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מדריכי הבטיחות במוסד לבטיחות ולגיהות נתקלים בלא-מעט שאלות באשר 
לעבודה נכונה ובטוחה במלגזה. כתבה זו תנסה לענות על השאלות הנפוצות 

ביותר. המתעניינים יכולים לפנות אל מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, 
ולבקש את הספר "מלגזות: סוגים, שימושים, תחזוקה ובטיחות" בהוצאת המוסד 

לבטיחות ולגיהות, וגם לפנות אל מדריכי המוסד לבטיחות ולגיהות המבקרים 
במפעלים, בבתי המלאכה ובאתרי הבנייה

שאלות נפוצות בנושא מלגזות

מהי מלגזה?

בתקנות התעבורה המלגזה מוגדרת )תקנה מס' 5 תשס"ה-2005(: 
"מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או 
התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה 
וככזה  רכב  ככלי  כן  אם  מוגדרת  המלגזה  כמלגזה".  ברישיונה 
נהגה מחויב ברישיון למפעיל ורישיון לכלי. כתוב בתקנה. נוסף 
להצטייד  הנהג  של  הרישוי  וחובת  רכב  ככלי  המלגזה  רישוי  על 
ברישיון נהיגה מחויבת המלגזה ככלי הרמה בדיקות על ידי בודק 

מוסמך בכל 14 חודשים.

האם מותר לנסוע במלגזה מחוץ לשטח 
המפעל?

המלגזה  של  התנועה  במהירות  תלויה  זו  לשאלה  התשובה 
מכונה  )תנועת  התקנה  פי  על  המתוכנן.  הנסיעה  ובמרחק 
 5 ניידת, תשמ"ח-1987, תקנה מס' 6 תשמ"ט-1989; תקנה מס' 
ינהג  תשנ"ו-1996; תקנה מס' 11 תשס"ה-2005( 39א. )א(: "לא 
ידי  על  המתוכננת  המרבית  שמהירותה  ניידת  במכונה  אדם 
אלא  בדרך,  רגלית  ניידת  במכונה  או  בשעה  ק"מ   30 עד  יצרנה 
לשם חצייתה וכאשר הנסיעה היא לביצוע העבודה של המכונה 

מאת מוטי סולטני
-------------------------
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הניידת או בדרך עירונית שבתחום של עד 500 מטר מהמפעל של 
י' או מחזיקה". החרגה מטווח תנועה  בעלה, כמשמעותו בחלק 
זה ייעשה רק באישור קצין משטרה. ")ד( קצין משטרה כהגדרתו 
שיקבע  ובתנאים  בכתב  באישור  להתיר  רשאי  85)ז(  בתקנה 

תנועת מכונה ניידת החורגת מהתנאים האמורים בתקנה זו". 

אילו הדרכות נדרשות ממפעיל מלגזה?

המעסיק   / המחזיק  סיכונים.  בדבר  מידע  מסירת  לוודא  חשוב 
במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר 
בתחנת  הקיימים  הסיכונים  בדבר  ובפרט  במקום,  הסיכונים 
עדכניות  הוראות  לו  ימסור  וכן  העובד,  מועסק  שבה  העבודה 
ושל  חומר  של  ציוד,  של  בטוחים  ולתחזוקה  להפעלה  לשימוש, 

תהליכי עבודה במקום. 
תשומת לב רבה נדרשת בהפעלת מלגזה. השמירה על הבטיחות 
צפופים  עבודה  ואזור  תחום  בכל  במעלה  ראשונה  משימה  היא 
ומשתנים אשר טומנים בחובם סיכונים וסכנות אין-ספור לעובד 
ולסביבתו, בעיקר בזמן טעינת או הנחת מוצרים ומטענים, מעבר 
שונות,  דרכים  לתאונות  החשופים  רכב  כלי  היותם  לעובדת 
נקודות תורפה בטיחותיות רבות מחייבות את הטמעת הבטיחות 

והזהירות הכללית בתדירות מינימלית של אחת לשנה.
הדרישה להדרכות העובדים מוזכרת ב"תקנות ארגון הפיקוח על 
העבודה )תכנית לניהול הבטיחות( התשע"ג- 2013, פרק ג'. גם 

בתקנות התעבורה יש אזכור לגבי הכשרת הנהגים במלגזה. 
לאיזה עובד מותר לעבוד בגובה, ולאיזו מלגזה מותר להעמיס 

סל להרמת אדם?  
אסור להעסיק עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא אם:

l העובד בגיר.
אישור  בעל  והוא  בגובה  עבודה  מדריך  ידי  על  הודרך  העובד   l

תקף המעיד על כך.
העובדים  את  או  עצמו  את  לסכן  העלול  במצב  אינו  העובד   l
עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים או משקאות משכרים, או 

מחמת ליקוי גופני או נפשי.
אישור המלגזה לנשיאת סל להרמת אדם: 

תקנה 3 לתקנות הבטיחות בעבודה )הרמת בני אדם במלגזות(, 
התשמ"ג-1983:

נתוני המלגזה

לא יורם אדם במלגזה אלא אם:
1. בודק מוסמך אישר כי המלגזה בעלת משקל נגדי וכושר הרמה 

של 1,800 ק"ג לפחות.
הוא 900  ציר  הגלגלים הקיצוניים באותו  בין מרכזי  2. המרחק 

מ"מ לפחות.
3. במקרה של תקלה במערכת ההידראולית, מהירות ירידת הסל 

על מטענו המרבי אינה עולה על 0.50 מטר לשנייה.
יירשם  בו  אשר  לעין,  נראה  שלט  יוצג  הסל  מדופנות  אחת  על 
או  המלגזה  של  הרישוי  מספר  או  הסל  של  הסידורי  המספר 
של  העצמי  המשקל  הסל;   את  מותר להרכיב  שעליהן  המלגזות 
מותר  מרבי  עומס  בסל;  להרים  שמותר  האנשים  מספר  הסל; 

להרמה בסל.
l הסל ייבדק לפני השימוש בו בידי בודק מוסמך למכונות הרמה, 
התאמתו  ואת  התקן  לדרישת  הסל  התאמת  את  אשר יאשר 

למלגזות שעליהן מותר להרכיב את הסל.

l לפני הרכבת סל על מלגזה ושימוש בו, יבדוק תופש המקום או 
מי שמונה בכתב לעניין זה את תקינות הסל, את פעולת מנגנוני 
הנעילה ומנגנוני ההרמה והפיקוד של המלגזה, וכן, ירים את הסל 

הריק עד לגובה המרבי ויבדוק את תקינות ההפעלה.
בני  על  והממונה  המלגזה  מפעיל  בנוכחות  תיעשה  הבדיקה   l

האדם שיש להרימם.
l לפני הרמת אדם במלגזה יינקטו הצעדים הבאים:

3 המלגזה תועמד בשטח אופקי ותובטח מפני תזוזה מקרית.
המלגזה  מן  נאות  במרחק  אזהרה  ושלט  מחסומים  יוצבו   3

במקרה שצופים שכלי רכב יעבור בקרבתה.
3 יובטח שאנשים לא יעבדו, לא יימצאו ולא יעברו מתחת לסל 

כשהוא מורם.
מוגבל  שבהם  במקומות  תיעשה  לא  הסל  שהרמת  יובטח   3
מתח  לקווי  מסוכנת  ובקרבה  המלגזה  מפעיל  של  שדה הראייה 
מפסק  בסל  מותקן  אם  אלא  חשופים,  ולקווים  נותקו  שלא 

שבאמצעותו ניתן להפסיק את פעולות ההרמה.
l בטרם ייכנס אדם לסל יופעל בלם החניה של המלגזה.

3 לא יימצא אדם בסל כשהמלגזה בתנועה.
שנה  של  ותק  בעל  מלגזה  מפעיל  בידי  אלא  סל  יופעל  לא   3

לפחות בהפעלת מלגזות.

בקרה אחר הנהגים

לאחרונה שונו תקנות התעבורה )תקנות התעבורה, תיקון מס' 2, 
התשע"ו-2016(, כך שמעתה רשאי קצין בטיחות בתעבורה לקבל 
מידע מוקדם ממשרד התחבורה על אודות עברם התעבורתי של 

n .הנהגים, ובכללם נהגי מלגזות

דוגמה: סרטוט  סל הרמה, המבוצע על פי דרישות התקנה )איננו חלק מהתקנה(


