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דף מידע טכני

כלי עבודה ידניים  -בטיחות כללית והפעלה
עשו:
• הרכיבו משקפי מגן.
• בשימוש עם כלי עבודה ידניים  -ודאו שהעובדים
מאומנים היטב ונוהגים על פי כללי הבטיחות.
• השתמשו בכלים מאיכות טובה.
• בחרו את הכלי הנכון לביצוע העבודה .כלים חלופיים
מגבירים את הסיכוי להתרחשות תאונה.
• מינעו שימוש בכלי עבודה ידניים כששורש כף היד נטוי
או כפוף .השתמשו בכלים המאפשרים לשורש כף היד
להישאר בתנוחה הטיבעית.
• מפתח או פלייר  -מושכים ולא דוחפים .אם בכל זאת
נדרשת דחיפה  -הקפידו לעשות זאת בכף יד פתוחה.

בחגורה
• השתמשו
מתאימה או בסינר
לתליית הכלים לצד
הגוף )ולא מאחוריו(.
• כדי למנוע תאונות -
שימרו על סביבת
עבודה נקייה ומסודרת.

• יש להקפיד על תחזוקת הכלים ,לשמור אותם נקיים
ויבשים ,ולאחסנם בצורה נכונה לאחר כל שימוש .לפני
כל שימוש  -בידקו את הכלים לאיתור פגמים.

אל תעשו:

• הקפידו שכלים לחיתוך יהיו חדים.

• אל תשתמשו בכלי לביצוע עבודה שאיננו מיועד עבורה.

• שימרו באופן קבוע על הכלים במצב טוב .החליפו או
תקנו כלים פגומים.

• אל תפעילו על כלי לחץ גדול.

• החליפו ידיות סדוקות/שבורות בשופינים ,מברגים
פטישים וקורנסים.
• החליפו ,במידת האפשר ,לחיים בלויות במפתחות,
בכלים לצינורות ובפליירים .כאשר לא ניתן  -החליפו
את הכלים הפגומים בתקינים.
• תקנו ראשי כלים שעליהם מכים בפטיש ,כאשר נוצרים
בהם קצוות חדים או שראש הכלי קיבל צורת "פטרייה".
• קיימו הליך בקרה לכלי העבודה :בדיקת הכלי תיעשה
בתוך המחסן ומחוצה לו .המחסנאי צריך לבדוק את
הכלי לפני השימוש לאיתור בלאי ופגמים.

• בשימוש בכלי חיתוך  -אל תחתכו לכיוון הגוף.
• בעת שימוש בכלי חיתוך או במברג  -אל תחזיקו את
החומר בתוך כף היד.
• בהפעלת כלים ידניים אין ללבוש כפפות מגושמות.
• אל תזרקו כלים .הגישו אותם ישירות לעובדים.
• במהלך טיפוס על סולם ,על מבנה ,או בביצוע עבודה
מסוכנת  -שאו את הכלים כך שתוכלו להשתמש ,כל
הזמן ,ב 2-הידיים.
• אל תישאו כלים חדים בתוך כיסי הבגדים.

• שאו את הכלים אל מקום העבודה וממנו בתוך ארגז
כלים חזק.

פרק ז  -כלי עבודה ידניים
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