) איכות ( סוג 

•F – תדירות ומשך ההרמה

:כמו כן
•LC – KG 23Load Constant =  –  המותרהמשקל המכסימאלי

•RWL-  המומלץהמשקל המכסימאלי

המידות הנמדדות בזמן ביצוע המטלה

RWL = LC x H x V x D x A x C x F

:הסברים לגבי המשוואה

כל ערך שנמדד בשטח מועבר לטבלה ושם ממירים אותו  •
והוא זה שמוצב  ) multipliers(למספר אחר הנקרא כופל 

.0-1ערך הכופל מהטבלה ינוע בין . בנוסחא

RWL = LC 23x HM x VoM X DM x AM x CM x FM

המשקל  0-ניתן להבין שאם ערך הכופלים מהטבלה קרוב ל•
ג"ק 23-המומלץ יהיה נמוך בהרבה מ

.ידיים 2 -המשוואה מתאימה להרמה ב •

.כל מטלת הרמה צריכה להיות מוערכת בנפרד•
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בקרה וטיפול 

עקרונות שינוע במפעלים
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סוגי אמצעי הרמה

פעולות מניעה

חגורות גב שיטות הרמה הכנת הגוף

עבודה בזוגות בירכיות תרגילים
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?עם מה חשוב לנו שתצאו בסוף היום 

מה המרכיב המכאני הגורם לפגיעות בניטול ידני?

 כיצד נכון להרים והאם קיימת רק דרך אחת נכונה?

 מה הסיבות שקשה להטמיע שיטות ניטול נכונות בקרב
?העובדים

 האם בכלל ניתן  ? מה באמת המשקל המומלץ  להרמה
?לקבוע את זה

 מה כלי הבדיקה  שאתם חייבים להכיר?

 כיצד עליכם לקבוע את המשקל המותר?

 באילו דרכים ניתן להקל על העובדים?

אילו אמצעים קיימים להפחית עומסים הקשורים לניטול?

21פברואר  28 M.OCC.H   צביקה כץ 51

THANKS

5322117-03 

0523524207-צביקה

ergotime@netvision.net.il
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