


 אני רק מציע





ויחלום והנה סולם מוצב ארצה "

וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי  

 "  אלוהים עולים ויורדים בו



מה לעשות  ?למה לא נזהרת 

 מיהרתי 



   .משתמשים בסולמות מסוגים שונים ולמטרות שונות

   .לכן לכל מטרה יש לבחור ולהשתמש בסולם מתאים

בסולמות לסוגיהם השונים נעשה שימוש רב בכל מקומות  

,  במשרדים , בבניין , ל התחומים בתעשייה כוב העבודה

   .בחקלאות    ובבית



השימוש העיקרי צריך להיות לצורכי גישה ומעבר בין  

                       .לעלות ולרדת ממש כמו בחלום יעקב .מפלסים שונים 

 "מלאכים עולים ויורדים בו "

לכן יש , הסולם לא מיועד לשמש ככלי שמשמש  משטח עבודה

   .להימנע עד כמה שאפשר משימוש בסולם לביצוע עבודה

רצוי להשתמש לצורכי עבודה במשטחי עבודה  מהסוגים השונים או  

 .משטחי מעבר משופעים או כבש כמוגדר בתקנות התכנון והבניה



  .פעולה מסוכנת של המטפס תוך כדי הטיית גוף מוגזמת

 חפץ הפלת       

 אחיזה לא נכונה   

 פגם בסולם      

קריסת  ( הצבה לא נכונה )אובדן יציבותו של הסולם  

 .הבסיס

  .י גורם חיצוני"יציבותו ע/פגיעה והזזתו ממקומו 



   .יבוד שווי משקל ונפילהא

   .נפילה עקב סחרחורת

   .שכח לשניה כי נמצא על סולם

   .החלקה

   .טיפוס על הסולם ללא נעלי עבודה תקניות



כאשר העובד מבצע פעולות המצריכות  

   .מאמץ רב והפעלת כוח ניכר

קיים חשש שהעובד עלול לאבד את שיווי  

   .משקלו



 מעקה  מונע נפילה

משטח יציב מאפשר 

 עבודה בטוחה

 שינוע בקלות 

 נעילה מפני תזוזה  



קשירה מונעת 

 נפילה

 לא קשרתי  נכון

 ?מה יקרה 



 אוי 



  תעם יד אח עולהאיך אני 

? 

   פשוט מאוד

 דרוש

  חבל וגלגלת



רק שלא ישבר  

 אני חתום עליו

יש 

 תפסתי 



  4  -ל  1

   בשיפוע הזה הסולם הכי הכי הכי  יציב



 4 -ל  1אוי  שכחתי  

 אני נופל



 4 -ל  1אוי  שכחתי  

 אני נופל



 רק לרגע  



 כמעט הגעתי....אייייי
 אין זמן  

 להזיז את הסולם



 רעיון טוב 

 להוסיף משטח דריכה  

אני מרגיש שאני 

 נופל

לא יודע איך 

 ?נפלתי 



גורמי 

 סיכון



 אין לי גישה נוחה







אין ברירה אני צריך 

 את הסולם  

אבל הבטחתי 

לחזור הביתה  

 בשלום

 אין מה לחשוב  

 הסולם פסול ומסוכן לשימוש 



 שום  דבר

 רק נפלת  

בדרך לבית  

 החולים  

שאלתי מה 

 קרה







רק עם התקן  

 מיוחד



 טוב מאוד

 בטוח יציב





הי אני נופל מה את  

 ?עושה  

 מה עשיתי  

רק פתחתי את 

 ?הדלת 









 שמע ישראל 





















 תיקרה



 מטר. 1


























