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שם הנוהל  :כלי עבודה
חל על  :כל העירייה

הוראות בטיחות  -כלי עבודה
 .1כללי
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

במחסן חייב להיות מלאי של כלי עבודה במצב תקין המיועד לשימוש.
יש לבדוק את תקינותו של כל כלי עבודה לפני השימוש ,
ולהעביר כל כלי שאינו תקין ,פגום לתיקון או להוציא
לבלאי בהתאם לצורך.
לא יוכנס לשימוש כלי או כל אביזר אחר שאינו עונה לדרישות התקן.
אין לרכוש ״מציאות״ או כלים מתוצרת של יצרן אלמוני (זולים).
ציוד חשמלי מיטלטל חייב להיות בעל בידוד כפול.
המשתמש ידווח למחסנאי ולממונה הישיר עליו על כל כלי פגום.
תיקון כלים יעשה אך ורק ע״י בעל מקצוע ,מומחה.
בעת שימוש בכלי עבודה יש להשתמש בציוד מגן אישי,
בהתאם למקום העבודה ,אופי העבודה וסוג הכלי.
השתמש ,תחזק ,אחסן ובדוק את הכלים בהתאם להוראות היצרן.
הוראות אלו אינן באות לגרוע מהוראות כל דין אחר.

 .2שימוש בכלים מתאימים ותקינים
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

יש להדריך כל עובד בנושא בחירת הכלים הנכונים לעבודה בבטיחות.
כל כלי שיוצא מן המחסן יעבור בדיקה ויזואלית
שתאמת את תקינותו  -באחריות מנהל העבודה.
אין להוציא מן המחסן כלים פגומים לצורך עבודה.
כלי העבודה חייבים להיות שלמים וראויים לשימוש.
יש לבחור בכלי מתאים לסוג העבודה .אין להשתמש
בכלים שאינם מתאימים לצורך העבודה .אין לאלתר!

 .3שימוש נכון בכלים
 3.1יש להדריך את העובדים בדרך הנכונה לשימוש בטוח בכל
כלי ולחזור על ההדרכה מידי תקופה .מומלץ לבצע את
ההדרכה במסגרת שיחה קבוצתית על בטיחות.
 3.2אין לשאת בכיסי הבגדים כלי יד חדים כגון  :סכין ,מברג,
מסמן/מדגש וכד׳ אלא בתוך נרתיק או כלי אחר המיועד
לכך.
 3.3אל תשאיר כלים אשר עלולים לפגוע באדם אחר (חתך ,כוויה,
התחשמלות וכד׳).
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 3.4אין להשאיר כלים ללא השגחה במקום מוגבה ,כדי למנוע פגיעה
בעובדים אחרים כתוצאה מהחלקה או נפילה של כלים אלו.
 3.5בעת השימוש בכלי עבודה ידניים יש לוודא שידי העובד
ופני הכלים יהיו נקיים משמן או שומן כדי לאפשר
אחיזה טובה בידית.
 3.6אל תשתמש בכלי מעל לסבילותו.

 .4אחסנה ושינוע של כלים
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

מחסן כלי עבודה חייב להיות מתוכנן ומסודר תמיד.
יש לסדר את כלי העבודה בתחנת העבודה כאשר כל
כלי תלוי בנפרד ,ערוך ומוכן לעבודה .על הקירות
יש להתקין לוחות לתליית כלים עם סימון המקום.
כלים המיועדים לתיקון או להוצאה לבלאי יאוחסנו בנפרד.
קצוות של כלים חדים יש לכסות למניעת פגיעה בעובדים.
כלים אישיים צריכים להיות מסודרים בצורה נוחה ובטוחה
במגירה או ארגז כלים.
העובד יעביר כלים רק בתוך חגורת כלים או תיקי נשיאה מיוחדים.
אין לזרוק כלי עבודה לעבר אדם אחר .כלי עבודה יש למסור או
להניח בעדינות.

שלומי לוי
מנהל מחלקת בטיחות
וממונה בטיחות בעבודה

2

