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ניהול הבטיחות
במרכז לוגיסטי    

המשרד הממשלתי האחראי 
על בטיחות בעבודה, על 

בריאות העובדים ועל גיהות 
בתעסוקה הוא משרד 

התעשייה, המסחר והתעסוקה 
(התמ"ת). המשרד מקיים 

פעילות שוטפת בנושאים אלה, 
כדי למנוע תאונות עבודה 

ובמטרה לשמור על בריאותם 
של העובדים במקומות 

עבודתם

דורון מנגד, מנכ"ל פוזיטרון
אלי יצחקוב, מנכ"ל איכות ומצוינות בניהול

מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) הוא אתר עבודה עתיר-פעילות, 
ולתשתיות. לציוד  לטובין,  לאדם,  סיכונים  המכיל 
מלגזה,  תאונת  שריפה,  הם:  האפשריים  הסיכונים 

פגיעת עצם נופל, נפילה מגובה, ועוד.

ניהול הבטיחות במרלו"ג כולל את הפעילויות הבאות: 
הכרת חוקי הבטיחות ותקנות הבטיחות; הקמת מערך 
בטיחות; תכנון תשתיות ואמצעים, הקמתם ותחזוקתם; 
ניהול  בטיחות;  נוהלי  וכתיבת  בטיחות  תכנית  הכנת 

תיק בטיחות; הדרכת עובדי המרלו"ג; ועוד.

הדברים  את  מאפשר  במרלו"ג  הבטיחות  ניהול 
הבאים:

חומרת  והערכת  במרלו"ג  המפגעים  • מיפוי 
הסיכונים.

• ניהול הסיכונים ומזעורם לרמה קבילה.
• הגנה מיטבית על עובדי המרלו"ג.

• חיסכון בעלויות אי-איכות (כגון: נזק לציוד, הפסקת 
עבודה, וכו') ובדמי ביטוח.

והתקנים  התקנות  החוק,  בדרישות  • עמידה 
הרלוונטיים.

ארגונים/לקוחות,  עם  מסחריים  קשרים  • הבטחת 

הדורשים ניהול בטיחות ברמה גבוהה.

ההיבט החוקי של בטיחות בעבודה
על  בעבודה,  בטיחות  על  האחראי  הממשלתי  המשרד 
משרד  הוא  בתעסוקה  גיהות  ועל  העובדים  בריאות 
המשרד  (התמ"ת).  והתעסוקה  המסחר  התעשייה, 
למנוע  כדי  אלה,  בנושאים  שוטפת  פעילות  מקיים 
של  בריאותם  על  לשמור  ובמטרה  עבודה  תאונות 
העובדים במקומות עבודתם. פעילות זו כוללת דרישות 
תנאים  וקביעת  שונים  בתחומים  העבודה  ממקומות 
מתקיימים  אלה  ותקנות  חוקים  בטוחה.  לעבודה 
עבודה  מפקחי  של  ואכיפה  פיקוח  פעולות  באמצעות 

מטעם אגף הפיקוח על העבודה.

החוקים העיקריים בתחום הבטיחות הם: 
חדש),  (נוסח  בעבודה  הבטיחות  • פקודת 

התש"ל-1970.
. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954• 

דוגמאות לתקנות, שיש בהן חלק רלוונטי למרלו"ג:
בגובה),  (עבודה  בעבודה  הבטיחות  • תקנות 

התשס"ז-2007.
סיווג,  בטיחות,  (גיליון  בעבודה  הבטיחות  • תקנות 

אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998.

מערך הבטיחות במרלו"ג
הבאים:  הגורמים  את  כולל  במרלו"ג  הבטיחות  מערך 
בטיחות,  ועדת  העבודה,  במקום  המעביד/המחזיק 
בטיחות,  ממונה  מוסמכים,  ובודקים  בטיחות  יועצי 

ונאמני בטיחות.

המעביד/המחזיק במקום העבודה
המעביד/המחזיק במקום העבודה הוא האחראי על-פי 

החוק לניהול הבטיחות במקום העבודה.

תפקידיו העיקריים של המעביד במרלו"ג הם:
• לפעול על-פי חוקי הבטיחות ותקנות הבטיחות.

הבטיחות  לניהול  התפקידים  בעלי  את  • למנות 
במרלו"ג.

• להקצות את המשאבים הדרושים לניהול הבטיחות 
במרלו"ג.
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• לבקר את ניהול הבטיחות במרלו"ג.
• לפעול למזעור מפגעי הבטיחות במרלו"ג.

ועדת הבטיחות
הכוללת  פנים-ארגונית,  ועדה  היא  הבטיחות  ועדת 
נציגי הנהלה ונציגי עובדים. הוועדה מתכנסת לדיונים 
במועדים קבועים, ונוסף על-כך, היא מתכנסת במקרי 
חמור)  מפגע  זיהוי  לאחר  או  תאונה,  (לאחר  חירום 
להכין  הצורך  עולה  כאשר  (כגון  מיוחדים  ובמקרים 

תכנית בטיחות ארוכת טווח).

תפקידיה העיקריים של ועדת הבטיחות במרלו"ג הם:
(באמצעות  במרלו"ג  נאותים  בטיחות  תנאי  • ליצור 
לישיבות  ועובדים  מנהלים  יועצים,  מומחים,  זימון 
הוועדה; סיורים בשטח; פעילות הסברה; פיקוח על 

הדרכת בטיחות; וכו').
• לחקור תאונות שהתרחשו במרלו"ג, כדי להפיק מהן 
עובדי  את  ולהדריך  המפגעים  את  לסלק  לקחים, 

המרלו"ג כיצד להימנע מפגיעה דומה בעתיד.
• להמליץ למעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד, 

שאינו מקיים את כללי הבטיחות במרלו"ג.

יועצי בטיחות ובודקים מוסמכים
חלק  הנוטלים  בתחומם,  מומחים  הם  בטיחות  יועצי 
מבנה,  (כגון:  במרלו"ג  הבטיחות  מערכות  בתכנון 

חשמל, אוורור, בטיחות אש, ועוד).

לבדוק  שהוסמכו  מקצוע  בעלי  הם  מוסמכים  בודקים 
ציוד, החייב בבדיקה תקופתית על פי תקנות הבטיחות, 

ולאשר את בטיחותו.

למערכות  תקופתיות  בדיקות  מבצעים  הבודקים 
ספרינקלרים  כגון:  הבטיחות,  ולציוד  הבטיחות 
כיבוי,  ארונות  אש/עשן,  גילוי  מערכת   ,(Sprinklers)
מטפים, תורני מלגזות, סלי הרמת אדם, וכו', ומפיקים 
מערכת/ציוד  לכל  מוסמך)  בודק  (אישור  תסקיר 

שבדקו.

ממונה בטיחות
בתחום  מיומן  מקצוע  איש  הוא  בטיחות  ממונה 

הבטיחות, שעיסוקו העיקרי הוא בטיחות.

במרלו"ג  הבטיחות  ממונה  של  העיקריים  תפקידיו 
הם:

ולדווח  במרלו"ג,  וגיהות  בטיחות  מפגעי  • לאתר 
עליהם להנהלת הארגון.

• לוודא את קיומם של התקני בטיחות וגיהות נאותים 
במרלו"ג.

• לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במרלו"ג 
ובחומרים),  בציוד  בתשתיות,  העבודה,  (בתהליכי 

ובכל שינוי בהם.
הפיקוח  ארגון  תקנות  הוראות  של  לקיומן  • לפעול 
עובדים),  והדרכת  מידע  (מסירת  העבודה  על 

התשמ"ד-1984, ולהכין תכנית להדרכת עובדים.
• לוודא את הכנת תכנית הבטיחות במרלו"ג ולעדכנה, 
(תכנית  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בתקנות  כנדרש 

בטיחות), התשמ"ד-1984.

במרלו"ג  הבטיחות  תכנית  הוראות  כי  • לוודא 
מבוצעות בצורה נאותה.

עבודה  לתאונות  הנסיבות  ואת  הסיבות  את  • לבחון 
ולפרסמם  לקחים  להפיק  כדי  במרלו"ג,  שאירעו 
המידע,  כל  את  לרכז  והעובדים.  ההנהלה  בקרב 

הקשור לתאונות עבודה במרלו"ג.
לפרסם  ולעדכנן.  וגיהות  בטיחות  הוראות  • להכין 
להנהלת  ולדווח  ביצוען  על  להשגיח  אלו,  הוראות 

הארגון על כל מקרה של הפרת הוראה.
• לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים, 

ולהתקין שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
של  תקינותם  על  וביקרות  מעקב  ביצוע  • לוודא 
התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי וציוד החייב 
הוראות  על-פי  דין,  על-פי  תקופתיות  בבדיקות 

היצרן ועל-פי כללי המקצוע המקובלים.
וגיהות  בטיחות  תנאי  שיבטיחו  הסדרים,  • לקבוע 
מידוף,  (קבלני  קבלני-חוץ  של  בהעסקתם  נאותים 

שילוט ותחזוקת מלגזות, צוותי פורקים, וכו').
• לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות ולדווח לה על כל 

המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
סכנה  נשקפת  כאשר  עבודה,  הפסקת  על  • להורות 
מיד  ולדווח  לבריאותו,  או  עובד  של  לחייו  מיידית 

על-כך לנציג הנהלת הארגון.
ואת  חירום  לשעת  תכנית  של  קיומה  את  • לוודא 

תרגולם של מצבים בשעת חירום.
על  דרישתו,  על-פי  האזורי,  העבודה  למפקח  • לדווח 
והגיהות  הבטיחות  רמת  להעלאת  פעולות  נקיטת 

במרלו"ג.
• להילוות למפקח עבודה בביקוריו במרלו"ג.

נאמן בטיחות
שתורם  המניין,  מן  מנהל/עובד  הוא  בטיחות  נאמן 

לבטיחות העבודה נוסף על עיסוקיו הרגילים.

תפקידיו העיקריים של נאמן הבטיחות במרלו"ג הם:
• לאתר מפגעים או חריגים ולדווח עליהם.

שיפור  על  להם  ולייעץ  העובדים  את  • להדריך 
הבטיחות והגיהות.

• להילוות למפקח עבודה בביקוריו במרלו"ג.
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ועדת הבטיחות היא ועדה 
פנים-ארגונית, הכוללת נציגי 

הנהלה ונציגי עובדים. הוועדה 
מתכנסת לדיונים במועדים 
קבועים, ונוסף על-כך, היא 

מתכנסת במקרי חירום (לאחר 
תאונה, או לאחר זיהוי מפגע 

חמור) ובמקרים מיוחדים 
(כגון כאשר עולה הצורך להכין 

תכנית בטיחות ארוכת טווח)
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תכנית  באמצעות  מתבצע  במרלו"ג  הבטיחות  ניהול 
בטיחות, המתועדת בתיק הבטיחות של המרלו"ג.

להלן דוגמה לתכולת תיק הבטיחות:
אישור המעביד לתיק הבטיחות. 1 .

תכנית הבטיחות - החוק והתקנה (סעיפים לדוגמה:  2 .
תיק  להכנת  המועד  בטיחות;  תכנית  הכנת  חובת 
תכנית  הכנת  הבטיחות;  תכנית  עדכון  בטיחות; 
אדם  בידי  או  הבטיחות,  ממונה  בידי  הבטיחות 
שעיסוקו בבטיחות ויש לו הכשרה מתאימה; הבאת 
תכנית הבטיחות לידיעתם של ועדת הבטיחות ושל 

העובדים; וכו').
מדיניות ההנהלה בנושא הבטיחות במרלו"ג. 3 .

הבאים:  הנושאים  את  המפרטים  סיכונים,  סקרי  4 .
הממצאים,  פירוט  מיקומם,  במרלו"ג,  המפגעים 
בסולם  סיכון  (רמות  מפגע  כל  של  הסיכון  ודרגות 

.(5-1
בודק  באמצעות  בדיקה  החייב  ציוד  רשימת  5 .
הבאים:  הנושאים  את  כוללת  הרשימה  מוסמך. 
תאריך  האחרונה,  הבדיקה  תאריך  הציוד,  תיאור 
הבדיקה הבאה, תדירות הבדיקה (כגון, אחת ל-14 
חודשים). נוסף על-כך, הרשימה כוללת את תסקירי 
הבדיקות על-פי נושאים (כגון: ציוד הרמה, מכונות 

הרמה, מעלית, וכו').
ובחצר,  במחסן  בטיחות  ולדוגמה:  בטיחות,  נוהלי  6 .

בטיחות אש, בטיחות בהפעלת מלגזה, וכו'.
תאונה/כמעט  על  הודעה  כגון:  בטיחות,  טופסי  7 .
זיהוי  על  מעקב  הדרכה,  רישום  בעבודה,  תאונה 

מפגעים ואחר סילוקם, וכו'.
עבודה  לביצוע  עובד  הדרכת  כגון:  אישורים,  8 .
בגובה, הצהרת עובד על קריאת הוראות הבטיחות 

והבנתן.
חדש),  לעובד  הדרכה  ערכת  (כולל  הדרכה  ערכות  9 .

ותיעוד של הדרכות העובדים.
מסמכי ועדת הבטיחות. 10 .

עבודה,  מפקחי  ביקורי  של  תיעוד  כגון:  שונות,  11 .
תיעוד של אירועי בטיחות, וכו'.

ניהול סיכוני בטיחות במרלו"ג
עיקריים  בטיחות  סיכוני  לניהול  דרכים  להלן 

במרלו"ג:

שריפה
מאש,  פגיעה  מעשן,  חנק  האפשריים:  הסיכונים 

התמוטטות חלקים מן המבנה, וכו'.

דוגמאות לאמצעי הגנה ולפעולות מונעות:
כבאות  לשירותי  המדווחת  ואש,  עשן  גילוי  • מערכת 

והצלה על מיקום השריפה במרלו"ג.
• מערכת כיבוי המפזרת מים או קצף באזור השריפה, 

באמצעות ספרינקלרים.
• מפוחים וחלונות להוצאת עשן.

הגלריות,  ובמדרכי  המידוף  במשטחי  • מרווחים 
המאפשרים כיבוי אפקטיבי של שריפה.

• מחסומי אש המונעים את מעבר האש, כגון: קירות 
לכבלים,  לצנרות,  איטום  מערכות  אש;  דלתות  אש; 

למובילי אוויר; וכו'.
• מיגון מיוחד לחדר טעינת מצברי המלגזות, ולדוגמה: 
גלילה,  שער  והתפוצצות;  אש  מוגני  חשמל  שקעי 
תקרה  קירות,  שריפה;  בעת  אוטומטית  המופעל 

ורצפה עמידי אש; וכו'.
• מערכות כריזה להתראה.

מוגדר  זמן  לפרק  לפעול  הממשיכים  חירום,  • מתקני 
בזמן  ו/או  הרגילה  הזרם  הזנת  הפסקת  בזמן 

השריפה.
• מטפים, עמדות כיבוי וברזי כיבוי.

בטוחים  מוצא  ודרכי  מסומנים  מילוט  • מעברי 
מילוט  מסדרונות  מילוט,  פתחי  כגון:  אש),  (מוגני 
התמצאות  ותאורת  הכוונה  שלטי  וכו'.  אש,  חסיני 
לדרכי  תקניים  מילוט  מרחקי  בחירום.  המופעלת 

המוצא הבטוחים.
ומקום  והצלה,  כיבוי  לרכבי  חופשיים  גישה  • מעברי 

חנייה מסומן בחצר המרלו"ג.
על  איסור  (לדוגמה:  במרלו"ג  העובדים  • הדרכת 
עישון במחסן, הגבלת גובה אחסונם של משטחי עץ, 
הפעלת מטפי כיבוי, וכו') והכשרת צוות כיבוי אש.

בודקים  באמצעות  הציוד  תקינות  • בדיקת 
מוסמכים.

תאונות מלגזה
הסיכונים האפשריים: פגיעת מלגזה באדם, התנגשות 
או  המבנה  בתשתיות  מלגזה  פגיעת  מלגזות,  בין 
מן  מלגזה  נפילת  מלגזה,  התהפכות  המידוף,  במערכת 

הרמפה, נפילת מטען ממלגזה, וכו'.

דוגמאות לאמצעי הגנה ולפעולות מונעות:
הליכה  וגשרי  רגל  להולכי  מסומנים  • שבילים 
למבקרים. תפקיד השבילים והגשרים הוא להפריד 

בין אדם לבין מלגזה.
ועל  ציוד  על  אדם,  על  להגנה  בטיחות  • עמודי 

תשתיות.
ובנקודות  מרכזיות  בנקודות  קמורות  • מראות 

קריטיות במרלו"ג. 
• שילוט הכוונה להולכי רגל וסימונים על הרצפה.

• מערכת ניתוב (כגון באמצעות כבל מגנטי) למלגזות 
 Very Narrow) מאוד  צרים  מידוף  במעברי  צריח 

Aisle) [VNA], וביציאה מן מעברי המידוף.

• מערכת חיישנים במלגזה לזיהוי אובייקטים במסלול 
נסיעתה.
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הבודקים מבצעים בדיקות 
תקופתיות למערכות הבטיחות 

ולציוד הבטיחות, כגון: 
 ,(Sprinklers) ספרינקלרים

מערכת גילוי אש/עשן, ארונות 
כיבוי, מטפים, תורני מלגזות, 

סלי הרמת אדם, וכו', ומפיקים 
תסקיר (אישור בודק מוסמך) 

לכל מערכת/ציוד שבדקו



ם י נ ע ו צ ק מ ה ר  ב ד

גובה  ועל  המלגזה  מהירות  על  שליטה  • מערכת 
את  אוטומטית  בצורה  קובעת  המערכת  ההרמה. 
גובה  של  כפונקציה  המיטבית,  הנסיעה  מהירות 
ההרמה, של כיוון הנסיעה, וכו'. המערכת מאפשרת 
ההרמה  ושל  הנסיעה  של  מהירותן  את  להגביל 
התואמת  בצורה  להם,  מחוצה  או  המעברים,  בתוך 
המערכת  על-כך,  נוסף  במחסן.  העבודה  אופי  את 
של  המרבי  ההרמה  גובה  את  להגביל  מאפשרת 
המלגזה באזורים שונים במחסן, ולדוגמה, באזורים 

שבהם הגג נמוך.
• מעקב על רישיונות תקפים להפעלת מלגזה.

• הגבלת המהירות של כלי ניטול ושינוע.
• הדרכות ריענון בטיחות למלגזנים.

• חובת נעילת נעלי בטיחות, שימוש באפודים זוהרים, 
וכו'.

• בדיקת תורן המלגזה ובדיקת משווי הגובה ברמפה, 
באמצעות בודקים מוסמכים, וכו'.

פגיעת עצם נופל
שורות  במעבר  טובין  נפילת  האפשריים:  הסיכונים 

אחסון, התמוטטות מערכת מידוף, וכו'.

דוגמאות לאמצעי הגנה ולפעולות מונעות:
• גגוני בטיחות במלגזות.

• שימוש בכובעי מגן ובנעלי בטיחות.
כובע  חבישת  חובת  על  ושילוט  רצפה  קו  • סימון 

בטיחות.

• מערכות מידוף עמידות לרעידות אדמה.
• הדרכת עובדים.

המידוף,  מערכות  תקינות  של  תקופתית  • בדיקה 
ובדיקה תדירה של תקינות אחסון הסחורה (מערום 
אחסון  מקו  החורגת  סחורה  יציב,  שאינו  סחורה 

מותר, וכו').

נפילה מגובה
נפילה  גבוהה,  ממלקטת  נפילה  האפשריים:  הסיכונים 
מסל הרמה, נפילה מבמת הרמה, נפילה משער גלריה, 

וכו'.
דוגמאות לאמצעי הגנה ולפעולות מונעות:

• הדרכת עובדים על עבודה בגובה והסמכתם על-פי 
מדריך  באמצעות  בגובה,  לעבודה  הבטיחות  תקנת 
רשימת  ניהול  בגובה.  עובדים  להדרכת  מוסמך 

עובדים מוסמכים לעבודה בגובה.
נפילה/ מניעת  במערכת  בטיחות,  ברתמת  • שימוש 

וכו',  בטיחות  בנעלי  מגן,  בכובע  נפילה,  בלימת 
במהלך ביצוע עבודה בגובה.

מעקות בטיחות ופתחי בטיחות מוגנים בגלריה. • 

למידע נוסף:
על  פיקוח   - והתעסוקה  המסחר  התעשייה,  משרד 
בעבודה:  והגיהות  הבריאות,  הבטיחות,  העבודה, 
www.moital.gov.il/NR/exeres/472D39A8-

EC4B-4C88-8D39-7663D6CB6F24.htm
www.osh.org.il :המוסד לבטיחות ולגיהות
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