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נ"הנדסאי תעו

ממונה בטיחות בעבודה

בוגר השתלמות ענפית בחשמל

בעל תעודת הוראת לנהיגת מלגזה

בוגר קורס ממונה בטיחות אש

בוגר השתלמות אחראי רעלים

בוגר קורס יועצי ארגונומיה

מדריך גובה

בעל הסמכה להדרכת אנשי תחזוקה ומנהלי עבודה

בוגר קורסים מגוונים בתחום ניהול הלוגיסטיקה ומחסנים
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לשכת ממוני הבטיחות בישראל

.נרשמה לשכת ממוני הבטיחות בישראל כעמותה, 23.3.2020בתאריך •

:ואלה מטרות העמותה •

.הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל•

".וועדת אדם"לפעול למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות •

או  /לפעול למען רווחתם של ממוני הבטיחות בין היתר על ידי הפחתת כמות ימי העיון הנדרשת מממונה הבטיחות לפי דין ו•

.לכל יום עיון₪ 100הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העיון באופן שלא יעלה על 

חברים וחברות שהינם ממונים על הבטיחות והיא מהווה היום את הישות  2630-מונה העמותה כ, 2022נכון לתאריך נובמבר •

.המשפטית המייצגת את המספר הגדול ביותר של ממונים על הבטיחות
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ל "מאיר הר ציון ז
1934-2014

מותה של אגדה

מאיר הר ציון  ( 'מיל)הרצאה זאת מוקדשת לזכרו של סרן 

...אשר עשה את מה שאפשר ולא רק את מה שצריך
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אריאל שרון( 'מיל)מתוך הקדמת האלוף 
מאת מאיר הר ציון" פרקי יומן"לספר 

1968אוקטובר 

היכול,בידםלסייעהיכוליותרגבוהמפקדבקרבתםכשאין.עצמאיתמשימהעליהםכשמוטלתבעיקרנבחניםמפקדים..."

הגדולהמאמץנדרשעצמאיממפקד.הקרבבעתלעיניולהתבלטשאפשרמפקד,הקרבמשדהלחלצםצורךשלבמקרה

הואכזהבמצבמפקד.הקרבלאחרלבסיסםבשלוםמחזירםהוא,בראשםומסתערלוחםהוא,אנשיואתמנהיגהוא-ביותר

"...מראששניתנותדריךאופקודהמכלחזקהוהשפעתו,תבוצעואיךתבוצעהמשימהאםהקובע
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.הפעילהצבאימהשירותלפרושנאלץובעקבותיהאנושההייתההשנייהפציעתו.בקרבפעמייםנפצעמאיר..."

.הבכיריםל"צהממפקדיאחדכיוםשהיהבטוחני,בשירותולהמשיךהיהיכוללו

מכיר,טבעואוהבמובהקשדהאיש.בהליכותיוופשוטעניוהיההצלחותיולמרות.אחריםועםעצמועםישרהיההואכאדם

היההוא.מושלמתביצועלרמתשהגיעעדעצומיםמאמציםהשקיעהוא.בקלותלאבאולאההישגים...ושביליההארץאת

...והצליחמכשוליםעללהתגברמוכרחשהיהאדם,עצמועםהנאבקאדם

.לנושהיהביותרהגדולהלוחם,אמיתילוחםהיההוא.ציבורויחסיטרקליניםאישולאחבורותאישהיהלאציוןהרמאיר

".לדורותלאאם,רבותלשניםולוחמיול"צהעלהעזרישומוהשאיראך,יחסיתקצרהתקופהעלהשתרעהפעילותו

אלוף אריאל שרון, 1968אוקטובר 
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...וכמובן

האמור בהרצאה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה  

.או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו/לשמש כייעוץ משפטי ו

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת  

.כל פעולה או קבלת כל החלטה
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על מה נדבר היום

גורמי סיכון✓

ניתוח סיכונים✓

ארגונומיה✓

גובה✓

מתקני הרמה✓

ציוד שינוע✓

תאורה✓

מעברים בטוחים✓

כיבוי✓

ציוד מגן אישי✓

אחסנה✓

מידוף✓

עבודה בקור✓

חומרים מסוכנים✓
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כמה שאלות פתיחה

?מדוע בקיאות בבטיחות במחסנים היא חלק מתפקידו של ממונה הבטיחות1.

?האם בטיחות במחסנים כלולה בחוקים ובתקנות עליהן מחויב לייעץ ממונה הבטיחות2.

?ט"הפבעל מי חל 3.

?מה בין הבטיחות במחסנים לפי הדין לבין הבטיחות במחסנים לפי כללי המקצוע הטובים4.
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תפקידיו של ממונה הבטיחות

,  למעביד בכל הנוגע לחוקיםלייעץמתפקידו של ממונה על הבטיחות 

לו ולאנשי צוות הניהול  לסייע, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות

הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של , גיהות, והתכנון בנוגע לבטיחות

:את התודעה בנושאים אלהולקדםהעובדים במפעל 
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...(  3ורק )3

10סעיף ( ממונים על הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 



המשך-תפקידו של ממונה הבטיחות 

.ולהודיע עליהם למעביד, וגיהותלאתר במפעל מפגעי בטיחות ( 1)

;נאותים במפעלוגיהותלוודא קיום התקני בטיחות ( 2)

;בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם, במבנים, במיתקנים, בתהליכי העבודה, נאותים במפעלוגיהותלדרוש הנהגת סדרי בטיחות ( 3)

;ולהכנת תכנית להדרכת  עובדים, 1984-ד"תשמ, (מסירת מידע  והדרכת עובדים)לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( 4)

; 1984-ד"תשמ, (תכנית בטיחות)כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ועידכונהלוודא הכנת תכנית בטיחות ( 5)

איחסון, תחזוקה, הפעלה, בהוראות עדכניות לשימושוגיהותלוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות ( 6)

;של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל, בטוח של ציוד

לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע  , לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים( 7)

;לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו; למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות

;לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע  שאירעו במפעל( 8)
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המשך-תפקידו של ממונה הבטיחות 

וגיהותלהשגיח על ביצוע הוראות בטיחות . פרסומן ועדכונן, ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודהוגיהותלהכין הוראות בטיחות ( 9)

;ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן

;ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי, לוודא סימון חומרים( 10)

של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות  , ציוד מגן אישי, וגיהותלוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות ( 11)

;על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים, תקופתיות על פי דין

;לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה( 12)

לתעד את ; כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות, לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות( 13)

;ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט

;בהעסקתם של קבלני חוץ, נאותיםוגיהותלקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות ( 14)

.ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת, לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית( 15)
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המשך-תפקידו של ממונה הבטיחות 

;ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה, לחייו או בריאותו של עובדמיידיתלהורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה ( 16)

;לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום( 17)

;ומניעת סיכונים במפעלוהגיהותעל פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות , על פי דרישתו, לדווח למפקח עבודה אזורי( 18)

.אם יידרש לכך, להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל( 19)
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על מחסניםט"הפבתחולת 

?מהו מפעל(1)

?על מפעלים לסוגיהםט"הפבתחולת (2)

?האם מחסן עצמאי הוא מפעל(3)
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14

פרשנות: 'סימן א

1974-ד"תשל(1' תיקון מס)מפעל בדרך כלל 

או מסביב להם עובדים בני אדם בעבודת כפיים בתהליך המשמש לעשיית  בגידרתםמפעל הוא חצרים שבהם או .2
או , הריסתו או הכשרתו למכירה, פירוקו, רחיצתו, ניקויו, גימורו, עיטורו, תיקונו, שינויו, מצרך או חלק של מצרך

:ונתקיימו בחצרים שתי אלה, הכרוך באלה

;יד או לשם השתכרות-פעולת המפעל היא דרך משלח(1)
2014-ד"תשע( 7' תיקון מס)1974-ד"תשל(1' תיקון מס)

.יש למעסיקם זכות גישה או זכות שליטה–אם מועסקים שם עובדים שכירים (2)

?מהו מפעל(1)
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פרשנות: 'סימן א

–למפעלבקשר,עוסקיםשבהםחצרים(12)

;מפעלשללמטרותיובכרוךאובמפעלהנעשיתלעבודהכהכנה–מצרכיםבמיון(א)

?על מפעלים לסוגיהםט"הפבתחולת ( 2)

1974-ד"תשל(1' תיקון מס)מפעלים מפורטים )

גם אם אינם כן לפי ההגדרה  , בכלל מפעל הם, שבהם עובדים בני אדם בעבודת כפיים, אף החצרים המנויים להלן.3
:ואלה הם, 2בסעיף 
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מחסנים: 'סימן ו

תחולת הפקודה על מחסנים

לבעלהשייךמחסןוכן,מיכאניבכוחמשתמשיםלצרכיואובוואשרממפעלחלקשאינומחסן(א).187

כאילו(ב)קטןבסעיףהמנויותההוראותעליויחולו,עליהםלממוניםאולנאמניםאומספןאו,מיגשה,רציף

,מפעלשלתופשוהיהממנוחלקהמהוויםבחצריםאובותופשאומשתמששלמעשההאדםוכאילומפעלהיה

.להפרתןאחראי,כאמורהתופשולא,הקיטורדודבעליהיה(3)בפסקההאמורותההוראותלעניןאולם

?האם מחסן עצמאי הוא מפעל( 3)
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:כאמורהחלותההוראותואלה(ב)

;פרשנות:'אסימן',אפרקהוראות(1)

1974-ד"ט תשל"ת

מדרגות,משטחים:'דסימן,בהןומסחרמכונותשלמבנה:'בסימן,כללבדרךמכונות:'אסימן',גפרקהוראות(2)
;הרמהמכונות:'זוסימן,הרמהואבזריחבלים,שרשרות:'וסימן,וסולמות

;קיטורדודילענין,ד"וי'יסימנים',גפרקהוראות(3)

;לעובדיםרווחהלעניןתקנות:'וסימן',דפרקהוראות(4)

;ובריאותבטיחותתקנות:'טסימן',הפרקהוראות(5)

;בתקנותהשרשעשהלשינוייםבכפוף,נפרדמפעלשהואמבניןחלק:'אסימן',ופרקהוראות(6)

;בתקנותהשרשעשהלשינוייםבכפוףהכל,המפעלפנקס:'גוסימן,ותעודותתקצירים:'בסימן',זפרקהוראות(7)

;משכרניכוייםאיסור:'הוסימן,עובדיםשלחובותיהם:'דסימן',זפרקהוראות(8)

;ביצוע:'חפרקהוראות(9)

.משפטייםוהליכיםעונשין,עבירות:'טפרקהוראות(10)

מחסנים: 'סימן ו



אז איך יודעים מהם גורמי הסיכון 
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-גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים מחסנאי

?מהו גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים

גיליון הבטיחות אינו  , תפקיד מסוים/ גיליון מפרט בסדר תקני מוגדר את הסיכונים אשר עלול להיות חשוף אליהם בעל מקצוע 

מיועד לספק עצות אלא מהווה מקור מידע בלבד ומאפשר לתכנן וליישם אמצעי מגן והדרכה כנגד הסיכונים

:נקודות מתוך גיליון הבטיחות

?מי הוא מחסנאי

עובד אשר אחראי לניהול ולפעילות מחסן מסחרי או תעשייתי

?מהם הסיכונים העיקריים של עיסוק זה

.  מחסני ערובה או מתקני האחסון האחרים, קיימים סיכונים שכיחים הקיימים במרבית המחסנים•

,  ובמיוחד על ידי מלגזותלהיפגע על ידי כלי רכבי הם עלולים . או על הרצפה, ממשטחים מוגבהים, מסולמותלפולמחסנאים עלולים 

.  ממדפים גבוהים וכדומהלהיפצע עקב נפילת חפצים 

יד וזרוע, לפגיעות ובמשך הזמן לכאבי גבמה שעלול לגרום, במשאות כבדים, רבים מהמחסנאים מטפלים דרך שיגרה

,  דליקות, ברמת הסיכון שלהם מהבחינות של רעילות–הסיכונים להם חשוף המחסנאי תלויים גם בסוג המוצרים והסחורות המאוחסנים במחסן שלו •

19.התפוצצות וכדומה



מחסנאי-גיליון מידע על גורמי סיכון  תעסוקתיים 

חלקים 5נוכל לחלק את גורמי הסיכון להם חשוף המחסנאי ל 

סיכונים כימייםסיכוני תאונות סיכוני ארגונומיהסיכונים פיזיקליים סיכונים ביולוגים

אז בואו ונתרגם הכותרת לפרקטיקה
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מתחילים מהבסיס הערכת סיכונים
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דוגמה להערכת גורמי סיכונים לתפקיד ולמשימה

עבודה 
משרדית

אחסון בגובההובלה ואחסון
שימוש 

במעברים  
ומדפים

כניסה למחסן  

רמת סיכון לאחר ביצוע פעולות מתקנותפעולה מתקנת נדרשתרמת סיכון לאור פעולות בקרה קיימותהסיכוןגורם

רמת סיכוןחומרהשכיחות

סטאטוסאחריותתאריך יעדהפעולה

רמת סיכוןחומרהשכיחות

01/10/2010122סיור יומייש לבצע224סיכון לנפילה. מכשולים ברצפה

224נפילה במדרגות עקב פירוק מאחז יד
לפני תחילת  יש לוודא

מאחזי  העבודה קיום 
יד במדרגות  
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סיכון שיורי   סיכון התחלתי  

אמצעי שליטה והגנה קיימים   גורמי סיכון אפשריים המבוצעתהמשימה מכפלהשלב   חומרה סיכון  מכפלה חומרה סיכוי
המלצות  

3 3 1

ריענון הדרכות לעובדים בתדירות שנתית  

.  צורךלאיסור של הולכי רגל שלא 6 3 2

הסמכת מלגזנים מורשים  , הדרכות 

שבילים  , הדרכות בוקר, !!בלבד

הותקנה מערכת תאורה כחולה  , מתוחמים

בעת הנסיעה לפנים ולאחור כאמצעי  

התראה וכן הותקן שילוט אזהרה על גבי  

המלגזות בנושא שמירת מרחק 

,  פגיעה בהולכי רגל

הנמצאים בסביבה 

העבודה

נסיעה במלגזה  1

3 3 1

,  יש לרענן את ההנחיה שמפתח של נהג המשאית

.  העמסה/ ימצא בכיס המלגזן עד לסיום הפריקה  6 3 2

שימוש בסדי  , חיבור המשאית לרמפה

עצירה לגלגל ובאחריות הנהג והמלגזן  

להפקיד את המפתח של המשאית  

בידי המלגזן או במשרד המחסן  

התנתקות משאית מהרמפה  

ונפילת מלגזה מהרמפה  

יציאה  / כניסה 

מעגלת המשאית  

ברמפה  

2

2 2 1
ריענון בתדריכי בוקר על נסיעה זהירה  

.  ואיטית ליד כלי שינוע אחרים
4 2 2

, מודעות של המלגזן לסיכון , הדרכות 

, הוכשרו עובדים ייעודיים במחסן לנהיגה 

שילוט  + הותקנה מערכת תאורה כחולה

למניעת אירועים מסוג זה 

קירבה בין שני כלי שינוע  
העמסה של / פריקה 

משטחים  
3

2 2 1
רענון בתדריכי בוקר על נסיעה כאשר  

ונסיעה זהירה ומבוקרת  . התורן מכונס
4 2 2

, מודעות של המלגזן לסיכון , הדרכות 

הוכשרו עובדים ייעודיים במחסן 

הותקנה מערכת תאורה  , לנהיגה 

גובה ההרמה לא , שילוט +כחולה 

,  יעלה על שדה הראייה של הנהג 

הנסיעה איטית וזהירה

נפילת המשטח תוך כדי  

נסיעה וביצוע הרמה  

.  הורדה/

הרמת משטח 

מרחבת הקבלה 
4

דוגמה להערכת גורמי סיכונים לתפקיד ולמשימה
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.חשיפה לחומרים כימיים➢

.שינוע חומרים וסחורה➢

.עבודה על סולמות➢
.עבודה בגובה➢

.אחסון בגובה➢

.עבודה ידנית➢

.נפילת חפצים➢

.נפילה מעידה➢

.פגיעות שריר ושלד➢

.פגיעה מציוד שינוע➢

.פגיעה פיזית➢

!אז מה יכול להיות מסוכן

.התפוצצות דליקה➢סיכוני אש➢
24



פגיעות שריר ושלד-גורם סיכון  

25



ארגונומיה

העובד

התפקיד סביבת העבודה

.לצורך בטיחות האדם ונוחות ההפעלההתפקיד וסביבת העבודה לעובד הארגונומיה היא התאמה של 

26



שרירית עייפות
ותשישות

במוטיבציהירידה
לעבודה

עבודהתאונות

דרכים כולל
מקצוע מחלות

נפשי לחץ

פגיעה
באיכות החיים

באיכות פגיעה
המוצר

,טעויות,בלבול
בציודפגיעה

תוצאה ישירה של בעיות ארגונומיות  

27



פסק רגליך ברוחב הכתפיים

והתקרב לחפץ

הוצא אגן  , כופף ברכים

לאחור ושמור על גב ישר

אחוז בחפץ בשתי הידיים

וקרבו אל הגוף

שמור על , דחוף חזק עם הברכיים

גב ישר לאורך כל זמן ההתרוממות

הרמת משאות באופן ידני
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פסק רגליך ברוחב הכתפיים

והתקרב לחפץ

הנח ברך  , כופף ברכיים

אחת על הרצפה  
העבר אותו  , אחוז בחפץ

מברך אחת לברך השנייה

שמור על גב , דחוף חזק עם הברכיים

ישר לאורך כל זמן ההתרוממות

הרמת משאות באופן ידני
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?אז מה נכון

נכוןלא נכון

המנע מתנועת כיפוף הגב לגובה נמוך ללא כפיפת ברכיים

כפוף ברכיך וישר הגב והתקרב למטען ככל הניתן

?מה ההנחיה שניתן

30



?אז מה נכון

נכוןלא נכון

המנע מתנועת כיפוף הגב לגובה נמוך בהפעלת כוח

כפוף ברכיך וישר הגב והתקרב למטען ככל הניתן

?מה ההנחיה שניתן
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סיכוני גובה במחסנים
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?אז מה מוגדרת עבודה בגובה

.מטרים לרבות גישה למקום עבודה2כל עבודה שבגינה עלול עובד ליפול לעומק העולה על •

.עבודה המתבצעת על משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני•

.מעקה/מעלות מחוץ לגידור45אבל צריך להטות את הגוף , קיים גידור או מעקה•

.סל הרמה או פיגום ממוכן, כל עבודה המתבצעת מעל לבמת הרמה•
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?אז מה מופיע בתקנות שיכול להיות קשור למחסנים

-עבודהשהיאבגובהעבודה-"בגובהעבודהתחום

;סולמותעל(1)

;אדםלהרמתסליםמתוך(2)

;ממוכניםופיגומיםמתרוממותהרמהבימותמתוך(3)

;מוקףמקוםבתוך(4)

;נייחיםלפיגומיםמעל(5)

;גגותמעל(6)

;קונסטרוקציהמבנהמעל(7)

;וגיזומםבעציםבטיפול(8)

;והגברהתאורהמערכותוהתקנתבימותבהקמת(9)

תחום עבודה בגובה: קודם כל
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עבודה בגובה על סולמות: 'פרק ה

הגדרות.18

;החלקהמפניהסולםשלהרגליםשתיאתהמאבטחניצבבסולםהתקן-"המיפתחהגבלתהתקן"

;בידייםמשאותנשיאתוללא,נוספתעבודהביצועללאמסולםירידהאועליה–"טיפוס"

שאינהלרצפהאולקרקעבניצבהסולםהעמדתלצורךאחדזקףהארכתהמאפשר,בסולםהזקפיםבבסיס,קבעדרך,המותקןמנגנון-"פיצוימיתקן"

;הסולםזקפישלמישורבאותו

;הנדרשהעבודהגובהלפילסגירהאולפתיחההניתנים,מקביליםזקפיםבעל,חלקיםשלושהאומשנייםהמורכבסולם-"מתארךסולם"

;ניידותואתהמאפשריםגלגליםשבבסיסוסולם-"ניידסולם"

;מתארךושאינומתארך,עצמיתתמיכהללאסולם-"נסמךסולם"

;מ"ס25המזערייםועומקושרוחבועליוןדריכהמשטחבעלניצבסולם-"עמידהסולם"

;הענייןלפי,צדדיומשניאוהאחדבצידועליולטיפוסהניתן,עצמיתתמיכהבעלסולם-"ניצבסולם"

;קבועלמבנהוהרתוםהמעוגןסולם-"קבועסולם"

.סולמותשלביעלנסמכתשרצפתופיגום-"סולמותפיגום"

שימוש בסולמות
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שימוש בסולמות

עבודה בגובה על סולמות: 'פרק ה

שימוש בציוד להגנה מפני נפילה בעבודה על סולם. 23

:מבצע יוודא כי  לא יעבוד עובד בגובה על סולם אלא אם כן התקיימו בו כל אלה

;מושלמת ומותאמת למידותיו, הוא מאובטח ברתמת בטיחות תקינה(1)

;המתאימה לאופי העבודה המבוצעת, הוא מאובטח במערכת לבלימת נפילה( 2)

;מערכת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק יציב( 3)

.ונועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה, הוא חובש קובע מגן( 4)

סייגים לשימוש בסולמות. 24

:  במקרים אלה( 3)עד ( 1)23ניתן לבצע את הפעולות המפורטות להלן גם ללא קיום תקנות ( א)

;  למעבר בין מפלסים שונים, מטרים6טיפוס בסולם שאינו קבוע שגובהו עד (1)

,  טיפוס בסולם וביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או שאינן מחייבות את הטיית גוף האדם באופן שיגרום לו אבדן שיווי משקל(2)

.מטרים4.5בסולם שגובהו עד 
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גמפרקרלוונטיסעיף

בטיחותהוראות.13

-כייוודאבגובהעובדלהעסיקהמבקשמבצע

אלא באמצעות מוביל או שוקת, מטרים2חפצים או חומרים לא יושלכו או ייזרקו מגובה העולה על ( 1)

לרבות, או יורדו הורדה מבוקרת וזהירה, סגורה ומקום נפילתם מגודר למניעת גישה של אדם

.באמצעות כלי הרמה

סולמותעלולעבודהלטיפוסכלליותהוראות.26

-כייוודאמבצע

;בסולםלהיאחזכדיחפץמכלפנויותידיוושתי,הסולםכלפיפונהשהעובדכךייעשהבסולםהטיפוס(1)

;הטיפוסשלשלבבכללפחותמשעןנקודותבשלושלהיאחזיוכלשהעובדבאופןייעשהסולםגביעלהטיפוס(2)

:מאלהאחדבהתקייםעבודהביצועלצורךלרגלייםמשעןבנקודותלהסתפקניתן

;בגבוונאותהבטוחהאחיזהלוהמקנהותמיכהמיקוםלמערכתומחוברבטיחותבריתמתמצוידהעובד(א)

;עליוהעלייהבצדלמעט,צדדיובשלושתרגלולוחתיכוןאזן,ידאזןהכוללבמעקההמצוידעמידהבסולםהעמידהמשטחעלעומדהעובד(ב)

;העמידהלמשטחמעלמטר1שגובהואחרדומהמיתקןאושרשרתבאמצעותהעבודהבזמןלנעילהניתןיהיההעלייהצד

שימוש בסולמות
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?אז למה צריך לשים לב בשימוש בסולם 

הצבה על משטח לא יציב✓

.חוסר שיווי משקל בגלל תנועה פתאומית של העובד✓

.  שבירת זקיף או שלב של הסולם✓

.נפילה עקב סולם קצר מדי✓

הטיית גוף מחוץ לזקיפי הסולם✓
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מתקני הרמה

39

?מה זה מתקן הרמה

?לוודא לפני שימוש במתקן הרמה/ מה צריך לבדוק 



מתקן הרמה
בגובהייחודיותעבודות:'דפרקמתוךרלוונטיםסעיפים

הרמהמיתקןבאמצעותבגובהעבודה.17
:אלהתנאיםבהתקייםאלא(מיתקן-זובתקנה)אדםלהרמתוסלממוכןתורןפיגום,ממוכןתלויפיגום,ניידתמתרוממתבימהבאמצעותבגובהבעבודהעובדיעסיקלאמבצע(א)

;בטוחהלהפעלההמיתקןתקינותאתהמאשרבדיקהתסקירמהבודקונתקבלהפקודהלפישנקבעוובתדירותבתנאים,מוסמךבודקבידייסודיתבדיקהנבדקהמיתקן(1)

(2).

;נפילהלמניעתמערכתבאמצעותבטוחבאופןהעובדיםאוהעובדריתוםלצורך,הענייןלפי,שבמיתקןהסלאוהעבודהבמשטחעיגוןנקודותקיימות(3)

;עגורנאיםבתקנותכנדרשהמיתקןלהפעלתהוכשראושהוסמךמיהואהמיתקןאתהמפעילהעובד(4)

:מאלהבאחדחריגיםממצאיםנתגלולא,המיתקןהפעלתבטרם,יוםכלבתחילתהמפעילהעובדשערךבבדיקה(5)

;באלהוכיוצאבטיחותשלטי,איזוןמשקולות,ומעקותגידורלרבות,הרמהסלאועבודהמשטח,כבלים,צמיגים(א)

;המיתקןשלההפעלהמערכות(ב)

.(ג)

(6).

.(ב)8תקנהלהוראותבהתאםבמיתקןעיגוןלנקודתרתוםיהיהבגובהעובד(7)

(8).

.(א)

;תזוזהכלבונעשיתולאהעבודהלעמדתצמודבמיתקןהעבודהמשטח(ב)

.(ג)

.(ד)

.(ה)

.(ו)

(9).

:אלהבעבודותבטיחותברתמתשימושללאהעבודהאתלבצעניתן,(א)משנהתקנתשל(ה)-ו(ד)(ג)(8)-ו(7)בפסקאותהאמוראףעל(ב)

(1).

.העבודהלמשטחמחוץהגוףהטייתללא,נוחהגישהישולעובד,מכשוליםללא,ויציבהמפולסתריצפהעלמוצבהמיתקןכאשר,סגורבמבנהמקובעיםמדפיםגביעלפריטיםאחסון(2)
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מהם הסיכונים בשימוש עם מתקן הרמה

פגיעה בעובד תוך כדי נסיעה✓

.נפילת סחורה מגובה✓

.  פגיעה בעובד אשר נמצא על המתקן✓

.התהפכות המתקן✓

.פגיעת המתקן במידוף✓
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מלגזות וכלי שינוע במחסן

42



שאלת העשרה

43

האם מלגזה היא מכונת הרמה שמצריכה כתב מנוי בהתאם  

?ג 18סעיף , העגורנאיםלתקנות 

*1992-ג"תשנ, (מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים, עגורנאים)תקנות הבטיחות בעבודה 

פרשנות:ראשוןפרק

הגדרות

–אלהבתקנות.1

1996-ו"תשנ'תק

;מלגזהלמעט,לפקודה79בסעיףכהגדרתה–"הרמהמכונת"

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_049.htm#_ftn1


שאלת העשרה

44

?כל כמה זמן מחויב לבצע רענון מלגזנים

*1999-ט"תשנ,(מסירת מידע והדרכת עובדים)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

הדרכת עובדים

באמצעות בעל , (הדרכה-להלן )מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (א).3

מקצוע  

בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם  , מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה

הוא  

.בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה, מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור; חשוף

(.ב)

(.ג)

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_010.htm#_ftn1


שאלת העשרה
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?מי ראשי לבצע הדרכת מלגזנים

*1999-ט"תשנ,(מסירת מידע והדרכת עובדים)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

הדרכת עובדים

,  (הדרכה-להלן )מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (א).3

באמצעות בעל מקצוע מתאים

בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא  , ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה

.בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה, מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור; חשוף

(.ב)

(.ג)

1.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_010.htm#_ftn1


שאלת העשרה
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?מי ראשי לבצע הדרכת מלגזנים

2013-ג"תשע, (תכנית לניהול הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

הוראות חובה בתכנית בטיחות

:פרק הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית שבו יפורטו נושאים אלה(5)

:מאלהאחדלכלתעסוקתיתובריאותבטיחותהדרכותלביצוענוהל(א)

;חדשיםלעובדים(1)

;קבלןעובדילרבות,ומעבידעובדיחסימתקיימיםלאהמחזיקלביןשבינם,העבודהבמקוםהמועסקיםלאנשים(2)

:אלהבנושאים(א)משנהבפסקתהמפורטיםלגורמיםלרבותעובדיםלהדרכותשנתיותתכניות(ב)

ארגוןלתקנות3-ו2תקנותלפי,בעבודתםהעובדיםלהיחשףעלוליםשאליהםהסיכוניםבדברוהדרכהמידעהעברת(1)

;1999-ט"התשנ,(עובדיםוהדרכתמידעמסירת)העבודהעלהפיקוח

(2).

(3).

(4).

2.



נקודות למחשבה
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עובדים95,000עובדי מחסן ו 100–בכל שנה בארצות הברית נהרגים כ OHSASלפי ✓

.מלזגהנפגעים כתוצאה של מעורבות 

.בזמן טעינת מלגזה במחסן נפלט לחלל האוויר גז מימן✓

.לשאר העובדים מתבצעת בעזרת הסלולריהמלזגןבלא מעט מקרים התקשורת בין ✓

.פגיעת מלגזה במידוף עלולה להיות קטלנית ולגרום לנזקים ופצועים✓

.תנועת עובדים ומלגזות מתבצעות לרוב באותם שטחים ולא תמיד ניתן לצור דרכי הפרדה✓



תאורה במחסנים
?מה מופיע ואיפה

1970-ל"תש, [נוסח חדש]פקודת הבטיחות בעבודה 

1974-ד"תשל(  1' תיקון מס)תאורה 

.  בכל חלק ממפעל שבני אדם עובדים בו, טבעית או מלאכותית, אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה. 28

התשובה הופיע בתחילת המצגת, רמז?אולי תוכלו לעזור ולהגיד לי איך ממונה בטיחות יכול לדעת מהי תאורה נאותה

תקנות או תקנים, בודקים מה כתוב בחוקים
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תאורה במחסנים

1968-ח"תשכ, חוק רישוי עסקיםב: למשל 

2018-ח"תשע( 34' תיקון מס)1998-ח"תשנ(15' תיקון מס)1994-ד"תשנ( 10' תיקון מס)תקנות בריאות הציבור 

רשאי להתקין לכלל העסקים טעוני הרישוי או , בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, שר הבריאות(1( )א.)10סעיף 

ולרבות תקנות שענינן הוראות  , לרבות הבטחת תנאי תברואה נאותים, על בריאות הציבורתקנות להגנה , לסוגים מהם

;בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות האמורות

(דוגמאות למה שניתן למצוא בתקנות 2. ) אז ממשיכים לתקנות

1983ג"התשמ( אוכללבתינאותיםתברואהתנאי)עסקיםרישויתקנות 1972-ב"התשל, (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון)תקנות רישוי עסקים 

לא מוגדר בחוק מהי תאורה נאותה -נבדוק מה מוגדר בחוק כתאורה נאותה
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דוגמה נוספת שאפשר למצוא בתקנות

1977-ז"תשל, (מעבדות רפואיות)תקנות בריאות העם 

תאורה

בתקנהכמפורט,כאחדבשניהםאוחשמלבנורות,טבעיתבתאורהיוארוהמעבדהמבני.21

עצמת התאורה

:'בבטורלצדםכמצוייןלפחותתהיה',אבטורלהלןהמפורטיםהמעבדהבחלקיכלשהומשטחעלהנופלתהתאורהעצמת.22

2005-ה"תשס' נורות חשמל תק

.עתבכללהפעלהתקיןבמצבחשמלנורותיהיובמעבדהחדרבכל.23
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תאורה במחסנים

לפי סיווג החללים במקום העבודה  , המלצות לאפיוני וערכי תאורה הדרושה לביצוע משימות שונותבתקן זה יש ✓

הכולל המלצות להגבלת הסנוור המטריד של המתקן והבטחת מקדם מסירת צבע מינימלי  . ולפי העיסוקים השונים

.  ממקורות האור

סוג היצור תאורה  , מופיע ערכי תאורה נדרשת בהתאם לסוג העבודה המבוצעתבה –בתקן יש טבלת ערכי התאורה ✓

.עבודות/ כגון שוני בין מפעל אחד למשנהו בהתאם לסוגי היצור, וגורמים נוספים, ממוקדת על האובייקט עצמו וסביבתו

במשרדים סביבת העבודה גווני , סנוור והחזרת האור/ בתקן קיימם עוד מספר גורמים שיש להתחשב בהם  בהיקות ✓

השפעות פסיכולוגיות ועוד, הריהוט

סטנדרט מומלץ/ ואם לא מצאנו מה שצריך בתקנות או שרוצים לדעת האם יש תקן 

(עמודים באנגלית 62) 2017אוגוסט , שבתוך מבנים: תאורה למקומות עבודה-אור ותאורה 1חלק 12464תקן 
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תאורה במחסנים

לוקס באזורי ליקוט300לוקס באזורי אחסון ל 200התאורה במחסן יכולה לנוע בין 5.5ו 5.4בהתאם לטבלאות 

שימו לב יש הערה בתחילת התקן כי ברור כי את ההמלצות התקן לא תמיד ניתן ליישם 

NOTE 1 It is recognised that, in some places such as racked storage places, steelworks, railway terminals, etc., due to the size, 

complexity and operational constraints, the desired light levels on these surfaces will not be practical to achieve. In these places 

reduced levels of the recommended values are accepted.
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תאורה במחסנים

.ויספקו חלוקה אחידה של האור( תקן רשמי)20י "ת-המנורות המותקנות במערכת התאורה יעמדו בדרישות התקן הישראלי 

53

.  יש להתאים ציוד חשמלי המותקן בחדרי קירור כולל גופי התאורה לתנאי הרטיבות. א

.מערכת תאורה בחדרי הקירור תפעל באופן קבוע. ב

.הקורממפזרלא רצוי להתקין את המנורות מול פתח יציאת האוויר . ג

:יש התייחסות נפרדת בתקן הבריטי הנוגעת בעיקר למנורותלמחסנים בחדרי קירור 

– 10°C.יש להשתמש בגופי תאורה המיועדים לפעול בטמפרטורה נמוכה מ . ד

.    קיימת דרישת חיבור מעגלי חשמל ומעגלי הזנה עצמאים למערכת התאורה. תאורה תופעל באמצעות מפסקים. ה



מעברים בטוחים במחסן
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(28475, ישראל שרייבמן )מתוך תשובת המוסד לבטיחות 

1. .בטיחות הגישה והמעבר: 'סימן ג, 49סעיף , 1970ל"התש( נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה מעברים בטוחים במקומות עבודה מעוגן ב

-בלי לגרוע מכלליות הוראה זו ; ככל שהדבר מעשי במידה סבירהויקויימופעם יותקנו -אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי. 49

;בחדר עבודה יותקנו ויקוימו מעברים נאותים( 1)

;ציוד או כלים, חפצים, יהיו ללא הפרעה של חמריםבבניןהמעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות ( 2)

.".במצב בטוחויקוייםהמקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ( 3)

.אין המחוקק מפרט את האופן בו יש לקיים הפרדה וסימון נתיב המלגזות במפעל וכמו כן את התייחסות למקום מעבר בטוח להולכי רגל

.לא מופיעה התייחסות לנושאים אלה" סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים: "'חלק י" תקנות התעבורה"גם ב

התנועה הפנים מפעלית הן של הולכי , השיקולים שצריכים להנחות אותנו אמורים לנבוע מאופי העבודה של המפעל, בהעדר תקן המתייחס לסידור מחסן

.או כלים אחרים/רגל והן של מלגזות ו

אחר או לתת מענה באמצעות מרחקי  איחסוןבמקום פיתרוןמומלץ למצוא להם , "אינם ניטרליים"במידה ובמחסן מאוחסנים גם חומרים נוספים ש: הערה

.הפרדה ואמצעים נוספים שיתאימו לסיכונים במחסן
55
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:רצוי שמתכנן המעברים במחסן יתחשב בין השאר גם ב

.מידות ומשקלות של המארזים וצורת אחסונם. א

.פרופיל עבודות השינוע. ב

.אמצעי השינוע. ג

(28475, ישראל שרייבמן )המשך מתוך תשובת המוסד לבטיחות 

56

.מטר1.10צריך להיות לפחות , רוחב המעבר החופשי בין שטחי אחסנה. א

.מטר0.75רוחב הפרוזדור למעבר אדם בין המדפים צריך להיות לפחות . ב

.מטר מרווח בטיחות משני הצדדים0.50יש להשאיר , לרבות מלגזות, בדרכי מעבר לכלי רכב לשינוע פנימי. ג

הרוחב הזה צריך לאפשר למלגזה כניסה ויציאה חופשית מהמעבר הראשי. לאורך המלגזה יש השפעה על רוחב המעבר הראשי. ד

.למעבר הפנימי

:מקובל להתחשב בנתונים הבאים בעת תכנון כללי של מחסנים



תשובות המוסד לבטיחות
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הגנה

בנכונותאוהמידעבעדכניותליקויאופגםשנתגלהמחמת,3או2תקנההוראותעלבעבירהעבודהבמקוםמחזיקהואשם.16

:מאלהאחתהוכיחאםלנאשםטובההגנהזותהא,אלהתקנותהוראותפיעללעובדיושמסרההוראות

;העניןלפי,שמסרההוראותשלאוהמידעשלעדכניותםואתנכונותםאתלוודאכדיסביריםאמצעיםנקטכי(1)

אובמידעשענינם,גבוההלהשכלהמוסדאוהמדינהשלמוסד,ממשלתימשרדמאתנתקבלוההוראותאוהמידעכי(2)

.האמוריםבהוראות

1999-ט"תשנ, (מסירת מידע והדרכת עובדים)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 



מה נדרש מבחינת כיבוי אש במחסנים

דרישות כבאות לרישוי עסקים

58
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כיבוי אש במחסנים
1972–ב"תשל, (ציוד כיבוי במחסנים)מתוך תקנות שירותי הכבאות 

הגדרות

-בתקנות אלה .1

;מקום מקורה או בלתי מקורה המשמש להחסנת טובין-" מחסן"

ציוד חובה

.לפי הוראות רשות הכבאות, וכן להתקין את ציוד הכיבוי, בתוספתבכל מחסן חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט .2

1תוספת תקנה 

;מטרים3ר וגבהו עד"מ100עד 21-כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו מ-" מחסן זעיר"

3על כל; מטרים3ר וגבהו עד"מ1000עד 101-כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו מ-" מחסן בינוני"

;נוספים של גובה או חלק מהם יש להכפיל את השטח כמספר היחידות של הגובהמטרים

;מטרים3ר וגבהו עד"מ1001-כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו למעלה מ" מחסן גדול"

;מעלות צלזיוס100-טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם נמוכה מ-" לקיחיםטובין מוצרים או נוזלים "

;מעלות צלזיוס101-800טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם היא בין -" טובין מוצקים או נוזליים בעירים"

.מעלות צלזיוס800-טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם גבוהה מ-" טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים"
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כיבוי אש במחסנים
1972–ב"תשל, (ציוד כיבוי במחסנים)תקנות שירותי הכבאות 

.בלתי בעיריםאשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים מחסן זעיר -" מחסן"בחלק זה 

גלגילון כיבוי

.מטרים ובקצה הצינור מזנק כיבוי צמוד שנחירו מסוג סילון ריסוס25ובאורך של " במחסן יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר של (א).1

.מטרים25גלגילון הכיבוי האמור יותקן במחסן באופן שהמרחק מכל נקודה במחסן לגלגילון הכיבוי לא יעלה על (ב)

הספקת מים

.אטמוספרות4לדקה ובלחץ של ליטרים45הספקת מים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של.2

מטפה כיבוי

.קילוגרמים6בכל מחסן יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של.3

'תוספת לתקנה חלק א
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כיבוי אש במחסנים

'תוספת לתקנה חלק ב

-" מחסן"בחלק זה 

;לקיחיםמוצקים או נוזליים בעירים או אשר מחוסנים בו טובין מחסן זעיר (1)

;מחסן בינוני אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים או בעירים(2)

.מחסן גדול אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים(3)

ברז כיבוי

בתנאי  , מרובעים או על כל חלק מהם יותקן ברז כיבוי אחדמטרים1000ובאופן שעל כל2"בכל מפלס של מחסן יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של .4

.מטר60שהמרחק מכל נקודה של המפלס לברז כיבוי לא יעלה על

1972–ב"תשל, (ציוד כיבוי במחסנים)תקנות שירותי הכבאות 
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כיבוי אש במחסנים
1972–ב"תשל, (ציוד כיבוי במחסנים)תקנות שירותי הכבאות 

כיבויומזנקיזרנוקי כיבוי 

ומזנק כיבוי אחד בקוטר של, מטרים15באורך של, 2"יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של 4בקרבת כל ברז כיבוי כאמור בסעיף . 5

.מ"מ8שנחירו מסוג סילון ריסוס ובקוטר של2"

הספקת מים

אטמוספרות  4ובלחץ של , ליטרים250בכמות של, צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת4הספקת מים לברזי כיבוי האמורים בסעיף .6

.אטמוספרות2-אטמוספרות ולא יקטן מ7-בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל, בכל ברז כיבוי

מטפי מים

ר של טובין מוחסנים"מ500במספר שעל כל , ג"ק6יותקנו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של, לאורך המעבר המרכזי, בכל מפלס של מחסן.7

.3-בתנאי שמספר מטפי הכיבוי במחסן לא יקטן מ, יותקן מטפה כיבוי אחד

'תוספת לתקנה חלק ב
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ציוד מגן אישי במחסנים
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1997-ז"תשנ, (ציוד מגן אישי)סעיפים רלוונטים מתוך תקנות הבטיחות בעבודה 

מניעת סיכונים

מגןציודלולספק,לעובדבטיחותסיכונימניעתלשם,מעבידחייב,התקנהאובניהידיעלבטיחותייםסיכוניםבולמנועניתןשלאעבודהמקום.2

.אלהבתקנותכמפורטאישי

חובות המעביד

,בתוספת'בבטורהמפורטיםובתהליכיםבעבודותהעובדלשימוש,העניןלפיהדרושבתוספת'גבטורכמפורטאישימגןציודיספקמעביד(א).3

.כאמורהשימושעלויפקח,לצדם'אבטורכמפורטאיבריםהגנתלשם

עלויפקחכאמורההוראותאתלקייםכיצדהעבודהעלהממונהאתינחה,(א)משנהבתקנתכאמור,בעצמוהציודאתמספקשאינומעביד(ב)

.ביצוען

.נזקאופגםבושנתגלהאישימגןציודיחליףאויתקןמעביד(ג)
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ציוד מגן אישי במחסנים

'טור א

איבר הגוף הטעון הגנה

'טור ב

עבודות ותהליכים מסוכנים

'טור ג

סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה

הגנת ראש.1

;עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל. 1.1

;בליטות וכיוצא באלה, קורות, עבודה במקומות בהם קיימת סכנה של התקלות בצינורות. 1.5

;מטר לפחות3מחסנים שהחומר המאוחסן בהם נמצא בגובה . 1.8

קסדת מגן

הגנת כפות ידיים.6

;בחומרים ביולוגיים מזיקים ובחומרים אחרים העלולים להזיק לעור, בתמיסות בסיסיות, טיפול בחומצות. 6.4

;טיפול בחומרים חמים מאוד או קרים מאוד. 6.5

;עבודה בתנאי קור קיצוניים. 6.6

1994-ה"התשנ, (יבוא ומכירה של תכשירים כימיים, הסדר)עבודה בתכשיר לפי תקנות הגנת הצומח . 6.8

;פיסיקליים או ביולוגיים, כפפות להגנה מפני פגיעות של גורמים כימיים

;כפפות בידוד מפני חום וקור

;כפפות להגנה על כפות הידיים בלבד

.כפפות מסרוג מתכת

הגנת רגליים.7

;עבודה באתרי אחסון של חומרי בניה. 7.4

;ואיחסוןעבודות שינוע . 7.15

;עבודה בבתי קירור. 7.16

;עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים. 7.21

;עבודה שקיימת בה סכנה של חדירת חומרים מותכים לרגלים. 7.22

;עבודה הדורשת טיפול בחומרים כימיים נוזליים מסוכנים. 7.23

;עבודה בכל מקום שקיימת בו סכנת החלקה. 7.26

;נעלי או מגפי בטיחות

;נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים

;נעלי או מגפי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור

;(מפני חדירת גופים חדים ומפני הזעה, מפני חום)מדרסי מגן 

;נעלי או מגפי בטיחות העמידות מפני חדירת תמיסות כימיות מסוכנות

.נעלי או מגפי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה

הגנה כללית של הגוף.10

;משתכיםנקויחיטוי וחומרי חמרי, חומרים ביולוגיים מזיקים, תמיסות בסיסיות, עבודה עם חומצות. 10.1

;עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים. 10.2

;חדרי קירור ומחסני קירור, עבודה בתאי קירור. 10.5

.עבודה עם סכין שמצריכה תנועה של הסכין כלפי הגוף. 10.10

;חום וקור, כימיות, פיסיקליות, מיכניותסינרים להגנה מפני פגיעות 

;חום וקור, כימיות, פיסיקליות

;ביגוד מחומם

סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה( 3תקנה )סעיפים רלוונטים מתוך תוספת 
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אחסנת חומרי בניה באתרי בניה
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1988-ח"תשמ, (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה 

אחסון חמרים

.התמוטטותםאפשרותשתימנעכךומסודריציבבאופןיאוחסנובאלהוכיוצאטרומיתלבניהרכיבים,מתועשתלבניהתבניות,הציוד,הכלים,החמרים.181
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1988-ח"תשמ, (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה 

אחסון חמרים

.התמוטטותםאפשרותשתימנעכךומסודריציבבאופןיאוחסנובאלהוכיוצאטרומיתלבניהרכיבים,מתועשתלבניהתבניות,הציוד,הכלים,החמרים.181
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אחסון חמרים

.התמוטטותםאפשרותשתימנעכךומסודריציבבאופןיאוחסנובאלהוכיוצאטרומיתלבניהרכיבים,מתועשתלבניהתבניות,הציוד,הכלים,החמרים.181

1988-ח"תשמ, (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה 

69



מידוף ומדפים
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תכנון ובניית מידוף

המנחה בנושא עריכת חישובים ועמידה של חלקי המידוף בכוחות אופקיים  51כ "קיים מפרט מכון התקנים הישראלי מפמ

.ואשר צריכים להיות חתומים על ידו. הקונסטרוקטורוהעומסים המתוכננים על ידי 

מתקני החסנה לעומסים בינוניים וכבדים51( מפרט מכון תקנים )כ "מפמ

מתקני  . לפחות משתי מסגרות אנכיות ומספר זוגות של קורות אופקיות, כל אחד, מפרט זה חל על מתקני החסנה מורכבים

.ר ויותר"ג למ"ק500ר ולעומסים כבדים של "ג למ"ק500-100ההחסנה שמפרט זה חל עליהם מיועדים לעומסים בינוניים של 

תחזוקה שוטפת

"SEMA"קיימת המלצה של Specialty Equipment Market Association  י בעל מקצוע"חודשים ע12לבדיקה אחת ל.

(ממליץ להכנס לאתר שלהם ) 

?כל כמה זמן צריך לבדוק מידוף ועל ידי מי

71

תיקון

.קונסטרוקטוראו לאחר ביצוע תיקון וצורתו תהיה על ידי מהנדס /ההמלצה שההחלטה לגבי צורך לביצוע בדיקה לאחר פגיעה ו



(  SEMAמתוך אתר של )פגיעות וסיכונים נפוצים 
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(  SEMAמתוך אתר של )פגיעות וסיכונים נפוצים 
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תקן מידוף לרעידות אדמה
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חדרי קירור
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77

שאלת אתגר

?האם חדר קירור יכול להיחשב כמקום עבודה מוקף 
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יציאה ממקום מוקף

90.

מוקףלמקוםכניסה

:אלהמדרישותאחתנתמלאהאםאלאשהיאמטרהלכלמוקףלמקוםאדםייכנסלא.91

;האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים(1)

וכל עוד לא הראה מבחן, ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים(2)

החפשינאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו 

.מוחזק בידי אדם בחוץ

1970-ל"תש, [נוסח חדש]פקודת הבטיחות בעבודה 
אדים מסוכנים: 'סימן ח

הגדרה

.צינור או חלל מוקף כיוצא באלה, מעבר לאדים, בור, מכל, תא, חדר–סימן זה לענין, "מקום מוקף".88

תחולת הסימן

כדי כךמקום מוקף שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכניםאם יש לעשות עבודה בתוך הוראות סימן זה יחולו .89

.שיכול שבני אדם לא יעמדו בהם
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:  גורמים פיסיקליים: חלק שני1( תקנה)תוספת -1995ו"התשנ, (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות)עבודת הנוער 

איסור עבודת נוערעבודה במקומות שבהם הטמפרטורה חורגת מתחומי הטמפרטורה                       40ºC     4°עדC

תקנות עיקריות בנושא עבודה בקור

?מהי טמפרטורת העבודה לעובדים–31' סעיף מס1970-ל "תש, (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה 

לא יראו מידת חום של , ללא מאמץ גופני ממשי, בחדר עבודה שבו העבודה בחלק ניכר נעשית בישיבה"

, כמידת חום סבירה כל זמן שעובדים, לאחר השעה הראשונה, מעלות צלסיוס16-פחות מ

"ולפי דרישת המפקח האזורי יותקן ויקוים בו מדחום במצב מתאים

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

!קור כגורם מזיק–גורמים מזיקים , 5תקנה 

עבודה בקור–טבלת ציוד מגן אישי , 1997-ז"התשנ( ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה 
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:חללי עבודה מקוררים קיימים בענפי התעשייה והמשק השונים

:תעשיית מזון

;מוצרי מאפה קפואים, גלידה, חלב, בשרים ודגים: ייצור ואחסון של מזון כגון♦

;(מיצי פירות וירקות)ייצור משקאות ♦

:ענף חקלאות

♦;(agriculture farm diary)  ייצור חלב-משק חקלאי

;פירות ופרחים, אחסון ואריזת ירקות♦

(:קור)תאי אקלים 

';מוסדות מחקר וכו, ביולוגיות ורפואיות במוסדות רפואיים כמו בתי חולים, מעבדות כימיות♦

?אז מה זה חדר קירור 

82

.באמצעות מערכות קירור, חדר או תא בו נשמרת טמפרטורה נמוכה מטמפרטורת הסביבה

.לרוב מדובר על חומר ממוחזר באמצעות המדחס אשר בשל שינוי במצב הצבירה משיג אפקט הקירור

.מערכות קירור יכולות להיות נייחות או ניידות



:חללים בהם קיימת טמפרטורה נמוכה מסווגים לפי תנאי פעולתם

(י צרכים של משתמש"עפ) 0ºC-מקררים מעל 

-מינוס 18ºC הקפאה

הקפאה עמוקה  - 28ºCעד מינוס

-עד מינוס 40ºC הקפאה מהירה

קריאוגניםטיפול בנוזלים  100ºC-מתחת למינוס

סיווג רמות קור
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, מערכת בקרה ואזעקה, מערכת חשמל: תפקוד לקוי של מערכות וציוד כגון/סיכון מוגבר של כשל•

.'תאורת חירום וכו, מערכות קירור אמוניה וכימיקלים

למה חשופים עובדי מחסני קירור

84

.  י מערכת קירור"חשיפה מתמשכת לטמפרטורות נמוכות מטמפרטורת הסביבה הנשמרות ע•

,     הילכדות בתוך חדר הקירור, מחלות, נזק בלתי הפיך לבריאות, עלולה לגרום לריבוי תאונות

החלקה על היווצרות קרח, סיכוני מגע בחלקים קפואים



?הדרכה ותרגול מתאימים כנדרש ביחס לעבודה בסביבה קרה, האם עובדים במחסני קירור קיבלו מידע. 4

?איך ננהל נכון את גורמי הסיכון

85

:ניתן להשתמש ברשימת תיוג לשם הערכת הסיכונים כמו בדוגמה

? הותקן ומתוחזק בהתאם לדרישות, נבנה, האם המחסן מתוכנן. 1

:?האם בוצעה הערכת הסיכונים בהתייחס לגורמי הסיכון הבאים. 2

?הילכדות מקרית של אדם בפנים• 

?פליטת חומר קירור• 

?עבודה בטמפרטורות נמוכות• 

?ציוד ומדפי אחסון שמשתמשים בהם בטמפרטורות נמוכות• 

?היווצרות קרח• 

?האם ננקטו אמצעי בטיחות מתאימים לשם בקרה על סיכונים כאלה.3



;בלימה או שחרור של פריטים נעים עקב התכווצות♦

השפעות אפשריות על האדם והציוד
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;או מכות קור, כוויות במגע עם חומרים מקפיאים♦

;מעטה קרח מעל ציוד פעיל♦

;קפיאת נוזלים♦

;לחות ואדים, עיבוי של טיפות♦

;הגדלת צמיגות נוזלים♦

;קרישת שמנים וחומרי סיכה♦

;הגדלת או קטנת הגבישיות של חומרים פלסטיים ואורגניים♦

;במיוחד התפתחות סדקים בחומרים, השפעה על התכווצות♦



או הסובלים ממחלת, עובדים הנמצאים במצב בריאותי אשר עלול לפגוע במנגנון הנורמלי של ויסות טמפרטורת הגוף: מצב בריאותי♦

.או עובדים עם היסטוריה רפואית של מכות קור, מחלת לב, סמויה של בלוטת התריסריינומחלת , הסוכרת

גורמים המגבירים את עומס הקור וסכנות פגיעת הקור
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.קירור להקפאה מהירהבמיתקני, אוורור חזק, חשיפה לרוח חזקה: זרימת אוויר♦

.או נוזל אחר שמתאדה, ממיס, כוהל, ביגוד או נעליים שנרטבו בנוזל כמו דלק, עור רטוב: לחות♦

.ביגוד או נעליים ספוגי זיעה, עור רטוב: הזעה♦

:בגדים קלים מדי או כבדים מדי כגון, בגדים שאינם מותאמים למאמץ המושקע בעבודה♦

.חגור הדוק בחוזקה, שכבתיים -שכבתיים עבים מדי במקום בגדים תלת-בגדים חד

.ביגוד אטום למים אשר מגביל אידוי, בגדים או נעליים אשר מגבילים את זרימת הדם

(.כגון נהג מלגזה במחסן קירור)נהיגה , עמידה או ישיבה במנוחה: רמת פעילות נמוכה♦

.יכולה לגרום להעברת חום הגוף החוצה: נגיעה בעצמים קרים♦

.  עבודה בתנאי קור גורמת להוצאת אנרגיה מוגברת, גורם לאיבוד חום הגוף:רעב או צמא, מצב של עייפות♦



תגובות אופייניות ברמות שונות של היפותרמיה תגובות פיזיולוגיות

Table 42.16 Human responses to cooling:

Indicative reactions to different levels of hypothermia

:הנתונים מתוך
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1990א "התשנ, (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים)תקנות הבטיחות בעבודה 

במהדורה האחרונה  , ב"י המתפרסם בארה"יהיה עפ,כמו קור, לתקנות האלה קובעת שסף החשיפה התעסוקתית לגורם פיסיקלי( א)5תקנה 

"הערכה ובקרה"תחת  פרק , "עומס קור"בפרק - ACGIHשל ספר ה 

שימוש במונח זה מסייע לביצוע ההערכה של דרגת הקור כדי שיהיה אפשר להגן על העובדים מפני , "עומס קור"במונח - ACGIHמשתמשים בספר ה 

וגם מסייע לברר את הערך החשיפה משוקללת מרבית מותרת באזור עבודתו של  , ופגיעת קור( היפותרמיה)התוצאות החמורות ביותר של עומס קור 

.  ואת הפגיעה של הקור בגפיים, 35°-מתחת לזאת במטרת למנוע את ירידת הטמפרטורה הפנימית של הגוף . העובד

- 35°C .של הטמפרטורה הפנימית של הגוף מתחת לבחשיפה אקראית בודדת לקור מותרת ירידה 
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, אגוזים, מוצרי חלב, אורז, א"ת, כמו אטריות, מומלץ להוסיף לתפריט מזונות עשירי אנרגיה

יש לאכול דברי מתיקה קלים ולשתות נוזלים חמים בשעת הפסקות המנוחה  . 'בשר וכו

(.מטבוליזם)ניתן להיעזר ברופא שהתמחותו היא תזונה או חילוף חומרים בגוף . המתוכננות

בטבלה זו ישנה התייחסות לעבודה בחדרי , בפרק תנאי קורACGIHי הטבלה בספר "קביעת הפסקות להתחממות בעבודה תבוצע עפ

.  שעות4עבור משמרת בת , הפסקות להתחממות/קירור ומוצגים ערכי סף גבוליים עבור נהלי עבודה

?כמה מותר ומה הפתרון 

.בכל מקרה יש להתחשב במכלול התנאים הספציפיים הקיימים במקום העבודה ובהתאם להמלצות התקנים ותדריכים בנושא

יש לדאוג לקיום מקומות מחסה מחוממים  , או נמוכה יותר-C7°בטמפרטורה שקולה של , אם העבודה מתבצעת באופן ממושך

יש לעודד את העובדים להשתמש במקומות כאלה לעיתים מזומנות. בקרבת מקום העבודה( חדרי מנוחה וכדומה, תאים, אוהלים)
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.כמקום עבודה מוקףחדר קירור אטום יכול להיחשב 

.  לכן מומלץ להתקין בו מערכות בטיחות למניעת הילכדות האדם בפנים בשגגה או במקרה חירום

לפני נעילת הדלתות מבחוץ יש לערוך בדיקה ויזואלית בסוף יום העבודה על מנת לוודא  , בנוסף לכך

,  שאף אדם אינו נמצא בחדרי קירור

EN 378-1בתקן האירופי4.3.3פירוט מערכות הבטיחות בחדרי קירור שיובא כאן מתבסס על סעיף 

מערכות בטיחות והפעלת חדרי קירור
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מערכות בטיחות והפעלת חדרי קירור

: מנגנון פתיחה ידנית של דלתות

. חובה לאפשר את פתיחת הדלתות כולל דלתות ליציאת חירום גם מבפנים וגם מבחוץ

.  בדלתות המופעלות באופן אוטומטי יש להתקין ידית לפתיחה ידנית

.כך שתהיה נראית היטב בתנאי החשיכה בחדר קירור, ידית לפתיחת הדלת מבפנים תהיה מסומנת בצבע זוהר בולט

92

: יציאות חירום

. בחדר קירור בעל דלתות אוטומטיות תתוקן לפחות דלת אחת אשר יכולה להיפתח באופן ידני

.  ידית לפתיחת הדלת תיראה ותסומן היטב כך שניתן יהיה להשתמש בה גם בחושך

.גוף תאורת החירום יתפקד היטב בתנאים הסביבתיים הקיימים בחדר, מעל כל יציאת חירום תותקן תאורת חירום

י אמצעים מאושרים "י תאורה עצמאית או ע"חייבות להיות מוארות ע( או מפסק אזעקה/ו)דרכי המילוט לכיוון יציאת חירום 

 (plug switch).אחרים



מפסקי התאורה חייבים  , מפסק התאורה בחדר הקירור יחובר במקביל למפסקי תאורה הממוקמים מחוץ לחדר קירור. ג

.במקרה של כשל התאורה. להיות בעלי לחיצים מוארים באופן קבוע

מערכות בטיחות והפעלת חדרי קירור
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הפעלת  . י שרשרת תלויה קרוב לרצפה"י לחיצים מוארים וימוקם קרוב לרצפה או יופעל ע"יופעל ע, מפסק אזעקה. א

הקול המופק יישמע בצורה שונה מזה שמופק  . המפסק תגרום להפעלת אותות שמע וראיה במקום המאויש באופן קבוע

.לא יהיה ניתן להפסיק את האזעקה אלא באמצעות הפעלה מיוחדת, י מערכות אזעקה אחרות"ע

המצברים המשמשים למטרה זו יפעלו  . וולט לפחות12התקני אותות האזהרה יחוברו למעגל המוזן במתח של . ב

המיתקן יתוכנן כך שלא  . פסק-אל( UPS. )שעות לפחות ויחוברו למקור המוזן ממערכת בעל מעגל עצמאי10במשך 

.או היווצרות קרח במשטחי המגעים, כפור, תיפסק פעולתו בעקבות השפעת קורוזיה

:מפסקי חירום או אותות חירום בהתאם לדרישות הבאותק יש להתקין "מ10-בחדרי קירור בעלי חלל קירור גדול מ



_____:שם הבודק______ :תאריך בדיקה______ :נתוני הציוד____ :מיקום____ :שם המתקן

בקר ובדוק פעולת מנגנון פתיחת הדלת הפנימית. 1

בדוק קיום של לוח הוראות השימוש במנגנון הפתיחה. 2

בדוק את מחמם הדלת. 3

ערוך בדיקת פעולת האזעקה ומצב המצבר. 4

ערוך בדיקת פעולת תאורת חירום ומצברים. 5

בדוק שדרכי הימלטות הינן פנויות ממכשולים וחומרים. 6

(אם קיים)בדוק פעולת מכשירי טלפון . 7

(אם קיימת)בדוק פעולת מערכת לאיתור גז . 8

מצב של ציוד מגן אישי/בדוק קיום. 9

.ל"יש להציב עובד נוסף מחוץ לחדר הקירור בעת ביצוע הבדיקות הנ: אזהרה

.פורמט חלופי לרשימת התיוג שמתוארת לעיל בתנאי שהוא כולל כמינימום אותה רמה של מידע/ ניתן להשתמש בסידור: הערה

(המלצת המוסד לבטיחות)רשימת תיוג לתחזוקה 
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ציוד מגן אישי לעבודה בקור
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וזאת  , הגופניתבהתאם לרמת הקור והפעילות של, על העובדים ללבוש ביגוד מגן נגד קור. נדרשים אמצעים להגנה נוספת לכלל הגוףאו פחותC4°אם העבודה מתבצעת בטמפרטורה סביבתית 

:כמפורט להלן, בהתחשב במצבים השונים

או  , י מיסוך שטח העבודה"יש להקטין את אפקט הקירור של הרוח ע, רוח פרצים או ציוד אוורור מלאכותי, (רוח-בחדרי קירור עם משבי-לדוגמה )י רוח "אם מהירות האוויר במקום העבודה מוגברת ע. א
.י לבישת בגד עוצר רוח שניתן להסרה בקלות"ע

בעבודה קשה יותר חייבת השכבה החיצונית להיות  . ניתן להשתמש בביגוד אשר שכבתו החיצונית היא מסוג בלתי חדיר למים, וביגוד העובד עלול להירטב במקום העבודה, אם מדובר בעבודה קלה. ב

אם מתבצעת עבודה  . י זיעה"כדי למנוע הרטבת השכבות הפנימיות ע, אוורור נוח-על הבגדים החיצוניים להיות בעלי כושר.ויש להחליף את הבגדים חיצוניים כאשר הם נרטבים, מים-דוחת

.הקרלאיזוראותו לפני כניסה על העובד להחליף או לייבש, אם הביגוד רטוב. שבגדיו אינם רטובים מזיעהעל העובד לוודא, בטמפרטורה רגילה או בסביבה חמה לפני הכניסה לשטח הקור

;  זריזות ידייםבעבודה פיזית מתונה ולא נדרשתC 7°או מתחת למינוס; בעבודה פיזית קלה  4°Cכאשר העבודה היא בישיבה בעבודה או מתחת ל  16°Cאם הטמפרטורה יורדת מתחת ל. ג

,נמצאים בטווח נגיעה על העובדים ללבוש כפפותC 7°כאשר משטחים בעלי טמפרטורה נמוכה ממינוס .על העובדים להשתמש בכפפות, עדינה

.דעת-בהיסח, על המנהל במקום העבודה להזהיר עובדים לא לגעת בהם בעור חשוף

.י כפפות או כסיות"יש להגן על הידיים ע, אם טמפרטורת האוויר היא מינוס שבע עשר וחצי מעלות צלסיוס או נמוכה יותר. ד

.הכסיות/יש לעצב מתגים של מכונות ומכשירים לשימוש בתנאי קור בצורה כזו שניתן יהיה להפעילם מבלי להסיר את הכפפות. ה

להגנה כללית של הגוף כאשר עבודה מתבצעת בסביבה קרה- ACGIHהמלצות מתוך ה 
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. C32°מגיעה למינוס ( בהתחשב למהירות הרוח)של עור חשוף כאשר הטמפרטורה השקולה בתנאי מזג אוויר רגוע אין להתיר חשיפה ממושכת 

:  לאומי לתקינה-בנושא זה קיים תקן של הארגון הבין. C1°-מתחת למינוס בטמפרטורה, בחומר מבודד חום, העשויים מתכת, יש לכסות ידיות מכשירים ומוטות בקרה

ISO 13732-3:2005 Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 3: Cold surfaces

.  יקבלו מיד בגדים חלופיים וטיפול נגד היפותרמיה, או פחות הכרחי שעובדים הטובלים במים או שבגדיהם נרטביםC2°בטמפרטורת אוויר של 



טמפרטורות סביבתיות בתחנת העבודה  , בפני קור מיועדת למניעת הפגיעה בידיים" הגנה מיוחדת": כפפות להגנת ידיים

".  הערכה ובקרה"תת פרק " עומס קור"בפרק - ACGIHמפורטות בספר ה , בהן יש להשתמש באמצעי הגנה לידיים

50°C  ,EN 511: 2006 Protective gloves against cold-של' קיים תקן אירופי לכפפות מגן להגנת ידיים בפני קור עד טמפ

: “a.b.c".מספרים3איור שבתוכו סדרה של -כפפות להגנה בפני קור מסומנות בסמל, פי תקן זה-על

:כדלקמן. המאפיינת את רמת תכונות ההגנה הייחודיות

:כל אחד מהמספרים מתייחס לתכונות הבאות 

a 3עד 0-מ: רמות4-עמידות לקור הולכה

b  2עד 0-מ: רמות3-התנגדות לקור מגע

c לפחות1או 0רמה -חדירות למים

;דקות של חשיפה30מותרת חדירת מים אחרי : 0רמה 

.חשיפה למים אינה גורמת לחדירה כלשהי: 1רמה 

.  לפחות1הכפפות חייבות לעמוד בדרישות השחיקה והקריעה ברמה 

.  כפפות המגן חיבות לעמוד בתקן וגם להתאים לביצוע פעילות ספציפית באמצעות הידיים ולסוגי העבודה המבוצעת בשטח

ציוד מגן אישי לעבודה בקור
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,מעידה, החלקה: כגון, קור, נעליים צריכות להגן בפני מכלול הסיכונים הקיימים במקום העבודה כוללה: הגנת רגליים

.יש לוודא שנעלי בטיחות המספקות הגנה בפני קור יסומנו בסימון מתאים', מעיכה וכו

הדן בנעלי בטיחות ונעלי מגן1-3חלקים 1112' קיים תקן ישראלי מס

.  התקן האירופאי מציין כי סולית הבידוד צריכה להיות משולבת בנעלי מגן כך שלא יהיה ניתן להפרידה מבלי לגרום נזק לנעליים

:קיימים גם תקנים זרים המתייחסים לבדיקות הבידוד התרמי של מכלול הנעל

-: לאומי לתקינה-תקן הארגון הבין

ISO 20877:2001 Test methods for whole shoe - Thermal insulation

-: האירופי/התקן הגרמני

DIN EN 12784:2000 Footwear - Test methods for whole shoe - Thermal insulation

ציוד מגן אישי לעבודה בקור
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הגרביים הפנימיות יהיו עשויות מחומר אשר עוזר  , זוגות גרביים2אם לובשים . יש ללבוש גרביים חמות ודקות: גרביים

הגרביים החיצוניות חייבות להיות  , או צמר דק, ניילון, פוליפרופילן, לרגל להישאר במצב יבש וחם כגון משי

.יש לוודא שהגרביים לא יהיו הדוקות מדי, גדולות יותר במידת הפנים כך שהגרב הפנימית לא תהיה לחוצה

או בברדס', כותנה ועוד, להגנת ראש ניתן להשתמש בכובע מגן עשוי מחומרים מבודדים כמו צמר: הגנת ראש ואוזניים

.על האוזניים ועל המצח, המגן גם על הצוואר

ציוד מגן אישי לעבודה בקור
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הנדרש לבידוד של בגדים IREQהדנים בנושא של המאפיין ISOקיימים תקני 

ISO/TR 11079:1993 Evaluation of cold environments - Determination of requisite clothing insulation (IREC)

ISO 11079:2007 Ergonomics of the thermal environment - Determination and interpretation of cold stress when using required clothing 

insulation (IREQ) and local cooling effects

הערכת הוצאת האנרגיה מאפשרת להתאים את בידוד הביגוד בהתאם  . קור-תקנים אלה מתארים את השיטות להערכת חשיפה לעומס 

.  לדרגת הקושי מאמץ של העבודה

:  כולל שלושה שלבי ההערכה IREQהשימוש במאפיין

.לתנאי החשיפה הנתונים IREQקביעת. 1

.  עם רמת ההגנה של בגדים נרכשים IREQהשוואת . 2

 IREQ.כאשר רמת ההגנה פחותה מהשיעור של המאפיין( זמן חשיפה מותר ) קביעה של פרק הזמן הגבולי לחשיפה . 3

הערכת הבידוד הניתן על ידי הביגוד

100

.  המתרחשות על פני ובתוך הביגוד, מעבר מקור לחום עלול לגרום להתעבויות נוזלים. חשיפה לקור משנה את מאפייני הביגוד הנדרש

IREQי המאפיין "כושר הבידוד של הבגדים נקבע ע, משום כך חיוני שיעמוד לרשות העובדים ביגוד המבטיח הגנה תרמית נאותה



 (refrigerator systems)תקן אירופאי לעבודה במערכות קירור
EN 378-1: Refrigerating system and heat pumps – Safety and environmental requirements

:תקן זה כולל את סדרת הפרקים הבאים

.דרישות בסיסיות✓

.הגדרות✓

.קריטריונים לסיווג ובחירה✓

.העפת חומרים/שבר או פיצוץ הגורם לסיכון של הטלת✓

.דליפות, ו שברים/בריחת קרר בעקבות סדקים או✓

.עם סיכון של שריפה כתוצאה מכך, בעירה או פיצוץ של קרר דולף✓
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.  קירורומיתקניתחזוקה וסילוק פסולת של מערכות , הפעלה, התקנה, ייצור, בניה, תקן זה כולל דרישות בטיחותיות וסביבתיות לתכנון

.אך לא למוצר המאוחסן, דרישות הבטיחות בתקן נוגעות לאנשים ולציוד בלבד

התקן מכסה את הסיכונים המיוחסים למערכות קירור והקשורים בדרך כלל לתכונות כימיות של קרר וכן ללחצים ולטמפרטורות של  

.  תהליכי קירור מחזוריים



.קבוצות עיקריות3-התקן מסווג את הקררים ל

 (refrigerator systems)תקן אירופאי לעבודה במערכות קירור
EN 378-1: Refrigerating system and heat pumps – Safety and environmental requirements

חומרים ותערובות מסוכנים2וחלק 1חלק 2302לא מדובר על חלוקה לקבוצות כפי שמופיע בתקן ישראלי ❖
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חומרים מסוכנים
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:גורמי הסיכון במקרה של דליפת אמוניה מהמערכת הסגורה

העיניים והעור עד סכנה של מוות, גירוי וכוויות במערכת הנשימה: חשיפה לחומר רעיל מאוד•

שריפה•

משמש לקירור לטמפרטורה נמוכה במחסני מזון רבים וגם  , גז קל מהאוויר, גז אמוניה

בתעשיות אחרות בהן נדרש שימור מוצרים בטמפרטורה נמוכה בתהליך עבודה  

שוטפת העובדים במחסן אינם נחשפים לאמוניה  

גז אמוניה
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החזקת אמוניה במערכות קירורדרישות המשרד להגנת הסביבה

תנאים עיקריים להיתר רעלים

מעבדה מוסמכת, מהנדס מוסמך, בודק מוסמך: כגון, דרישות מגורמים מוסמכים לתת אישור למתקני קירור. א

הגדרות של בדיקה מדגמית ובדיקה תקופתית. ב

התנאים המתיחסים לחיבור האמוניה למיכל ריקון.  ג

'נוהל עבודה חמה וכו, נהלי תפעול, נוהל חירום, ריקון אמוניה: הכנה של נהלים. ד

כולל כמויות, פירוט דרישות להעברת מידע מראש אל המשרד להגנת הסביבה לגבי כל שינוי מתוכנן של מערכת הקירור. ה

הדגשת איסור אחסון חומרים בעירים בקרבת מערכת קירור מבוססת אמוניה  .  ו

הנחיות לגבי חדר חשמל. ז
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: התקן מתייחס אל

.כולל משאבות חום, מערכות קרור נייחות וניידות מכל הגדלים•

.מערכות קרור או חימום משניות•

.מיקום מערכות הקירור•

.הוספה והחלפה של חלקים, תחזוקה של המערכות•

דרישות לבטיחותם של אנשים ורכוש•

הנחיות להגנת הסביבה  •

הקרורוִמְחזּור של גזי קרורתחזוקה ותיקון של מערכות , נהלים לתפעול•

בטיחות וסביבה דרישות  –מערכות קירור ומשאבות חום ISO 5149-1תקן 

סיווג וקריטריונים לבחירה, הגדרות: 1חלק 

דרישות המשרד להגנת הסביבה
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ערכי חשיפה תעסוקתית נשימתית לגז אמוניה

רמת חשיפה תיאור המצב

5 ppm סף הרחה אופייני ואנשים ירגישו בו גם בריכוזים נמוכיםריח אמוניה

25 ppm TLV-TWA חשיפה תעסוקתית

35 ppm TLV-STEL אך הפיכה, תהיה אי נוחות. חשיפה לזמן קצר

300 ppm

IDLH
סכנה מידית לחיים

ולבריאות
סכנת חיים כבר לאחר מספר שניות 

LEL-HEL 16 – 27% הרעלה בריכוזים האלהסיכון שריפה נמוך מסיכון
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במקרה של שפך או דליפה של אמוניה

חשוב למנוע חדירה של החומר למערכת הביוב ולמי תהום  ✓

(קורוזיבית ועלולה להוביל לשריפה)

108

.יש לבצע פינוי מידי של השטח✓

.חובה למנוע כניסה של אנשים שאינם מוגנים באופן מלא✓

.ככל הניתן מבלי לסכן עובדים, יש לסגור כל מקור חום והצתה✓

.בהתאם למצב, יש להגביר את האוורור לאזור✓

.מ להנחית את הגז יש לבצע רסס מים"ע✓



.חומרי נפץ יאוחסנו בנפרד✓

קבוצות חומרים אסורים באחסון משותף והסיכונים

.סכנת שריפה✓

.שחרור של חום✓

.סכנה של שחרור גז חונק לא דליק✓

.סכנה היווצרות של גז רעיל✓

.סכנה של שחרור גז דליק✓

.סכנה של פיצוץ✓

.סכנה של ִפְלמּור אגרסיבי✓

.מסיסות חומר רעיל✓
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.חומרים מחמצנים עם חומצות חזקות✓

.חומרים מחמצנים עם חומרים דליקים✓

.חומצות חזקות ומרוכזות עם חומרים דליקים✓

.חומצות חזקות עם בסיסים חזקים✓

( גם בין סוגי הגלילים) גלילי גז יאוחסנו בנפרד ✓

.חומרים רעילים יאוחסנו בנפרד✓



,או שהנחיות הטיפול בחרום סותרות/יש לבצע הפרדה מלאה בין חומרים אשר יכולים לגרום לריאקציה ו➢

אחסון חומרים מסוכנים 

(.7וסעיף 5סעיף , גיליון בטיחות)
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.מומלץ לאחסן כמויות קטנות ככל שניתן➢

:נפרדיםיעודייםיש להקפיד על אחסון באזורי אחסון ➢

.במכלים המתאימים לחומר, מאצרותנוזלים יאוחסנו בתוך ➢

.אבקות יאוחסנו באופן שימנע הרטבתם ופיזורם

.נוזלים לא יאוחסנו על גבי אבקות

.אסור לאחסן יותר משתי שכבות➢

.כל החומרים המאוחסנים יהיו בעלי תווית זיהוי מלאה וברורה➢

.  כולל צמחיה, הרחק מחומרים בעירים, חומרים דליקים יאוחסנו בכל עת במקום מוצל ונפרד

.ישנה זמינות של חומרים וציוד לטיפול באירוע שפך, יש לוודא כי ליד כל אזור אחסון➢

.כלי הקיבול של חומרים מסוכנים יאוחסנו באופן שיאפשר לעובדים ולכלי שינוע גישה נוחה ובטוחה➢



אחסון חומרים דליקים

.יש לוודא כי קיים ציוד תקין לטיפול באירוע שפך או דליפה➢
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ופיקוד העורף, רשות מקומית, המשרד להגנת הסביבה, מבנה או חדר האחסון יהיה בהתאמה לדרישות כיבוי והצלה➢

.שעתיים לפחות–חדר האחסון צריך להיות בעל עמידות אש של קירות ודלתות ➢

(.המערכת תותאם לסוג החומר המאוחסן ) יש להתקין מערכות כיבוי אש אוטומטית למקרה שריפה ➢

(בהתאם לחומרים ולכמויות שבאחסון)מערכת תאורה המותקנת תהיה מוגנת התפוצצות ➢

.חדר האחסון יהיה מאוורר בצורה טובה בהתאם לסוגי החומרים המאוחסנים➢



אחסון פסולת חומרים מסוכנים

כל כללי אחסון חומרים מסוכנים  מסוכנים במחסן חלים על אחסון פסולת חומרים

רעלים ופסולת מסוכנת יאוחסנו בנפרד מרעלים ומפסולת  , אריזות ריקות שהכילו חומרים מסוכנים

.מסודר ומשולטמסוכנת במקום
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