מרכז מידע

של המוסד לבטיחות ולגיהות

דואר אלקטרוניE-mail: info@osh.org.il :

שאלה :מה המשקל המותר להרמה ידנית
של מטענים ומטלטלים לגברים ולנשים?
63950
תשובה :העיקרון המוביל בנושא טלטול
יּורם באמצעות עזרי הרמה
ידני :מטען ָ
מתאימים .זה "אמצעי ההגנה" הטוב בפני
פגיעה .קיימים אמצעים רבים ,כגון עגלות
התקנים ואמצעי הרמה לניטול ידני ,כגון
מנופים ועגלות למיניהם ,מסועים ומגוון
פתרונות לכל סוג עבודה וחפץ .איש
ארגונומיה יוכל לנתח את המטלה ולקבוע
נוהלי טלטול על פי הצורך והמדדים
שלהלן .קיים פרסום בהוצאת מרכז המידע
של המוסד לבטיחות ולגיהות ,דף תפוצה
מס' ת – 177-פתרונות לטלטול ידני.
ב" .המשקל המותר" להרמה וטלטול
ידני  -הבסיס התחיקתי  -ישראל ,לידיעה:
תחיקת הגיהות בעבודה במדינת ישראל
כוללת התייחסות ל"חשיפה מרבית מותרת
לגורמים כימיים ופיזיקליים" .זאת ע"פ:
• תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור

כתוקפו מזמן לזמן לפי עדכונו השנתי,
שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי
אגף הפיקוח על העבודה בירושלים ,תל
אביב ,באר שבע וחיפה ,וכן במרכז למידע
של המוסד לבטיחות ולגיהות בתל אביב,
והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של
משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה,
שכתובתו .WWW.MOITAL.GOV.IL
הנוסח התקף האחרון שאליו יש הפניה
כאמור ,הוא הנוסח המחייב;

שאלה :האם נדרש מינוי מנהל עבודה
בעבודות שיפוצים? 63485
תשובה :הדרישה למינוי מנהל עבודה
מופיעה בתחיקה כלהלן:
 .1תחיקה
על פי סעיף  1לפקודת הבטיחות בעבודה
[נוסח חדש] ,התש"ל ,1970-הפעילות
שצוינה בפנייתך נכללת בתחום שהוגדר
כ"עבודות בנייה" .מובא מפקודת הבטיחות
בעבודה:
בנייה:
"( )1עבודות הכנה והנחת יסודות לבניין,
הקמת בניין ,הריסתו ,שינוי מבנהו ,תיקונו
או קיומו ,לרבות חידושם של מילוי
המ ָּׁש ִקים וניקוי חיצוני של המבנה ולמעט
ַ
בנייה הנדסית";
"( )2עבודות להתקנת מערכות למים,
לביוב ,לחשמל ,להסקה או לתקשורת
ועבודות כיוצא באלה ,ובלבד שמבצעים
אותן אגב הקמת בניין או אגב הקמתו
של מבנה שהקמתו הוגדרה כבנייה
הנדסית";
 .2דרישה למינוי מנהל עבודה לעבודת
בנייה והתנהלותן בפיקוחו הצמוד והרצוף

מצויה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בנייה) התשמ"ח .1988-מצורף להלן:
תקנה  – 2מינוי מנהל עבודה
( .2א) מבצע בנייה אחראי לכך כי כל
עבודת בנייה תתבצע בהנהלתו הישירה
והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינה.
(ב) מבצע בנייה יודיע למפקח העבודה
האזורי ,עם התחלת פעולת הבנייה ,את
שמו ,גילו ,מענו ,השכלתו המקצועית
וניסיונו בעבודת בנייה של מנהל
העבודה ,וכן ,ירשום בפנקס הכללי את
שמו ומענו.
התקנות אינן מתייחסות אל היקף עבודת
הבנייה ומורכבותה ,הדורשים מינוי מנהל
עבודה.
 .3עם זאת ,יצוין שמעבר לדרישות התחיקה
המובאות לעיל ,בתאריך  11.2.2014מפקחת
עבודה ראשית בפועל וראש המינהל ורדה
אדוארדס הפנתה מסמך למפקחי עבודה
אזוריים ולמפקח ראשי ,קבוצות בנייה
מסמך" :עבודות שבהן אין חובת דרישה
למינוי מנהל עבודה בעבודות בנייה".
המסמך מהווה פטור ממינוי מנהל עבודה,
בתנאים מסוימים.

www.osh.org.il

סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים
בגורמים מזיקים) ,התשע"א2011-
• הגדרות" :גורמים מזיקים"  -גורמים
כימיים ופיזיקליים מזיקים ,הנמצאים
במקום העבודה ,ואשר העובדים
עלולים להיחשף אליהם בזמן העבודה
והם רשומים בספר ,בתוספת הראשונה
או בתוספת השנייה;
הספר Threshold Limit Values for -

Chemical Substances and Physical Agents
& Biological Exposure Indices - ACGIH,

ג" .המשקל המותר" להרמה נקבע על ידי
קריטריונים שונים ,כמו למשל :זמן עבודת
ההרמה בשעות ,מספר ההרמות המתבצע
בשעה ,מרחק הידיים מהמטען וכו'.
בארץ ,הכפיפּות היא להמלצות ACGIH
האמריקאיות –
ראה טבלאות ותרשימים בדף תפוצה ,120
טלטול ידני של משאות ,משקל מותר
ללא נזק גופני ,בהוצאת מרכז המידע של
המוסד לבטיחות ולגיהות.
ד .המלצות איגודים מקצועיים – נשים –
בריטניה.
חרף העובדה כי התחיקה בישראל לא
מבדילה בין המינים ,נתפרסמו בבריטניה
המלצות ,כעין "חוק אצבע" ,כי אישה
תידרש למשקל הפחּות בשליש ,ממשקל
הנשיאה הנדרש מגבר.
UK source: Are there special regulations
?for women in manual handling
TUC - the umbrella for Britain's unions

דוד זיו

■

להלן מהמסמך:
"מטרת מסמך זה לקבוע סוגי עבודות שבהן
לא נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודת בנייה,
ובתנאי שהן עונות על כל הקריטריונים
הבאים ,וכפי שיפורט בהמשך המסמך.
ב .פירוט
 :1עבודות בנייה ובנייה הנדסית שלגביהן
לא נדרש מינוי מנהל עבודה:
א) "עבודות שיפוץ" -תיקונו או קיומו
של מבנה קיים ,לרבות עבודות להתקנת
מערכות למים ,לביוב וניקוז ,לחשמל,
להסקה ,לתקשורת  ,למיזוג אוויר ,לתיקון
גגות ,חידושם של מילוי המשקים או של
הקישוט ,וניקוי חיצוני של המבנה; שיפוץ
חיצוני של מעטפת מבנה ,שגובהו אינו
עולה על  3מטרים מהקרקע.
יודגש כי בעבודות בנייה שבהן לא נדרש
מינוי מנהל עבודה בבנייה על פי מסמך
זה ,יחולו על מבצע הבנייה כל הדרישות
המוטלות בתקנות על מנהל העבודה".
במקרה של ספק ,ניתן לפנות למפקח
עבודה באזור שבו אמורה העבודה
להתבצע.
יעקב מאירסון ■
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