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הוראות בטיחות - אחסנה ושינוע

מנהל / עובד / מחסנאי נכבד,
הבטיחות  הוראות  על  להקפיד  יש  וכלים,  ציוד  חומרים,  של  ואחסון  ובשינוע  במחסנים 

כמפורט להלן:

1. ציוד מגן אישי 
נעל נעלי בטיחות בעבודה.   1.1

חבוש קסדת מגן במחסנים שהחומר המאוחסן בהם נמצא בגובה 3 מטר לפחות, או כשקיימת   1.2 
סכנה של נפילת עצמים על הראש.   

לצורך שינוע וטלטול עצמים יש להצטייד בכפפות מגן.  1.3

2. מחסנים - כללי 
במחסן חייב להיות מלאי של ציוד מגן אישי מתאים וראוי לשימוש העובדים.  2.1

ברדיוס של 11 מטר לפחות סביב למחסן לא יוחזקו חומרים דליקים ולא תהיה צמחייה.  2.2
בגובה של 5 מטר לפחות מגג המחסן לא יעברו כבלי חשמל.  2.3

אין לעשן בשטח המחסן ואין לבצע כל עבודה באש גלויה שלא ע"פ "הוראות בטיחות – עבודה   2.4 
באש גלויה".  

במחסן יימצאו פתחי איוורור ו/או אמצעי יניקה אחרים.  2.5
יש לוודא קיום ציוד כיבוי אש כדרוש למחסן וכן נגישות אליו.  2.6

גופי התאורה במחסן ימוגנו ע"י רשתות מגן בפני פגיעה.  2.7
במחסן יוצב ארון עזרה ראשונה עם תכולה מתאימה.  2.8

המחסן חייב להיות נעול כאשר אין עובדים בו.  2.9
יש להקפיד על סדר וניקיון במחסן ומסביב לו.  2.10

3. אחסנה 
שטח האיחסון יפולס ויותקנו בו סידורי ניקוז ודרכי גישה מתאימים.  3.1

האיצטבאות במחסן יהודקו לקירות.   3.2
בין ערימות האחסון יש להשאיר מרווח מספיק למעבר והוצאת חומרים.  3.3

הסחורה על המדפים לא תבלוט מחוץ למשטח.   3.4
אין להעמיס על האיצטבאות טובין מעבר לעומס המותר להן.   3.5

אין לאחסן סחורה במשטחים או על גבי מדפים פגומים.  3.6
אין לחסום מעברים ופתחים הנועדים למילוט.  3.7

סחורה כבדה תאוחסן בחלק התחתון וסחורה קלה יותר בחלק העליון של המדפים.  3.8
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האחסון יהיה עד לגובה שלא יפחת מ- 50 ס"מ מגופי התאורה.  3.9
צינורות, עצים, ברזלים וכו', יערמו בצורה מסודרת כך שלא יבלטו ולא תיווצרנה סכנה של   3.10 

הידרדרות )יש להשתמש בטריזי עץ ולקשור אותם(.  
חומרים דליקים יאוחסנו בנפרד.   3.11

נוזלים דליקים יש לאחסן במיכלים סגורים שקיבולם אינו עולה על 15 ליטר.  3.12
החומרים והנוזלים יסומנו בצורה ברורה.   3.13

אין להעביר חומרים מכלי קיבול אחד למשנהו.  3.14
לא יוכנס חומר מסוכן למחסן אלא אם נתקבל גיליון בטיחות )MSDS( מאת הספק.  3.15

 3.16 האחסון, השינוע, השימוש ודרכי הסילוק של החומר יעשו בהתאם לגיליון הבטיחות והמופיע 
על גבי תווית היצרן עליו.  

4. כלי עבודה
– באחריות מנהל  ויזואלית שתאמת את תקינותו  בדיקה  יעבור  מן המחסן  כלי שיוצא  כל   4.1 

העבודה.   
אין להוציא מן המחסן כלים פגומים לצורך עבודה.   4.2

אין להשתמש בכלים שאינם מתאימים לצורך העבודה.   4.3
במחסן חייב להיות מלאי של כלים במצב תקין המיועד להפעלה.  4.4

לא יוכנס לשימוש כלי או כל אביזר אחר שאינו עונה לדרישות התקן.  4.5
כלי העבודה חייבים להיות שלמים וראויים לשימוש.   4.6

כלים המיועדים לתיקון או להוצאה לבלאי יאוחסנו בנפרד.  4.7
על כל כלי פגום ידווח המשתמש למחסנאי ולממונה הישיר עליו.  4.8

קצוות של כלים חדים יש לכסות למניעת פגיעה בעובדים.  4.9

5. הרמת משאות
לפני הרמת המשא, יש לבדוק אם הוא בגבול יכולת ההרמה של העובד. בכל מקרה לא יורם   5.1 

ידנית משא העולה על 20 ק"ג ע"י עובד יחיד.   
אם המשא כבד מדי, יש להיעזר בעובד נוסף או באמצעי עזר מיכני.  5.2

בעת ההרמה, הרגליים תהיינה קרובות למשא המורם כשהגב ישר והכפיפה נעשית בברכיים.  5.3
אין לבצע את הרמת המשא בתנועות חדות או סיבוביות.  5.4

את המשא יש להניח על משטח יציב.   5.5
הנחת המשא תבוצע כשהברכיים כפופות והגב ישר.  5.6

הנחת המשא תבוצע בזהירות, כך שלא תיתפסנה האצבעות.  5.7


