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   1פרק 

  הקדמה

. חוברת זו מוצאת לאור על ידי מרכז המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות

, מטרתה הנה הבאת דוגמאות רבות כיצד נית� למנוע או להקטי� סיכוני פגיעה מניטול ידני

  .וכמה פשוטי� רוב הפתרונות

, שו�קלי� ליי, לעיתי� פתרונות פשוטי� עדיפי�. ברוב המקרי� לא נחו* פתרו� יקר

  .ומקלי� על העובדי� בעת השימוש

הפתרונות האפשריי� . כל הדוגמאות המובאות כא� נמצאות בשימוש בכל תחומי התעשייה

  .ולא נית� להכיל� במסגרת מאמר זה,  הקיימי� הנ� רבי� ביותר

לממוני בטיחות ולכל , למעבידי�, המידע והדוגמאות המובאות בחוברת זו יסייעו לעובדי�

  .לבחירת פתרו� מתאי� להקטנת הצור� בניטול ידניאחד הנזקק 

הוכחות מדעיות מראות ששיפורי� ארגונומיי� אפקטיביי� יכולי� להקטי� מקרי� של 

פוטנציאל של הקטנת הפגיעות מבחינה כלכלית בלבד . שריר ואת חומרת�� פגיעות שלד

��ותחרותיות הארגו, איכות המוצר, מהווה תמרי* יעיל וכלי לשיפור הפריו.  

לעיתי� קרובות היעילות שמתקבלת משיפורי� ארגונומיי� מקבלת משנה תוק� כאשר 

, ציוד, מנהלי� ועובדי� מקבלי� נקודת ראות רעננה כיצד להשתמש ביעילות באנרגיה

  .עבודה בצורה היעילה ביותר/ומאמ* לביצוע המטלה

  

  

  2פרק 

  משא טלטול � ניטול ידני 

  . בסיסי בעבודה היו� יומית של העובד או העובדתטלטול משא ממקו� למקו� מהווה צור�

 החל מחומר הגל� ועד למוצר � טלטול ידני הנו חלק ממהל� החיי� הסדיר והשוט� בעבודה 

�  .המוגמר והעברתו לצרכ

  

  ? מה זה– ניטול ידני

: הכוללות, זה הוא מושג המתאר את כל טווח הפעילויות המבוצעות ידנית על ידי האד�

ציוד או מוצר כל , תפיסה ואחיזה של חפ*, משיכה, דחיפה, הזזה , שיאהנ, כפיפה, הרמה

  .והפעלת מכשירי� מכניי�, שהוא

  

  :טלטול משאות במשקלי� שוני� קיי� בכל תחומי העבודה

 �   תעשייה

 ��   בניי

 �   חקלאות

 �  � שירותי

 �   בבית
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ר תלויה במספ, יכולתו של האד� להרי� ולהוביל משא ביד ולהעבירו ממקו� למקו�

  :מרכיבי� יסודיי�

 �   יכולתו הפיזית של האד�

 �  . טכניקת ההרמה והנשיאה

 �  . משקל וצורה

  

  השפעת ניטול ידני על העובד

. רוב העבודות דורשות סוגי� מסוימי� של ניטול ידני כחלק מביצוע המטלה, כפי שנכתב

�  .בכל מקרה מרבית העבודות הדורשות ניטול ידני אינ� מהוות סיכו

  .עלול כאמור לגרו� לפגיעה גופנית קלה או חמורה,  בצורה לא נכונה,ניטול ידני

א� נכללות בה� , רוב� ה� בגב. שריר� רוב הפגיעות כתוצאה מניטול ידני ה� במערכת שלד

  .בידיי� וברגליי�, ג� פגיעות בזרועות

במסגרת מעקבי� סטטיסטיי� מדויקי� על תאונות עבודה ופגיעות אחרות , בבריטניה

נמצא שמספר תאונות העבודה ופגיעה בגב כתוצאה מהרמת משאות , ניטול ידניכתוצאה מ

 38%  2001/2בבריטניה בשנת .  כשליש  מכלל התאונות בעבודה� מגיע למספרי� מדהימי� 

  . שלושה ימי� היו כתוצאה מניטול ידני� מנפגעי תאונות עבודה שנעדרו למעלה מ

נפילות

4% מעידות

23%

פגיעה 

מרכב נוסע

ניטול ידני2%

38%

אחרים

20%

פגיעה 

מחפץ נופל

13%

   

  

   .ברשימת המקורות6מספר ו 3 מספר: מקור

  

   תחיקה� משקל ההרמה 

בגלל סיכוני� אלה ; טלטול חומרי� והרמת משאות כרוכי� בסיכוני� רבי�/ניטול

נחקקו בארצות רבות חוקי� ותקנות להגבלת המטע� , והאפשרות שהעובד הלא מיומ� יפגע

  .שמותר לעובד לטלטל בידיי�

  

  

  

  

  

  



 5

  :משקל המטע� היו) הוגבל(חשבו� בעת שנקבע עיקרי המשתני� העיקריי� שנלקחו ב

 משקל המשא •

 )הושטת זרועות היד(מרחק ההרמה מהגו�  •

 הרמה אפשרית ממפלס הרצפה •

 תדירות ההרמה •

 )תנאי הדר�(תנאי מסלול הטלטול  •

 גיל המטלטל •

 .מי� המטלטל •

  

  :בתחיקה הישראלית מופיעה ההתייחסות הבאה למשקל המשא

  ) שנה18עד גיל ( נערי  ונערות 

 ¯ÚÂ�‰ ˙„Â·Ú ˙Â�˜˙)˙ÂÏ·‚ÂÓ ˙Â„Â·ÚÂ ˙Â¯ÂÒ‡ ˙Â„Â·Ú (�˘˙‰" Â1995  

  :קובעות שהמשקל המכסימלי המותר להרמה הוא

  .ג" ק8אם כל מטען אינו עולה על , במשך שעתיים ביום לכל היותר,  נערה � 

�   ג" ק12.5אם כל מטען אינו עולה על , במשך שעתיים ביום לכל היותר  ,  נער

  

  גברי  ונשי 

 המותר להרמה לגברי� ונשי� הנו בהתא� לאגודת הגיהותני�  ימשקל ההרמה המקסימאל 

  :כפי שנקבע בתקנות הבאות, )ACGIH( האמריקאית 

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

משקל ההרמה המרבי . ג" ק32 הנו �משקל ההרמה המרבי המותר בתנאי� אופטימאליי

 יותר או � כלומר(משכ� , מרחק ההרמה מהגו�:  מותנה במספר משתני� כגו�) TLV(המותר 

 ). מספר ההרמות לשעת עבודה� כלומר  (י שכיחות� "וכ� עפ, )פחות משעתיי� ליו�

  : פירוט נית� לראות בפרסו� הבא

בהוצאת מרכז המידע , 120 � ת"   משקל מותר ללא נזק גופני� טלטול ידני של משאות"

  המוסד לבטיחות וגיהות
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  3פרק 

   שיפור ניטול ידני במקו  העבודה

  

   ?מדוע לשפר את עמדת העבודה

בזבוז זמ� , ניטול ידני עשוי לחשו� את העובד למצבי� פיזיי� העלולי� להוביל לפגיעות

  ). ונשניתתנועה חוזרת, יציבה לא נוחה, כוחות הפועלי� עליו: כגו�(ובזבוז אנרגיה 

יש לקחת בחשבו� את ההבדל בי� , ולהעלאת יעילות הארגו�,  כדי להימנע מבעיות כגו� אלו

  .התפקיד לבי� יכולת� הפיזית של העובדי�/דרישות המטלה

, מי�, כושר פיזי, יש לזכור כי יכולות העובדי� לביצוע המטלה שונות מעובד לעובד בגלל גיל

  .ומשתני� נוספי�, גובה

  
  :יפור עמדות העבודה יתרמו להתאמת וש

 �  .הקטנה או מניעה של פגיעות  

 �דחיפה , נשיאה, הקטנת המאמ* הנדרש מהעובדי� על ידי הקטנת השקעת כוח על הרמה  

  .ומשיכה של חומרי�

 �  ).כדוגמה יציבה לא נוחה(שריר � פגיעה במערכת שלד/הקטנת מקד� הסיכו� להפרעה  

 �  �  .ת מורל העובדי�והעלא, השירות, המוצר, הגדלת הפריו

 �, הקטנת מספר הטעויות או, הקטנת העלויות על ידי הקטנת או מניעת צווארי בקבוק  

�  רפואיי� לעובדי� כתוצאה מפגיעות שלד�פניות לקבלת טפולי� או שירותי, ההחזרות

 מהעבודה תהיעדרו, תחלופת עובדי� בקצב גבוה, תשלו� פיצויי� בגלל תביעות, שריר

  .רות גבוההוהדרכה חוזרת בתדי

  

   ?במה להתבונ� ולבדוק

א� המטלה כוללת . עבודת ניטול ידני עשויה לחשו� את העובד לסיכוני� פיזיי� שוני�

  .ה� יכולי� להוביל לעייפות ולפגיעות, או למש� פרק זמ� ארו�, ביצועי� חוזרי� ונשני�

 ניטול ידני או התנאי� הקשורי� להתפתחות� של פגיעות במטלות, גורמי הסיכו� העיקריי�

  :של חומרי� כוללי�

 �  )סיבוב הגו�/פיתול, התכופפות : כגו�(יציבה לא נוחה   

 �  )סחיבה, הרמה, כגו� הגעה תכופה לנקודה מסוימת(תנועה חוזרת ונשנית   

 �  ).הרמה או סחיבה של עומס כבד( עוצמה � הפעלת מאמ* רב   

 �או משטח אשר יש לו פינות הישענות על חלק , של העומס) או מגע(תפיסה (מאמ* נקודתי   

  ).חדות או פני שטח קשי�

 �  ).הישענות בתנוחה קבועה למש� פרק זמ� ארו�(תנוחה סטטית   

ל עלולה להוביל "חשיפה חוזרת או מתמשכת לאחד או יותר מהגורמי� הראשוניי� הנ
 ,פרקי הידיי�, ידיי�, כתפיי�, לעייפות או לחוסר נוחות ובהמש� הזמ� לגרו� לפגיעות בגב

, רצועות הכת�, גידי�, הפגיעות עלולות להיות נזק לשרירי�. או אברי� אחרי� של הגו�
  .שריר� פגיעות אלו ידועות כפגיעות שלד. עצבי� וכלי ד�

עלולה , רעש ותאורה לא מספקת, קור, סביבת עבודה קשה במצבי� קיצוני� של חו�, בנוס�
  .להגדיל את סיכויי העובדי� לפתח סוגי בעיות אחרות
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   שיפורי� ארגונומיי�סוגי

באופ� כללי שיפורי� ארגונומיי� ה� שינוי� המבוצעי� כדי לשפר את התיאו� בי� דרישות 

קיימי� דרכי� ושיטות רבות לשיפור בעיה , מטבע הדברי�. תפקיד ויכולת העובד/המטלה

יד כל אחד יכול לבחור את הפתרו� שיהיה הטוב ביותר לביצוע התפק. מסוימת בניטול ידני

  .המסוי� עבורו

  : סוגי� עיקריי� של שיפורי� ארגונומיי� 2קיימי� 

  שיפורי� הנדסיי�  .1

  .אדמיניסטרטיביי�/שיפורי� מנהליי�  .2

  

  שיפורי� הנדסיי�  .1

, ציוד, אספקה או החלפה של כלי�, תכנו� מחדש, ארגו� מחדש: שיפורי� הנדסיי� כוללי�

  .או חומרי�, צרי�מו, תהליכי�, חלקי�, אריזות, תחנות עבודה

  

  שיפורי� מנהליי�  .2

כדי לקבל רעיונות לשיפור שיטות העבודה הפרקטיות או ארגו� מחדש של העבודה יש 

  .תפקיד/להתבונ� כיצד עובדי� שוני� מבצעי� את אותה מטלה

  :      חשוב על השיפורי� הבאי�

 �  .כבדות לקלות יותר/שנה מטלות קשות  

 �  )הפעלה תכופה וחוזרת של אות� קבוצות שרירי�(ע חזרות שנה תפקידי עובדי� כדי למנו  

 �  .פרקטיקת העבודה/או שיטת, קצב העבודה, קבע מחדש את זמני העבודה  

 �  ).הפסקות מנוחה קצרות: כגו�(הבטח זמ� מנוחה   

 �הגובה (כוח� /שנה את שיטת העבודה כ� שהעובדי� יבצעו את העבודה בתחו� יכולת�  

  ).רוב לגו�בי� הברכיי� והכתפיי� וק

 �קבוצות , בצע סבב עובדי� בי� כל סוגי העבודות אשר דורשות הפעלת חלקי גו� שוני�  

  .או תנוחות אחרות,  שרירי� שוני�

  )] במקורות9מקור מספר (  CDC המקור[,  תחומי עבודה

 עשויי� להקטי� חשיפת עובדי� לגורמי �  כגו� שינוי תפקיד � שיפורי� מנהליי� , בנוס�

�מדידות או , בכל מקרה". עבודות בעיתיות"ל ידי הגבלת זמ� חשיפת העובדי� לסוגי ע, סיכו

. שיפורי� אלו עדיי� יכולי� לחשו� עובדי� לגורמי סיכו� אשר עשויי� להוביל לפגיעות

זה יכול . היא לשנות אות�" עבודות בעייתיות"מסיבות אלו הדר� היעילה ביותר להימנע מ

  .בנוס�/ושיפורי� או עדכו� שיטות העבודה באופ� מקביל, סיי�להתבצע על ידי שיפורי� הנד
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   תרגול� הדרכה 

אי לכ� היא צריכה לבוא לידי ביטוי ביחד ע� . הדרכה בלבד אינה מהווה שיפור ארגונומי

ציוד או , עובדי� צריכי� תרגול מעשי ע� כלי� חדשי�. שינויי� הנעשי� בעמדת העבודה

תרגול אינו .  המיומנות הנדרשת לעבוד בבטיחותשיטות עבודה על מנת שתהיה לה�

  .אפקטיבי במידה ואינו אינטראקטיבי ע� העובדי� ומעורבות�

  :להל� מספר הצעות לתרגול

 �ציוד או תהליכי� חדשי� מוצגי� , הבטח ביצוע תרגול מעשי כאשר כלי� חדשי�  

  .ומוכנסי� לעבודה

 �להמחשה של המטלות ) וידאו, מי�תרשי, תמונות: כגו�(העזר במספר שיטות ויזואליות   

  בעמדות העבודה

 �  הק� קבוצות דיו� קטנות להחלפת דעות ופתרו� בעיות  

 �  .ת� לעובדי� כר נרחב להצגת שאלות  

  

  תהכנת תוכנית הגנה פרו אקטיבי

אול� מטבע הדברי� לעיתי� . עבודת ניטול מטעני� דורשת תנועה וביצוע פעולות פיזיות

ולהכי� תכניות להתמודדות ע� הבעיות , ע� תופעות שונותקרובות יש צור� להתמודד 

  . שצצות

  :אבחו� ראשוני כולל

 �  ?  בירור מדוע מופיעות בעיות בעמדת העבודה

 �  אילו מטלות או תפקיד עלולי� לגרו� לפגיעות או לצוואר בקבוק בייצור או הקטנת 

  ?הייצור  ואיכות השירות

 �  ? כיצד להתמודד ע� בעיות שמתגלות

 �  ?על ידי מניעה של הפגיעה בה�, צד להקטי� את הפיצויי� לעובדי� כי

  

  .אחת מהגישות למת� מענה לשאלות שהתעוררו היא להיות אקטיבי בפתרו� הבעיות

 משמעותו היא פשוט לאתר מראש את הבעיות העשויות  להתעורר על ידי ילהיות פרו אקטיב

 שיפור � כלומר . עד שה� יקרוולא להמתי� , התבוננות ובחינת עמדת העבודה וסביבתה

  .והתאמת יחסי הגומלי� בי� המטלה והעובד באמצעות הכנסת שינויי�

, פתרונות אפשריי�/קביעת אופציות, מנהלי העבודה, התהלי� צרי� לכולל שיתו� העובדי�

  . התהלי�מנהלי� ומפקחי� לאור�, קיימת חשיבות רבה בשיתו� עובדי�. וקבלת החלטות בהתא�

  

  :תכנו� תוכנית פרו אקטיביהצעדי� לת

  חיפוש בעיות וסוגי פתרונות אפשריי� לבעיה שנתגלתה /איתור  .1

  קביעת עדיפויות לביצוע שיפורי� בעמדות העבודה  .2

  ביצוע השיפורי�  .3

  .מעקב אחרי השיפורי� ותרומת�  .4
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  סוגי פתרונות אפשריי� לבעיה שנתגלתה בעיות וחיפוש /איתור �  1צעד 

חות על תשלו� פיצויי� "דו, תלונות, חות עבר של עובדי�"דו(� כתובי� אתר רישומי  .א

פיצויי� לעובדי� יתכ� שיכללו בתוכ� /דוחות בנוגע לתשלו� דמי ביטוח). לעובדי� שנפגעו

  .חות על סקרי ניהול סיכוני� בעמדות העבודה"ג� דו

  .יימות בעיותמפקחי� ומנהלי� היכ� ק, שוחח ע� עובדי�, התבונ� בפעילויות העבודה  .ב

  
�  :אתר סימני אזהרה כגו

 �נקודת , התמתחות, תנועה חוזרת ונשנית, תנוחה קשה: כגו�(עבודה /גורמי סיכו� במטלה  

  ).עמידה ממושכת באותה תנוחה, לח*

 �  .או דיווחי� על בעיות, חוסר נוחות, עייפות העובד  

 �או , ה עצמית של תנועהמגבל, חוסר תנועה של אברי גו�: כגו�(תלונות עובדי� על כאבי�   

  )צוואר או גב, רגליי�, זרועות, ידיי� :הרגשה של אברי גו� הדורשי� עיסוי

 �  או עמדת עבודה , ציוד, עובדי� המחליפי� בעצמ� כלי�  

 �  .או תלונות לקוחות, שינוי בקצב תחלופת עובדי�, גידול בהיעדרויות  

 �  .באיכות השירות או במורל העובדי�, ירידה בייצור  

 �  החזרות או בזבוז חומרי�, ידול בטעויותג  

 �  צווארי בקבוק בייצור    

 �  �  ציוד לא תקי

 �  חוסר בתאריכי יעד  

 �  .שינוע מוצרי�, שיכפול של חומרי�, ניטול שאינו נחו*  

  

והכלי� או , הפעילויות, שוחח ע� העובדי� לגבי רעיונותיה� לשינויי� בתהליכי העבודה

  .הציוד

  . את עבודת� ע� פחות השקעה בכוח פיזי וביתר יעילותתשאל אות� כיצד ה� יבצעו

  

  שימוש בכלי הערכה  .ג

  :תפקיד יש צור� להשתמש במספר כלי�/על מנת לאבח� היכ� עלולות להתעורר בעיות במטלה

 �  היעזר בטבלאות ורשימות תיוג עזר בשינוע וטלטול ידני  

 �  דחיפה או משיכה נכונה, העזר ברשימות עזר לאבחו� הרמה  

 �   טלטול ידני� רשימות תיוג ארגונומיות   

יש צור� בשימוש בשיטות מורכבות יותר להתמודדות עימ� ולמנוע , במידה והבעיות מורכבות

  .NIOSHכגו� שימוש בנוסחת הרמה  כדוגמת זו של ,  שריר� פגיעות שלד

  

  קביעת עדיפויות לביצוע שיפורי� בעמדות העבודה �  2צעד 

  :איזה מטלות לשפר וקבע סדרי עדיפויות בהתא� לבחר , אחרי זיהוי הבעיות

 �  .אשר עלולי� לגרו� לפגיעות, תדירות וחומרת גורמי הסיכו� שזוהו  

 �  .או הפגיעות/ ו�הסימפטומי, תדירות וחומרת התלונות  
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 �  .המקורות הטכניי� והכלכליי� העומדי� לרשות� לצור� השיפורי�  

 �  .    רעיונות העובדי� לגבי ביצוע שיפורי�

 �  .הקשיי� ביישו� השיפורי� השוני�  

 �  .מסגרת הזמ� לביצוע השיפורי�  

  

  ביצוע השיפורי� �  3צעד 

  . ביצוע מהל� השיפורי� הינו התאמה בי� דרישות המטלה לבי� יכולות העובדי�

  .על מנת למנוע ניטול ידני של חומרי� או ציוד ללא צור�, כאשר אפשרי, בדוק ושנה את תהליכי העבודה

  :יצוע ובחירת הפתרו� המתאי� התייע* ובח�לפני הב

 �  .ועובדי יצור על מנת לקבל רעיונות לפתרו�, מנהלי�, אנשי אחזקה, התייע* ע� מהנדסי�  

 �  .יתכ� וה� כבר התמודדו ופתרו את הבעיה, התייע* ע� מפעלי� אחרי� בתחו�  

 �  .העזר בקטלוגי� של ציוד המתמקדי� בפתרונות לסוגי בעיות כמו אצל�  

 �  .ה� מסוגלי� לספק רעיונות מתפעול ציוד דומה, תייע* ע� ספקי ציודה  

 �, עלויות, מומחה יכול להמלי* על שיפורי� אפשריי�; התייע* ע� מומחי� לארגונומיה  

  .והער� של הפתרונות

 �  .העזר בספרות מקצועית של גופי� העוסקי� בניטול ידני של חומרי� וציוד  

  

  .רומת�מעקב אחרי השיפורי� ות �  4צעד 

אחרי . �קיימת חשיבות רבה לגבי המעקב אחרי השיפורי� שבוצעו והא� ה� מילאו את ייעוד

  .יש לקבוע מועד על מנת לבדוק בא� השיפורי� שבוצעו תרמו, תקופת הסתגלות מסוימת

  .ליעילותו, בנפרד, בדוק כל שיפור בודד

  :השאלות הבאות  יעזרו לבדוק את יעילות השיפור

 ?או פגיעות/ו, סימפטומי� שוני�, חוסר נוחות, נעו עייפותהא� קטנו או נמ •

 ?כיצד התקבלו על ידי העובדי� •

• � ?או בעיות אחרות, סכנות, הא� קטנו או נמנעו גורמי סיכו

 ?ל גרמו לירידה ביצור או ביעילות"הא� השיפורי� הנ •

 ?הא� ה� גרמו לירידה באיכות המוצר והשירות •

 ?שיפור יהיה אפקטיביהא� נדרשה הדרכה או תרגול כדי שה •

או לנסות פתרו� אחר עד שגורמי , במידה והמסקנה היא שהשיפורי� לא הועילו יש לשנות אות�

  .והסיכו� יקטנו או ייעלמ
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  4פרק 

   דוגמאות לפתרונות� אמצעי עזר בניטול ידני 

  .בחירת והתאמת האמצעי הנה ייחודית לכל מטלה, קיימי� מגוו� אמצעי עזר לניטול ידני

  .להל� מספר דרכי� ודוגמאות של אמצעי עזר לניטול ידני

  

  משקל/תכנו� מחדש של העומס

  :אפשרויות להקטנת משקל המשא/להל� מספר דרכי�

 �  :הא� נית� לשנות את האובייקט  

  הגודל  *  

  הצורה  *  

  מוצק,  נוזל �  לדוגמא � מצב הצבירה   *  

  משקל  *  

  .קצוות, פני השטח, צדדיו  *  

 �  :נושאי� הבאי� יכולי� לתרו�מת� תשומת לב ל  

  ....החומר של האובייקט לניטול עשוי מ  *  

  הכללת ידיות נשיאה או מקומות לתפיסה  *  

  הא� האובייקט בנוי לניטול באמצעות אמצעי עזר מכניי�  *  

  .אינפורמציה או סימוני� המודפסי� על האובייקט  *  

  

  הקטנת המשקל

 .קטי� את משקלו בחציי, שימוש במוט אלומיניו� במקו� מוט מפלדה •

  

  
  HSE HSG115מקור 

 קידוח חורי� בתבנית יקטי� את משקלה •

  HSE HSG115מקור 
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 פח/מונע את הצור� בהרמת התיבה, פח ממתכת ושק מפלסטיק/שימוש בתיבה •

  
  HSE HSG115מקור 

  

 פיצול המטע� למספר מטעני� קטני� על מנת להקל על השינוע •

  

  )המקורות ברשימת 8' מס ( WA.GOV מקור 

 

  העומס על העובד /מניעה וניטרול של נשיאת המשקל

 תמיכה או תלית המשקל מקלה על העבודה •

                 

    ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור            HSE HSG115מקור 

  

  שינוי המידות

 מודולי� / �נית� לקבל הקטנת העומס על ידי פיצולו למספר אובייקטי •

              
  HSE HSG115מקור 
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תקטי� תנועת המטע� בכלי , הקטנת ממדי כלי הנשיאה תתרו� לשינוע בטוח יותר •

 .תמיכה/או לחילופי� שימוש באמצעי אריזה, הנשיאה

    

   ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור                                               HSE HSG115מקור 

  

  ידיות עזר וכדומה/מוטות, לי�הוספת גלג/התקנת

 .או ידיות עזר לארגזי כלי� כבדי� או למטע�/הוספת גלגלי� ו •

    

    ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור                     HSE HSG115מקור 

  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור

  

  הוספת גלגליות לדליי� ואמצעי דחיפה משיכה •

        
               HSE HSG115מקור 
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 הוספת מוט וידית עזר לטלטול •

      

  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור   

  

  הגנת הידיי� והגו�

או ריפוד אזור המגע ע� , הכנת פתחי� להרמה ותפיסה, אמצעי עזר/שימוש בכפפות •

 .צביטות וכדומה העשויי� לפגוע בידיי�, חדי�, עומסי� מחוספסי�

     

  ה          שימוש בכפפות מג� לידיי�              ידית נשיאה בקוטר גדולפתחי� בגו� האריז

  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור

          

  HSE HSG115מקור הגנת הכת�                                                      הגנת הידיי�  
  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור

  
  לניטול ידניאמצעי עזר מכניי  

  .מסועי�, אמצעי הרמה, עגלות, אמצעי עזר מכניי� לניטול ידני יכולי� להיות כלי� פשוטי�

  כלי� פשוטי�

 .בולי ע* וכדומה, ווי� להרמה ותפיסה של לוחות;  שימוש בתפסני��אמצעי אחיזה ותפיסה  •

                                
  שימוש בתפסני�           שימוש בוו משיכה       שימוש בווי הרמה               

 ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור                                                   HSE HSG115מקור      
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 .העמדת חביות וכדומה, אבני שוליי� לריצו�, שימוש בכלי� להרמה ושינוע של מכסי שוחות •

   

  ) ברשימת המקורות8' מס ( WA.GOV מקור                                                         HSE HSG115מקור 

 

 . משטחי� לסוגיה� לשינוע אובייקטי� שוני�� עגלות , שימוש במריצות עגלות •

    

  HSE HSG115מקור 
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  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור   
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  אמצעי עזר להרמה

  .קיימי� במגוו� רחב של צורות ואפשרויות, מכונות הרמהאו , אמצעי עזר להרמה

חשמליי� , אמצעי ההנעה של אביזרי העזר להרמה והמנופי� השוני� יכולי� להיות ידניי�

  .ואקו� או שילוב שלה�, הידראוליי�, פנאומטיי�, מגנטיי�

ידי� שימוש באמצעי הנעה לא ני. אמצעי העזר והמנופי� יכולי� להיות ניידי� או קבועי�

  .משפר את היעילות ומגביר את פריו� העבודה, מקל בדר� כלל על העובד

  

   
  HSE HSG115מקור        

   

                                   הרמת משטח לבדיקה באמצעות ואקו� ואפשרות                                                                    HSE HSG115מקור 

   HSE INDG318מקור .                                                            להטיה 
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  HSE HSG196מקור )       במקורות9מקור מספר (  CDC מקור

  

                                                        
HSE HSG196מקור 
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  עגלות משטחי� ומלגזות

תזוזת העגלה ממקו� למקו� . עגלות משטחי� מוזזות בדר� כלל על ידי העובד המפעיל

אול� הרמת והורדת המטע� מתבצעת בדר� כלל ) הפעלת כוח(מתבצעת ידנית על ידי העובד 

  .באמצעות כוח הידראולי

ה� יכולות להיות מפוקדות . מלגזות יכולות להיות מופעלות ידנית או באמצעות כוח מניע

, מלגזות ה� מכונות הרמה למשטחי�, למעשה). עמידה או ישיבה(או ברכיבה , יכהבהל

  .המשמשות בדר� כלל לשינוע מטעני� והנחת� במקו� המיועד

    
  HSE HSG115מקור 
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  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור

  

        HSE INDG 439מקור , שטיחי�שינוע 

  

  מסועי� ניידי�

משי� לשינוע מטעני� בי� מקומות באותו המישור או למישורי� בגבהי� מסועי� ניידי� מש

  .שוני�

  .יתרו� המסועי� הניידי� הוא בכ� שנית� למקמ� ולהתאימ� בהתא� לצור�

  
  HSE HSG115מקור 
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    ) במקורות15מקור מספר (  HSEמקור          ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור

  

  י� קבועי�מערכות מסוע

ולעמדת , מערכות מסועי� מאפשרות שינוע מטעני� באופ� אוטומטי מסביב למקו� העבודה

לכל אחד מה� יש את מאפייניו ; קיימי� סוגי� רבי� ושוני� של מסועי�. העבודה

  .הייחודיי�

בעת תכנו� מסועי� יש לקחת . או עומסי� כבדי�/המסועי� מתאימי� לעומסי� קלי� ו

  .ידני העלול להידרש במיוחד בנקודות העמסה ופריקה של המטע�בשיקולי� ניטול 

  HSE HSG115מקור 
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  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור
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  ) במקורות13מקור מספר (  HSEמקור, מסוע ע� נקודת הרמה בגובה הכת� בתעשיית הטקסטיל

  

  שולח� סובב , שימוש בקרוסלות

ו העומס אל העובד אשר צרי� לטפל או לבצע שימשו בקרוסלות מאפשר הבאת המטע� א

  .על ידי כ� ימנע הטלטול הידני והבאתו לעמדת העבודה, עבודה עליו
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  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור

  

  מטע� הקלת הגישה ל–הגבהת הגישה 

כאשר העבודה מתבצעת בגובה שונה ומשתמשי� באותה עמדת עבודה להנחת או לקיחת 

  .נית� להקל על עובדי� נמוכי� אשר צריכי� להרי� מטע� מעל גובה הכתפיי�, מטע� ידני 

  .זאת על ידי הנחת משטחי הגבהה

 

        

  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור                   HSE HSG115מקור 

  

  

  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור
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  ה אפשרויות הטיה והגבה� שולחנות עבודה ,  עבודה ימשטח

שימוש בשולח� עבודה או במשטחי עבודה הניתני� להטיה מקל על העובד מבחינת הגישה 

  .או הורדת המטע� שעליו מתבצעת העבודה/וכמו כ� לגבי הנחת ו, והקרבה לנקודת העבודה

   

 

  

  ) במקורות9מקור מספר (  CDC מקור

    

           HSE HSG115קור מ
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(HSEמקור     בריטניהHSE י מרכז המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחות וגיהות באישור " תורג� לעברית ע) במקורות7מספר  
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(HSEמקור    )ות במקור7מספר  

  
  . וכבודו, מוגבלותו, זכויותיו לפרטיות, יש לבחור את הפתרו� המתאי� תו� התחשבות במצב המטופל* 
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  הערות

  

  משקל הרמה על ידי נשי�

  .התחיקה הישראלית אינה מבדילה בי! משקל הרמה מותר לגברי  לנשי 

 GMB    המלצת האיגוד הבריטי  ; בבריטניה קיימת הבחנה בי� משקל הרמה לגברי� ונשי�

union"   "חוק אצבע(היא שמשקל ההרמה לנשי� יהיה שני שליש ממשקל ההרמה של גברי�  (

�  : כדלקמ

  

  

  ) ברשימת המקורות6' מס (  HSEמקור 

  
  גובה כתפיי�

  
  גובה מרפק

  
  גובה ברכיי�

  
  
  

 גובה קרסול

  
  גובה כתפיי�

  
  גובה מרפק

  

  ובה ברכיי�ג
  
  
  

 גובה קרסול
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