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מבוא ורקע כללי
בשנת  2012התפרסמו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ב.2012-
תקנות אלה מפרטות דרישות להכנת תכנית הבטיחות.
"תכנית ניהול הבטיחות" מהווה פריצת דרך בכל הקשור לניהול הבטיחות במקומות העבודה.
התקנה גם מפרטת לראשונה מערך פורמלי של מושגי יסוד בעולם הבטיחות וניהול הסיכונים,
המהווים חלק מהחקיקה במדינת ישראל.

תכנית לניהול הבטיחות


תכנית ניהול הבטיחות המובאת להלן ,נועדה להנחות ולסייע במתן מענה לדרישות
התקנות החדשות.



התכנית המוצגת מותאמת באופן ממוקד לדרישות וצרכי הבטיחות של מכללת אפקה
בהתאם לדרישות התקנה.



בתכנית קיימים נתונים והיגדים שונים ,על-פי הנדרש בתקנה בכל סעיף ,בהתאם לתנאי
העבודה ,גורמי הסיכון הקיימים ונהלי הבטיחות במכללת אפקה.



תוכנית לניהול הבטיחות היא מסמך המציג את מבנה מערך הבטיחות במכללה ,את
האופן בו ניתן מענה לצורכי הבטיחות ,תוכניות ניהול שונות בתחום הבטיחות והבריאות
התעסוקתית ,ומרכיבים נוספים המסייעים לנהל את הבטיחות בצורה מסודרת ויעילה.



עבודה עם התוכנית איננה מהווה תחליף לחשיבה בטיחותית ,הערכת סיכונים יסודית
ומקיפה ,ועשייה בטיחותית בשטח.
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אודות מכללת אפקה
אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב ,הממוקמת בקמפוס חדש בצפון
העיר ,הינה מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומוסמך להעניק
תואר ראשון  .B.Sc.ושני  .M.Sc.בהנדסה .רמת הלימודים היא מהגבוהות מבין
המוסדות האקדמיים בארץ ,ובוגריה ידועים כמהנדסים מוצלחים עם רמת ביקוש
גבוהה .רובם המכריע של בוגרי המכללה השתלבו בתעשייה ועובדים בתחום אותו
למדו ,חלקם אף המשיכו לימודיהם לתארים מתקדמים באוניברסיטאות מובילות
בארץ .במכללה לומדים כ 2950-סטודנטים לתואר ועוד כ  500תלמידי מכינות
ולימודי חוץ.
הסיוע של המכללה לסטודנטים מתבטאת ביחס אישי ,במערך מלגות  ,בשירותי
ההשמה הניתנים באמצעות היחידה להכוון תעסוקתי (שירות הניתן ללא תשלום
לכל סטודנט במכללה) ובהפיכת פיתוחים ויוזמות פרטיות של סטודנטים למוצרים
מסחריים עוד במהלך הלימודים באמצעות אפקה יזמות  -עסקית החממה
הטכנולוגית הייחודית של אפקה.
דרכי ההגעה לקמפוס המכללה נוחות ,הן באמצעות אוטובוס והן באמצעות הרכבת
(הקמפוס ממוקם קרוב לתחנת הרכבת של אוניברסיטת תל אביב) .לבעלי רכב –
המכללה מציעה מגרש חנייה ללא תשלום ,בצמוד למכללה.
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תוכנית לניהול הבטיחות לשנת עבודה 2018

תיאור מקום העבודה
 .1שם המכללה :מכללת אפקה.
 .2עיסוק :הוראה ומחקר אקדמי.
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

כתובת :מבצע קדש  38ת"א
טלפון02-9946366 :
פקס02-9941929 :
שם העסק" :מכללת אפקה-המכללה האקדמית להנדסה בת"א".
כתובת :מבצע קדש  38ת"א
טלפונים :טל' ביטחון (שומר בכניסה לפיקוס).052 – 5698864 :
מוקד חירום  03-7688794שעות פעילות ימים א-ה  8:00-20:00ימי ו' וערבי חג 8:00-
13:00
שטח המכללה הוא :כ 8100-מ"ר.
שטח המבנים הוא :בניין הפיקוס=  3100מ"ר ,בניין מעבדות=  1750מ"ר ,בניין הקריה
 3300מ"ר.
מספר השוהים המקסימאלי (עובדים/סטודנטים) 3700 :איש.
מספר הסטודנטים :כ.3,450 -
שעות הפעילות06:30-24:00 :
שם אחראי על הבטיחות במכללה :איציק קרבצ'ינסקי-מנהל בטיחות וביטחון ארגוני .
אחראי רעלים במפעל :דר' עוז גולן -מנהל מעבדת חוזק חומרים ותכונות החומר
ממונה בטיחות קרינה מייננת :איציק קרבצ'ינסקי
ממונה הבטיחות :בנון משה
אתרי משנה מחוץ למכללה :אין

ייעוד מקום העבודה ותיאור מאפייני הפעילות העיקריים
מכללה אקדמית להנדסה
היקף המועסקים ועיסוקיהם
מספר
מועסקים
כולל
130

סוג עיסוק
סגל אקדמאי
סגל מנהלי

95

סטודנטים ותלמידים

3450

מהם עובדי
קבלן  /חברת
כ"א

פריסה גיאוגרפית של מתקנים
שם אתר
המכללה

מיקום  /כתובת
ת"א מבצע קדש 38

פעילויות עיקרית/
תהליכים עיקריים
הוראה ומחקר אקדמי
בתחומי ההנדסה

עבודה במשמרות
כ/ל
לא
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מדיניות מכללת אפקה בתחומי בטיחות ,גהות ,ובריאות תעסוקתית
מכללת אפקה הינה מכללה אקדמית ללימודי הנדסה..
המכללה רואה בבטיחות ובבריאות בתעסוקה (להלן בב"ת) ערך עליון אשר מהווה חלק בלתי נפרד מכל פעילות ,ותנאי
הכרחי לעמידה ביעדי הארגון.
מדיניות המכללה היא לקיים תהליכי עבודה ,לימוד ושירות שלא יפגעו בבטיחותם ובבריאותם של
העובדים/סטודנטים .המכללה ת שקיע את המשאבים הנדרשים כדי לקיים מקום עבודה/לימוד בטוח ובריא
לעובדיה ,סטודנטים ,לאורחיה ,לקבלנים  ,לנותני שירותים מטעמה ולסביבה.
המכללה מחויבת לעמידה בדרישות כל דין ,וכן בדרישות של תקנים ,נהלים והוראות רלוונטיים ,ודרישות ישימות
אחרות הקשורות לשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
מדיניות הבב"ת של המכללה מבוססת על מניעה מראש של תאונות ופגיעה בבריאות העובדים/סטודנטים על-ידי
זיהוי שיטתי של גורמי סיכון ,הערכת סיכונים ,והפחתת הסיכונים לרמה קבילה .הליכי איתור והערכת סיכונים
יבוצעו בהתייחס לכל תחנות העבודה ,הפעילו יות ,אתרי העבודה ,חומרים ,תהליכים ,מכונות ,מתקנים וכל ציוד או
אמצעי המשמש את המכללה .לא יאושרו לביצוע פעילויות שקיים חשש כי יש בהן סיכון בלתי קביל לעובדים
/סטודנטים או לאחרים.
המכללה תגבש ותכשיר צוות אשר יבצע תחקיר לאיתור גורמי שורש במקרה של אירוע בטיחותי או תאונת עבודה,
ותנקוט בפעולות מתקנות למניעת הישנות של האירוע או התאונה.
כדי לממש את מדיניות הבב"ת ,יושם דגש על הפעילויות הבאות:



מעורבות הנהלה  :מנהלים בכירים נדרשים להפגין את מעורבותם בבב"ת על-ידי השתתפות בסיורי בטיחות,
קיום שיחות בטיחות ,העלאת נושא הבטיחות בישיבה שבועית/חודשית ,לקיחת חלק בחקירת תאונות ,ועמידה
ביעדי הבטיחות שנקבעו .כל מנהל יהווה דוגמא אישית בהקפדה על נושאי בטיחות ובריאות.



שיתוף עובדים/סטודנטים :ההנהלה תשתף את העובדים/סטודנטים באופן פעיל בכל נושאי השמירה על
הבב"ת ,וזאת הן במסגרת ועדת הבטיחות הארגונית ,והן באמצעות שיתוף העובדים/סטודנטים או נציגיהם
בסיורי בטיחות ,חקירת תאונות ,כתיבה או שינוי נוהלי בטיחות ,ובישיבות הנהלה בהן דנים בנושאי בב"ת.



מסירת מידע לעובדים/סטודנטים על סיכונים :הנהלת המכללה תביא לידיעת כל העובדים/סטודנטים את
הסיכונים הנשקפים להם בעבודתם ,בביצוע ניסויים במעבדות המחקר ותדריך אותם כיצד ניתן להתגונן
בפניהם.



נוהלי בטיחות והוראות בטיחות :לכל פעילות שיש בה גורמי סיכון ייכתבו נהלים /או הוראות עבודה המורים
לעובד את שיטות העבודה שתמנענה פגיעה.



הורדת רמת סיכונים :יינקטו פעולות כדי להוריד סיכונים שאותרו לרמת סיכון קבילה.



ציוד עבודה בטיחותי וציוד מגן אישי :הנהלת המכללה תספק לעובדים/סטודנטים ציוד וכלי עבודה תקינים
ובטוחים לשימוש ,העומדים בדרישות התקנים ,וכן תספק את כל ציוד המגן האישי הנדרש בחוק ,בתקנים,
בנהלים ,ובהוראות היצרן או הספק.



קיום מבדקי בטיחות שוטפים :הנהלת המכללה תנחה על קיום מבדקי בטיחות שוטפים באתרי הפעילות
(מבנים/כיתות/מעבדות לבחינת ליקויים שונים ומידת העמידה בדרישות הבטיחות .תוצאות המבדקים יתועדו
וידונו בוועדת הבטיחות.

חתימת מנכ"ל
מירי אורן
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יעדים ומדדים
נושא
סקרי סיכונים
(זה"ב)
ביצוע ניתוח
סיכונים במעבדות
הבאות

תאונות עבודה
ומקרים מסוכנים
(כמעט תאונה)

הדרכות והסמכות

מבדקים וביקורות
בטיחות אש
כללי

הפעולה
קרינה-מיקרו סיטי
ריענון לסקרים:
בית מלאכה
אחזקה
מנועי שריפה
חוזק חומרים
חום וזרימה
פסיקה
 - 0תאונות
 -0ימי היעדרות
הטמעת דיווחי כמעט
תאונה
בירור נסיבות לתאונות
ומקרים מסוכנים
ביצוע הדרכות והסמכות
בהתאם לתוכנית
ההדרכה

המדד

כשיוכנס
המכשיר
למכללה

100%
ביצוע

0
0
10
דיווחים
100%
100%

ביצוע מבדקים וביקורות 100%

לפי תוכנית מבדקים
וביקורות
חידוש אישור כבאות

ביצוע ויישום תוכנית
לניהול הבטיחות.

אחראי
ביצוע

לו"ז
ביצוע

100%

סטטוס הערות
ביצוע

בטיחות

עד יוני
18

כלל
העובדים
כלל
העובדים
כלל
העובדים
ממונה
הבטיחות
ממונה
הבטיחות

שנתי
שנתי
שנתי
שוטף
שוטף

ממונה
בטיחות

שוטף

אחזקה

5.18

הנהלה

שנתי

סדרי עדיפויות
אלו הם סדרי העדיפויות להפחתת סיכוני בטיחות ובריאות ופעולותיה ,בסדר יורד של
העדפה:


טיפול מידי בגורמי סיכון היכולים לגרום לקטסטרופה :קריסת והתמוטטות
מבנים ומתקנים ,דליקה רבתי ,וכדומה.



טיפול מידי בגורמי סיכון מהם נשקפת סכנה ברורה ומידית למי מהעובדים;

 טיפול ביתר גורמי הסיכון לפי סדר עדיפות התואם את הציון שקיבלו בלוח
ההחלטות של הערכת סיכונים
הערה :סדרי העדיפות לעיל לא ימנעו טיפול בסיכונים ברמת עדיפות נמוכה שניתן לתת
להם מענה מידי.
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ינואר 2018

פרק ד'

מערך הבטיחות
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תוכנית לניהול הבטיחות לשנת עבודה 2018

מבנה מערך הבטיחות במכללה
נשיא

מנכ"ל

מחלקות אקדמאיות
מחלקות מנהליות

מנהל אחזקה
ולוגיסטיקה

מ .בטיחות
וביטחון ארגוני

ועדת הבטיחות

יו"ר – נציג הנהלה -מנהל ביטחון ובטיחות אירגוני
מזכיר הוועדה – ממונה הבטיחות
חבר-נציג הנהלה ומחלקת אחזקה ולוגיסטיקה
חבר – נציג עובדים
חבר -נציג אגודת הסטודנטים
נאמני בטיחות

ממונה
בטיחות

המוסד
לבטיחות

אגף הפיקוח
על העבודה

רפואה
תעסוקתית

כפיפות ניהולית
כפיפות מקצועית
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רשות הכיבוי

תוכנית לניהול הבטיחות לשנת עבודה 2018

ינואר 2018

מבנה ועדת הבטיחות במכללה
יו"ר הועדה – נציג הנהלה
מ .בטיחות וביטחון ארגוני

חבר ממונה בטיחות
מזכיר הוועדה

חבר נציג הסטודנטים
חבר נציג עובדים
אלכסיי אולאנוב – מהנדס מעבדת פיזיקה

חבר נציג הנהלה
ארז ג'יבלי -רכז לוגיסטיקה

* הועדה תתכנס  8פעמים בשנה לפחות
* הועדה תוציא פרוטוקול וסיכום הדיונים

____________________________________________________________________
עמוד  16מתוך 52
מכללת אפקה

ינואר 2018

תוכנית לניהול הבטיחות לשנת עבודה 2018

בעלי תפקידים בנושאי בטיחות וגיהות
מס"ד

שם ומשפחה

תפקיד

טלפון

1

יצחק קרבצ'ינסקי

מנהל הבטיחות והביטחון -מכללה

054-7963333

2

בנון משה

ממונה בטיחות

052- 6077779

3

ארז ג'יבלי

נאמן בטיחות-חבר ועדת הבטיחות

4

אלכסיי אולאנוב

נאמן בטיחות-חבר ועדת הבטיחות

5

עמנואל ויסמן

נאמן בטיחות-חבר ועדת הבטיחות-נציג הסטודנטים

6

דר' עוז גולן

אחראי רעלים

יצחק קרבצ'ינסקי

ממונה קרינה מייננת

צוות החירום

ראה בטבלה הבאה

7

כשיוכנס מכשיר מיקרו סיטי

השירותים הרפואיים המספקים שירותי בריאות לעובדים
-

קופות החולים

מערך טיפול ותגובה לאירועי בטיחות ומצבי חירום
(פרוט מלא ראה בנוהל חירום מפעל מס' )SA 11-06-11
צוות חירום
הגורם

שם ומשפחה

מוקד חירום

מוקד מידע  -בכניסה לבניין
הפיקוס
ארז גבלי
שי ממן
אלכסיי אולאנוב
רונן בלטאנו
גבי מדודי
ביטרן כפיר
ניר קיפניס
אסף בובליל
עידו וולף
גדעון היילו

מנהל צוות חירום
צוות החירום

מערים

פינוי ק .קרקע פיקוס

ניר אלברג

פינוי ק .כניסה פיקוס

אנטון

סדרן פינוי ק .כניסה פיקוס

שומר

פינוי ק .עליונה פיקוס

מזכירת ראשי מחלקות

א .פינוי קומה  1מעבדות

אלכסיי אולאנוב

טלפון
03-7688600
03-7688542
050-4083359
054-7390972
054-2208716
054-3144490
054-3144481
054-8840404
054-2359592
03-7688529
054-3144473
054-3144476
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תוכנית לניהול הבטיחות לשנת עבודה 2018
פינוי קומה  2מעבדות

שי ממן

א .פינוי קומה  3מעבדות

נועם לוטנר

גורמי סיוע חיצוניים
הגורם המסייע

טלפון
חירום

טלפון

1

משטרה

100

2

מד"א

101

3

מכבה אש

102

4

חברת החשמל

103

5

מוקד עירוני

106

6

איכות הסביבה

מרכז 08-9229135 -
ת"א – 03-6951303

7

פיקוד העורף

08-9783238

8

מפקח עבודה אזורי מרכז

08-9783239
03-5125277
03-5125272
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תוכנית לניהול בטיחות לשנת עבודה 2018

ינואר 2018

פרק ה'

ניהול סיכונים
ומפגעים
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תוכנית לניהול בטיחות לשנת עבודה 2018

ד .ניהול הסיכונים במקום העבודה
ראה נוהל בטיחות "זיהוי סיכונים" מס נוהל SA-11.06.18

תוכנית ביצוע סקרי סיכונים " "JSAתלת -שנתי
נכון ל1.18 :
שנה
2018
2019

ינואר פברואר
מ .חומרים
ותכונות
החומר
מעבדת
CIM

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

פעילויות
האחזקה

בית
המלאכה

מעבדת
פסיקה

מעבדת
חום
וזרימה

מיקרו
סיטי

אנטנות

מנועי
שריפה

המרת
אנרגיה

2020
הערה  :כל המודגש בצהוב בוצע

תוכנית ביצוע סקרי סיכונים " "JSAלשנת – 2018
נכון ל1.18 :
מס"ד

קו/תהליך/ציוד/מכונה

1
2
3

מ .חומרים ותכונות החומר
פעילויות האחזקה
בית המלאכה
מעבדת פסיקה
מעבדת חום וזרימה
מיקרו סיטי
מנועי שריפה
אנטנות

יעד
לביצוע
2.18
3.18
4.18
5.18
6.18
7.18
9.18
10.18

אחראי
הביצוע

לו"ז ביצוע
בפועל

הערות

מ .בטיחות
מ .בטיחות
מ .בטיחות
מ .בטיחות
מ .בטיחות
מ .מעבדה
מ .בטיחות
מ .בטיחות
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תוכנית לניהול בטיחות לשנת עבודה 2018

נוהל איתור מפגעי בטיחות במקום העבודה ותוכנית שנתית לסילוקם
נוהל לאיתור מפגעי בטיחות

מס"ד
1

תפקיד המאתר
העובד/סטודנט בתחנת

תדירות האיתור
יומי

הערות

דווח ל:
מנהל ישיר

עבודתו
למנהל הביטחון והבטיחות

2

יועץ הבטיחות

חצי שנתי

3

גורמי מטה במכללה

מזדמן

לממונה הבטיחות

4

ביקורת כיבוי אש

אחת לשנה

למנהל הביטחון והבטיחות
האירגוני

5

ביקורת מפקח עבודה

אחת לשנה

למנהל הביטחון והבטיחות
האירגוני

6

קבלני חוץ

 6חודשים

ממונה הבטיחות

7

ועדת בטיחות

 8פעמים בשנה

גורמי מטה
ממונה הבטיחות

האירגוני

נוהל לסילוק מפגעי בטיחות
מעקב ע"י
נושא

מס"ד

האחראי לסילוק
המפגע ותפקידו

ביצוע ע"י

1

חשמל

מנהל אחזקה

חשמלאי מוסמך

יועץ הבטיחות

2

גלאי עשן

מנהל אחזקה

חברת הגילוי

יועץ הבטיחות

3

מערכת מתזים

מנהל אחזקה

חברת אחזקה

יועץ הבטיחות

4

ציוד ידני

מנהל אחזקה

חברת אחזקה

יועץ הבטיחות

5

מפוחי עשן

מנהל אחזקה

6

מכונות לא תקינות/
תקלות בטיחות במעבדות

מ.מעבדה

חברת אחזקה

יועץ הבטיחות
מנהל המעבדות וממונה

מחלקת מעבדות

הבטיחות
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סקר סיכונים ומפגעים כללי
מס"ד

נושא

1

יציאות חירום

2

ציוד כיבוי אש

3

רכזת גילוי אש

4

מערכת מתזי מים

5

חדר מכונות

6

חדר חשמל

7

מתקני המכללה

9

סולמות

10

ציוד מגן אישי

11

גלילי גז

המלצות לביצוע

ממצאים
קיימת סכנה שבעת שריפה אנשים

יש להקפיד על מעברים ודלתות

ילכדו עקב חסימות דלתות ומעברי

חירום פנויות

אחריות
ביצוע
מנהל מחלקה

לו"ז
ביצוע
שוטף

חירום
קיימת סכנה שבעת שריפה לא תהיה

.1

אפשרות גישה לאמצעי כיבוי ידני

יש להקפיד על גישה

מנהל מחלקה

שוטף

פנויה לארונות לציוד
כיבוי ידני כל הזמן
.2

לבדוק שלמות הציוד.

.3

אין להניח בתוך הארון
ומעליו כל פריט שאינו
שייך לאמצעי כיבוי.

.4

השימוש רק בחירום.

.5

יש לבדוק מטפה כיבוי
שעון תצוגה/מסמן על
ירוק

קיימת סכנה שבעת שריפה מרכזת גילוי

יש לבדוק כל בוקר שהרכזת במצב

האש לא תגיב

תקין (נורית אספקת חשמל

מנהל אחזקה

שוטף

דולקת ,כל האזורים במצב תקין)
קיימת סכנה שבעת שריפה מתזי המים

יש להקפיד שהמגופים פתוחים

לא יעבדו  /ברזים סגורים

ומגוף מים ראשי נעול בשרשרת.

קיימת סכנת שריפה עקב הנחת ציוד

יש להקפיד על חדר מכונות נקי

דליק בחדר מכונות

מנהל אחזקה

שוטף

מחלקת

שוטף

אחזקה

קיימת סכנת שריפה עקב הנחת ציוד

יש להקפיד על חדר חשמל נקי

מחלקת

דליק בחדר חשמל

ונעול

אחזקה

קיימת סכנת שריפה והתחשמלות

יש לבצע בדיקה ויזואלית ועל כל

מנהל מחלקה

כתוצאה מליקוי בשקעי ותקעי החשמל

חשד לדווח לאחזקה

קיימת סכנה של נפילת עובד/סטודנט

.1

כתוצאה מסולם לא תקין

שוטף
שוטף

יש לבצע בדיקה
שמגביל הפתיחה וציר
עליון תקינים וקיום
גומיות ברגליים למניעת
החלקה של הסולם
ונפילת העובד.

.2

בשימוש בסולם גבוה
מעל  4מטר חובה
בשימוש ציוד מגן ,
והסמכה לעבודה בגובה

קיימת סכנת פגיעה בעובד/סטודנט עקב

יש לוודא שהעובדים/סטודנטים

אי שימוש בציוד מגן אישי

משתמשים בציוד מגן אישי

מנהל מחלקה

שוטף

בהתאם לסיכונים בעבודתם
ביחידות קיימים גלילי גז שעלולים

יש לוודא שהגלילים מקובעים

ליפול ולפגוע בעובד/סטודנט

לקיר למניעת נפילתם ורתומים

מנהל מחלקה

לעגלת שינוע תקנית
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נושא

מס"ד
12

מכונות הרמה

13

ינואר 2018

ממצאים
קיימת סכנה שתופעל מכונת הרמה ללא

המלצות לביצוע
.1

הסמכה והרשאה

יש להקפיד שרק מי

אחריות

לו"ז

ביצוע

ביצוע

מנהל מחלקה

שוטף

שיש לו הסמכה פנימית
למכונת הרמה יפעילה.
.2

קיים שילוט הוראות
הפעלה ובטיחות.

.3

קיימת תווית בדיקה
בתוקף

ערכת עזרה

קיימת סכנה שעובד שנפגע לא יקבל

יש לוודא קיום ערכת עזרה

ראשונה

טיפול ראשוני

ראשונה מושלמת וללא פגי תוקף

14

עישון

קיימת סכנת שריפה כתוצאה מעישון

יש לאסור עישון בכל המקומות

15

נוהל פינוי בעת

קיים סיכון שבעת אירוע אף אחד לא

יש להדריך את

אירוע

ידע מה לעשות

העובדים/סטודנטים עלפי נוהל

16

סכנת החלקה

קיימים מקומות חלקלקים מרטיבות

17

עבודות קבלן

מנהל מחלקה

שוטף

מנהל מחלקה

שוטף

מנהל מחלקה

שוטף

בטיחות פינוי בעת אירוע ולתעד
ההדרכה
יש לשלט את המקום בשילוט

מנהלי

מתאים עד לייבושו

מחלקות

קבלנים מבצעים עבודות במתחמי

יש להקפיד שכל התקשרות עם

מנהל אחזקה

המכללה ועלולים לגרום לתקריות

קבלני חוץ תבוצע לפי נוהל

בטיחות

בטיחות לקבלני חוץ
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שוטף
שוטף

תוכנית לניהול בטיחות לשנת עבודה 2018

ינואר 2018

ריכוז סקר סיכונים
ומפגעים
שנתי

מקרא לסקר סיכונים
חמור = עד חודש
מסוכן =  15ימים
מסוכן ביותר = מידי
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פעולות מתקנות מניהול סיכונים במעבדות
מס"ד

תיאור
המשימה

תיאור הסיכון

רמת
הסיכון
הנוכחית

המלצה לביצוע אמצעי בקרה /
הפחתת סיכון

רמת
הסיכון
הרצויה

לוז
לביצוע

אחריות
ביצוע

בקרה
ע"י

סטטוס

בדיקת
אפקטיביות

1

עבודה
בגובה

נפילה מהגג בעת
ניקוי מרזבים

16

2

נפילת חפצים
מהידיים בעת
עבודה בגובה

100

5

שוטף

מ .אחזקה

בטיחות

מבוצע

3

ביצוע עבודה בגובה
ע"י בלתי מורשים

10

5

שוטף

מ .אחזקה

בטיחות

מבוצע
בשוטף

עבודת קבלנים ללא
היתר והשגחה
ביצוע עבודה ע"י
בלתי מוסמכים
ומורשים
הילכדות חלקי גוף
בחלקים נעים
במכונה
הפעלת מכונה ע"י
בלתי מורשים
ומוסמכים להפעלת
המכונה

320

יש לעבוד עם מערכת ריסון
המאובטחת לקו החיים ולא עם
מערכת לבלימת נפילה (תוף
גלילה נבלם)
א .בעת העבודה בגובה מומלץ
להשתמש בפאוץ לכלי העבודה.
ב .כמו כן יש לאבטח את כלי
העבודה ליד למניעת נפילתם
ג .יש לוודא אי מעבר אנשים
מתחת לאזור ביצוע העבודה
בגובה
יש לוודא שכל עבודה בגובה הן
ע"י עובדי המכללה והן ע"י
קבלני חוץ תבוצע רק לאחר
קבלת היתר עבודה חתום עפ"י
נוהל עבודה בגובה
א .יש להקפיד ולוודא שעבודת
קבלני חוץ במכללה תבוצע
בהתאם לנוהל הבטיחות
"תדריך ופיקוח לקבלני חוץ"
ב .לפני תחילת עבודת הקבלן
ועובדיו יש לוודא שיש בידיהם
כל ההיתרים וההסמכות
הנדרשות עפ"י חוק לביצוע
עבודתם

5

מידי

מ.
האחזקה

בטיחות

מבוצע

נרכש קו
ריסון

5

שוטף

מ .אחזקה

בטיחות

מבוצע
בשוטף

4
5

עבודת
קבלני חוץ

6
7

8

קפיטריה

160
88
44

א.
ב.

יש להביא סקר זה
לידיעת מנהל ועובדי
הקפטריה.
יש לוודא שכל עובדי
הקפיטריה מכירים
את הסיכונים
והודרכו לעבודה
בטוחה בקפיטריה

מידי

מ.אחזקה

בוצע

מתקן הדרכה של תאי דלק הצורכים מימן8.15-
המלצות לשיפור המצב הקיים:
להלן המלצותינו לשיפור המצב הקיים ,כפי שרוכזו מטבלאות הממצאים:
א .מכל הסולר אינו מוצב על מאצרה .יש להציב את המיכל במאצרה במרחק כ  3-מטר
ממחסן הגזים.כיום אין סולר במיכל
ב .יש להתקין בדלת הכניסה לחדר מס " . 151ידית בהלה-".בוצע
.ג .יש לשלט בשילוט מואר פתח מילוט מחדר מס . 151
ד .יש להתקין את צנרת הזנת והמימן כך שיאפשרו גישה קלה לפתח היציאה מכל נקודה
.ה .יש להתקין תאורת חירום בחדר מס . 151בוצע
ו .יש להמציא אישור חשמלאי מוסמך לכך ש כל הציוד החשמלי יעמוד בחוק החשמל
ותקנותיו .בוצע
class II div Iז .יש להחליף את השקעים ותאורה בחדר מס . 151למגני פיצוץ .כיום אין מימן
וכאשר יהיה מדובר בכמות מאוד קטנה מתחת ל 20-גרם ולזמן קצר.
י .הכנת נהלים:
ח .נדרשת התקנת מערכת גילוי עשן לפי ת"י  1222 ,יש להתקין הפעלה ידנית של המערכת,
למקרה שהאש לא תפעיל את האזעקה ,המרחק ממקום אמצעי אזעקת האש הידני
לדלת היציאה  -לא גדול מ  12-מ '.תכן מערכת גילוי האש מבטיח ,שכל העובדים
המצויים בסיכון אש ,ישמעו את האזעקה ,המערכת לגילוי האש מזעיקה את צוות
הכיבוי המקומי או מכבי האש -קיים
ט .יש להתקין בחדר  151מערכת להחלפת אויר ) הכנסת אויר צח והוצאתו באמצעות
מפוח ( כך שייווצרו בחדר לפחות  8החלפות אויר בשעה.כיום אין מימן וכאשר יהיה מדובר בכמות
מאוד קטנה מתחת ל 20-גרם ולזמן קצר.
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י .הכנת נהלים:
יש להכין נוהל למניעת שריפה -קייםיש להכין נוהל תחזוקה לרכיבי המתקן – כיום מערכת המימן אינה פעילה וכשתהיה פעילההנושא יטופל במידת הצורך
יש להכין נוהל חירום .יש לכלול בנוהל החירום לכיבוי בגדים שהתלקחו -קייםיש להכין תכנית בטיחות למתקן  .יש להגדיר את הדרישה לביצוע סקרים שגרתיים שלפעולות המעבדה ושל הנהלים ,תוך התייחסות מיוחדת לכל שינוי בחומרים ,בפעולות
או בצוות העובדים ,בנוהל הבטיחות – כיום מערכת המימן אינה פעילה וכשתהיה פעילה הנושא
יטופל במידת הצורך
יש להכין נוהל בטיחות לעבודה במתקן .יש להגדיר בנוהל את שיטת ההשגחה רצופה עלהתהליך ובמיוחד הזרמה של מימן לתהליך – .כיום מערכת המימן אינה פעילה וכשתהיה פעילה
הנושא יטופל במידת הצורך
יא .שילוט במתקן
יש לשלט בחיצים על גבי הצנרת הגזים והווסת את כיוון הזרימה לצבוע בצבע ראשיתואם את גוף גליל הגז) לפי התקן הישראלי ת"י  712חלק  7וחלק  8(,לרבות טבעות
ברוחב  2.5ס"מ לזיהוי הגז הספציפי ,בהתאם לצבע כתף הגליל.
יש לשלט את הכניסה למכולה בשלט " זהירות מימן "ובשלט" זהירות סולר".יב .יש להדריך את תלמידי ועובדי המתקן לגבי סיכוני החומרים השונים
יג .יש לאחסן את צילינדר המימן בארון אחסון תקני ומאוורר.
יד .יש להדריך את עובדי המתקן המבצעים את תאום קליטת החומרים המובאים לאתר.
טו .במידה ויהיה שימוש בסולר שיאוחסן במיכל ייעודי העומד במאצרה תקנית ,יש להעביר את
מיכל הסולר לעמדה רחוקה ממחסן הגזים.
טז .הטיפול בגלילי גז המימן יעשה ע"י הספק והמדריך לאחר שעבר הסמכה אצל ספק הגז.
לחיבור וניתוק אספקת המימן למערכת תא הדלק
יז .יש צורך לרכוש ארון אחסון גזים ייעודי לגז המימן ,המאוורר מכנית.
יח .יש לקבל אישור מספק הגז שגלילי המימן המסופקים עומדים בדרישות התקן הישראלי ת"י
 - 4295קיים
יט .יש להתקין ווסתי לחץ ובולמי להבה בהתאם לאפיון ע"י טכנאי גז מוסמך ובהתאם
. H-100 Fuel Cell Stack User Manual Updated 13 Aug. 2013לדרישות המדריך
כ .יש לקבל אישור מספק הגז שגלילי המימן המסופקים והצנרת עומדים בדרישות התקן
הישראלי ת"י - 712קיים
כא .יש לשמור על מעבר פנוי מקצה המתקן ועד לפתח היציאה ברוחב  82ס"מ לפחות -קיים
כב .יש להדריך את עובדי המתקן המבצעים את תאום קליטת החומרים המובאים לאתר לגבי
סיכוני החומרים השונים
כג .יש לקבל אישור מספק הגז שגלילי המימן המסופקים עומדים בדרישות התקן הישראלי ת"י
 4295קיים
כד .יש לקבל אישור מספק הגז שגלילי המימן המסופקים והצנרת עומדים בדרישות התקן
הישראלי ת"י 712קיים
כה .יש לספק לתלמידים במקום משקפי מגן +כפפות לטקס מבוצע
כו .יש לבצע הדרכה שנתית לעובדים והתלמידים לזיהוי סיכונים ודו שנתית להפעלת כיבוי אש
מבוצע
כז .יש להתקין במקום משטפת עיניים ,מקלחת חירום וערכת עזרה ראשונה -קיים
כח .יש להחזיק במקום פולדר עם גיליונות הבטיחות של כל החומרים המאוחסנים במתקן.
מעבדת זרימה ומדידות10.15-
א .יש לוודא שספקי הכח תקניים ותקינים.
התחשמלות מספקי כח ומכשירים
ב .יש לוודא שספקי הכח מוזנים דרך ממסר פחת
חשמליים
יש לבחון הוצאת שולחנות וציוד לא נחוץ במעבדה ולאפשר
במעבדה קיימת צפיפות מאוד גדולה,
מילוט מהיר בחירום
דבר העלול להוות בעיית מילוט
בחירום
חוסר מיגון למתקן ניסוי צלע חצי אין יש לבנות מיגון מסביב למתקן (פרספקס/רשת למניעת מגע עם
מוליכי החשמל
סופית
יש ליישם את כל ההמלצות מנספח א הרצ"ב
מתקן מנהרת רוח

טופל
אילוץ שלא
ניתן לשנות
המתקן עובר
שדרוג
טופל
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מעבדת חוזק7.14-
 .1התקנת מיגון מסביב למתקן הנגיפה -טופל
 .2התקנת שילוט בטיחות הבא:
" 2.1העבודה במיכון המעבדה רק בליווי והשגחת אחראי הקורס" -טופל
 2.2שימוש במשקפי מגן ליד משחזת השולחנית ומכונת הליטוש -טופל
 2.3שימוש בכפפות מגן ליד התנורים -טופל
 2.4שימוש במשקפי מגן ומגן פנים בעמדת החיסום וההרפיה -טופל
 .3יש לתלות ליד המיכון הוראות הבטיחות וההפעלה לציוד בהתאם לנוהל הבטיחות
בטיחות במעבדת חוזק ותכונות החומר מס' נוהל  SA 11-06-14 :הרצ"ב -טופל

מעבדת פסיקה-
מפסקי החירום אינם מנתקים
את ה UPS-בעמדות העבודה
קרינה מגנטית מלוח חשמל
במסדרון הגובל בקיר המעבדה
תנאי אקלים :אוויר צח עבודה
בקומת מרתף

יש להסדיר את הפסקת פעולת ה UPS-בעמדות בעת לחיצה על
מפסקי החירום בשע"ח למניעת התחשמלות ופגיעה בעובדים
טופל
א .יש לבצע בדיקת קרינה ע"י חברה מוסמכת וליישם
המלצותיה להפחתת רמת הקרינה.
ב .מאוד מומלץ שגם אם רמת הקרינה הינה בגדר התקן להתקין
ע"ג הקיר באזור לוח החשמל התקן בולע קרינה
טופל
יש לבצע בדיקה לקיום תחלופת אוויר צח לעבודה במרתף לפי
התקן
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סקר סיכונים
J SA
הערה:
חומר הגלם והעיבוד של סקר הסיכונים (  ( JSAנמצא במחשב בתיקיית  Wניהול סיכונים
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טבלה להערכת סיכונים של תרחישים ("לוח המטריצה")
מעבדת CIM
משימה

סיכונים:
כללים/
גהותיים

גורם הסיכון  /תרחיש
פגיעה שאותר
נפילות ,מעידות,
החלקות
עקב מכשולים במעברים,
ו/או שלוליות ברצפה
הפעלת ציוד ע"י בלתי
מורשים ומוסמכים
להפעלת הציוד
פגיעה ממכונה בעת ביצוע
פעולות אחזקה
סיכוני אש

חשמל
שימוש בכלי
יד בעבודות
אחזקה

תנאי אקלים :אוויר צח
עבודה בקומת מרתף
התחשמלות מספקי כח
ומכשירים חשמליים

תאריך :אוגוסט 17
בקרות והגנות
קיימות

חומרה
המעבדה מאוד
מסודרת ונקיה

1

1

השימוש בציוד
המעבדה נעשה
בהשגחת מדריך
הטיפול
במכונות מבוצע רק
בידי טכנאי מוסמך
קיימות מערכות
בטיחות אש
יש תחלופת אוויר
כנדרש
קיימים ממסרי
פחת ומפסקי
חירום

פגיעה עקב מגע עם חלקים
בעלי קצוות חדים
התחשמלות
מכלי יד חשמליים
מטלטלים
פגיעה מעובד כתוצאה מאי
ריתומו במלחציים

שימוש בכלים בעלי
בידוד כפול
ותקינים

פגיעה מכלים לא תקינים
פעולת
רובוטים ללא
מיגון

פגיעה בגלל חוסר מיגון

פרטי מבצעי הסקר:
שם ומשפחה :משה בנון
שם ומשפחה :זכריה לוין

רמת סיכון ראשוני
הסתברות

רובוטים לא
ממוגנים

המלצות לבקרה וצמצום
הסיכון

אחראי
לביצוע

סיכון שיורי
לאחר ישום ההמלצות
רמת
הסתברות
חומרה
סיכון

לו"ז
לביצוע

רמת
סיכון
1

סיכון קביל

מנהל
מעבדה

שוטף

2

1

2

סיכון קביל

מנהל
מעבדה

שוטף

3

2

6

2

1

2

אין לבצע פעולות טיפול ו/או
אחזקה אלא ע"י אדם מוסמך
וזאת לאחר ניתוק המכונה
ממקורות האנרגיה
סיכון קביל

מנהל
מעבדה

שוטף

1

1

1

סיכון קביל

3

1

3

1

3

3

יש לוודא בדיקה חודשית
לתקינות ממסרי פחת ולחצני
החירום
יש להשתמש בכלים תקינים
ותקניים

מנהל
מעבדה
מנהל
מעבדה
מנהל
מעבדה

שוטף

2

1

2

סיכון קביל

2

4

8

2

4

8

3

2

6

אין להחזיק עובד ביד אלא
באמצעות מלחציים שולחניים
מקובעות
יש להשתמש בכלים תקינים
ותקניים
יש למגן את כל הרובוטים
במעבדה למניעת פגיעה
במשתמשים

1

2

1

1

1

1

1

1

1

העובד

שוטף
שוטף

2

1

1

העובד

שוטף

1

1

1

העובד

שוטף

1

1

1

מנהל
מעבדה

1.11.17

תפקיד :ממונה בטיחות
תפקיד :מהנדס המעבדה
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תוכנית לטיפול בסיכונים
תהליך/מכונה

רובוטים
שילוט

תאריך
ביצוע
הסקר
7.8.17

גורם הסיכון
 /תרחיש
פגיעה
שאותר
פגיעה
מהרובוטים
הלא ממוגנים
הדרכה

עזרה ראשונה

פציעה

הוראות
ונהלים

הדרכה

בקרות
והגנות
קיימות
חוסר
במיגון
חוסר
שילוט
בטיחות

אין ערכת
ע"ר
תקנית
אין נהלי
עבודה
למעבדה

רמת סיכון ראשוני
חומרה

הסתברות

3

2

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון
רמת
סיכון
6

יש למגן את כל הרובוטים במעבדה
למניעת פגיעה במשתמשים

סיכון שיורי
לאחר ישום ההמלצות
רמת
הסתברות
חומרה
סיכון
1
1
1

יש לנשלים שילוט "
.1
העבודה במעבדה
והפעלת המכונות –
מותרת למורשים
בלבד ובפיקוח מדריך
המעבדה".
להשלים שילוט לכל
.2
לחצני החירום.
להשלים שילוט תקני
.3
לארון חשמל ראשי
כולל למפסק זרם
ראשי בלוח.
חסר שילוט מרחב מוגן
.4
קרוב.
חסר שילוט הנחיות
.5
לחירום.
יש להשלים ארון ע"ר תקני וציוד
בעל תוקף תקין
יש לכתוב נוהל עבודה ובטיחות
למעבדה

אישור מנהל בטיחות ארגוני
שם פרטי ומשפחה:

תפקיד:

תאריך:
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לו"ז
לביצוע

מנהל
מעבדה

1.11.17

מנהל
מעבדה

1.11.17

מנהל
מעבדה

1.11.17

בטיחות

1.11.17

הערות
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טבלה להערכת סיכונים של תרחישים ("לוח המטריצה")
מעבדת המרת אנרגיה
משימה

סיכונים:
כללים/
גהותיים

גורם הסיכון  /תרחיש
פגיעה שאותר
נפילות ,מעידות,
החלקות
עקב מכשולים במעברים,
ו/או שלוליות ברצפה
הפעלת ציוד ע"י בלתי
מורשים ומוסמכים
להפעלת הציוד
פגיעה ממכונה בעת ביצוע
פעולות אחזקה
סיכוני אש

חשמל
שימוש בכלי
יד בעבודות
אחזקה

תנאי אקלים :אוויר צח
עבודה בקומת מרתף
התחשמלות מספקי כח
ומכשירים חשמליים

תאריך :אוגוסט 17
בקרות והגנות
קיימות

חומרה

הסתברות

המעבדה מאוד
מסודרת ונקיה

1

1

השימוש בציוד
המעבדה נעשה
בהשגחת מדריך
הטיפול
במכונות מבוצע רק
בידי טכנאי מוסמך
קיימות מערכות
בטיחות אש
יש תחלופת אוויר
כנדרש
קיימים ממסרי
פחת ומפסקי חירום

פגיעה עקב מגע עם חלקים
בעלי קצוות חדים
התחשמלות
מכלי יד חשמליים
מטלטלים
פגיעה מעובד כתוצאה מאי
ריתומו במלחציים
פגיעה מכלים לא תקינים

פרטי מבצעי הסקר:
שם ומשפחה :משה בנון
שם ומשפחה :גל הנמן נוימן

רמת סיכון ראשוני

שימוש בכלים בעלי
בידוד כפול ותקינים

סיכון שיורי
לאחר ישום ההמלצות
רמת
הסתברות
חומרה
סיכון

המלצות לבקרה וצמצום
הסיכון

אחראי
לביצוע

לו"ז
לביצוע

רמת
סיכון
1

סיכון קביל

מנהל
מעבדה

שוטף

2

1

2

סיכון קביל

מנהל
מעבדה

שוטף

3

2

6

2

1

2

אין לבצע פעולות טיפול ו/או
אחזקה אלא ע"י אדם מוסמך
וזאת לאחר ניתוק המכונה
ממקורות האנרגיה
סיכון קביל

מנהל
מעבדה

שוטף

1

1

1

סיכון קביל

3

1

3

1

3

3

יש לוודא בדיקה חודשית
לתקינות ממסרי פחת ולחצני
החירום
יש להשתמש בכלים תקינים
ותקניים

מנהל
מעבדה
מנהל
מעבדה
מנהל
מעבדה

שוטף

2

1

2

סיכון קביל

2

4

8

2

4

8

אין להחזיק עובד ביד אלא
באמצעות מלחציים שולחניים
מקובעות
יש להשתמש בכלים תקינים
ותקניים

1

2

1

1

1

1

1

1

1

שוטף
שוטף

2

1

1

העובד

שוטף

1

1

1

העובד

שוטף

תפקיד :ממונה בטיחות
תפקיד :מהנדס המעבדה
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תוכנית לטיפול בסיכונים
תהליך/מכונה

שילוט

תאריך
ביצוע
הסקר

גורם הסיכון
 /תרחיש
פגיעה
שאותר
הדרכה

עזרה ראשונה

פציעה

הוראות
ונהלים

הדרכה

בקרות
והגנות
קיימות
חוסר
שילוט
בטיחות

אין ערכת
ע"ר
תקנית
אין נהלי
עבודה
למעבדה

רמת סיכון ראשוני
חומרה

הסתברות

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון
רמת
סיכון

סיכון שיורי
לאחר ישום ההמלצות
רמת
הסתברות
חומרה
סיכון

יש לנשלים שילוט "
.1
העבודה במעבדה
והפעלת המכונות –
מותרת למורשים
בלבד ובפיקוח מדריך
המעבדה".
להשלים שילוט לכל
.2
לחצני החירום.
להשלים שילוט תקני
.3
לארון חשמל ראשי
כולל למפסק זרם
ראשי בלוח.
חסר שילוט מרחב
.4
מוגן קרוב.
חסר שילוט הנחיות
.5
לחירום.
יש להשלים ארון ע"ר תקני וציוד
בעל תוקף תקין
יש לכתוב נוהל עבודה ובטיחות
למעבדה

אישור מנהל בטיחות ארגוני
שם פרטי ומשפחה:

תפקיד:

תאריך:
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אחראי
לביצוע

לו"ז
לביצוע

מנהל
מעבדה

1.11.17

מנהל
מעבדה

1.11.17

בטיחות

1.11.17

הערות
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נוהל בטיחות
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נוהל שינויים

מס' נוהל SA-11.06.19 :

ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
עיסוק וחשיפה פוטנציאלית לגורמים המפורטים בהמשך מחייבים מדידה של הגורם בסביבת
העבודה ,הן בהתייחס לחשיפה אישית של העובד והן בהתייחס לחשיפה נקודתית ליד מקור
הסיכון .במידה וקיים חשש לחשיפה לאחד או יותר מהגורמים המצוינים בנספח ג' ,יש לבצע
בהקדם האפשרי סקר מקדים כנדרש בתקנות ניטור סביבתי ,וליישם את הבדיקות הסביבתיות
הנדרשות.

( 4א) רשימת בדיקות סביבתיות לביצוע
באחריות ממונה הבטיחות של המכללה

מס'

הגורם
המזיק

1

ביצוע סקר
מקדים

2

ניטור קרינה

מיקום /
פעילות /
תיאור
השפעה
לאיתור כל
הגורמים
המזיקים
וניטורם

מועד
בדיקה
ראשונית

הערות

מועד
הבדיקה
הבאה (אם
נחוצה)

יבוצע סקר סיכונים
גהותי במעבדות
המכללה ועפ"י
הממצאים יוחלט על
דרכי פעולה -עם
הכנסת חומ"ס לשימוש
הנושא יישקל
כשיוכנס מיקרו סיטי

2.18

ד( .4 .ג) תוכנית עריכת ביקורות פנים ארגוניות ומבדקים לפיקוח על מילוי הוראות
הבטיחות
מבדק בטיחות נועד על מנת לקבל תמונת מצב קיים עדכנית
מבדקי בטיחות נערכים בנוסף לבדיקות שגרתיות שנערכות ע"י מנהל המחלקה (לדוגמה) באופן
שוטף ,וסיורי הבטיחות של ממונה הבטיחות או של מנהלים בכירים במפעל
נושא המבדק
סקר סיכונים ומפגעים
ביקורת כבאות
עבודת קבלנים
נוהל עבודה חמה
נוהל חומ"ס

מבצע המבדק
ממונה בטיחות
כיבוי אש
ממונה בטיחות
ממונה בטיחות
ממונה בטיחות

מחלקה נבדקת
כלל המכללה
כלל המכללה
אחזקה
אחזקה
א.רעלים

תאריך
המבדק
חצי שנתי
5.18
רבעוני
רבעוני
חציון

הערות
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ביצוע פעולות מתקנות ומונעות ,עדכון נהלים ,הפקת לקחים
על בסיס תוצאות תהליך ניהול הסיכונים וכן כתוצאה מהתרחשותן של תאונות עבודה,
התממשות מחלות מקצוע או תקריות בטיחות נפתחות פעולות מתקנות ומונעות וכן תהליכי
למידה והפקת לקחים למניעת הישנות מקרים דומים.
מס'
פעולה

הפעולה
לתיקון

מאיזה הליך נובע
הלקח

מה מומלץ
(כיצד לנהוג בעתיד)

דגשים לעובד או למפעיל
מדוע הלקח חשוב
מה הוא מונע?
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פרק ו'

הדרכת עובדים
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ה.2.א תכנית שנתית להדרכת עובדים
ראה נוהל בטיחות "הדרכות בטיחות לעובדים מס' נוהל SA 11-06-13

 .1חוק ארגון הפיקוח על העבודה" ,מסירת מידע והדרכת עובדים" ,מחייב את
המעביד למסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר סיכוני הבטיחות
הקיימים במקום העבודה ,הנובעים משימוש בציוד ,הפעלה ותחזוקה של
הציוד.
 .2תוכנית ההדרכה תתבצע במחלקות עפ"י תאריכים שנקבעו מראש בתוכנית.
 .3ההדרכה תתבצע ע"י יועץ הבטיחות ,חברה חיצונית.
 .4כל עובד חדש שייקלט לעבודה יחויב בהדרכה ע"י יועץ הבטיחות ,וע"י מנהל
המחלקה עפ"י נוהלי הבטיחות של המכללה בהתאם למקצועו.
 .5כל סטודנט יעבור הדרכת בטיחות אחת לשנה לפחות בכל המעבדות בהן
ילמד במהלך השנה.
 .6המנהלים ידריכו את העובדים:
א .עפ"י תחקירי תאונות שאירעו
ב .העברת עובד מתחנת עבודה אחת לתחנת עבודה אחרת
ג .קליטת עובד חדש
ד .עפ"י נוהלי הדרכת עובדים
 .7על כל הדרכה יחתמו המודרכים על טופס המעיד שקיבלו את ההדרכה.
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תוכנית ההדרכה לשנת 2018

מס"ד
1

משך
זמן

נושא
בטיחות באחזקה

 3ש'

ביצוע
ע"י

מיועד ל...
אנשי אחזקה

ממונה בטיחות

מועד
לביצוע

הערות

10.18

מסגרים,חשמלאים,מכונאים)

2

בטיחות אש

 2ש'

סגל מנהלי

ממונה בטיחות

10.18

3

בטיחות קרינה

2

לעובדי מקרו סיטי

ממונה בטיחות

5.18

4

בטיחות בחו"מס

 2ש'

מעבדת חוזק

ממונה בטיחות

6

מניעת כאבי גב והרמה
נכונה-ארגונומיה

 1ש'

סגל מנהלי

ממונה בטיחות

10.18

7

הדרכת מטה חירום

 3ש'

מטה חירום

ממונה בטיחות

7.18

8

הדרכת צוותי חירום

 3ש'

צוותי חירום

ממונה בטיחות

7.18

9

אמון מעשי לצוות
החירום

 8ש'

צוות החירום

מרכז לכיבוי אש

10.18

10

תרגול פינוי

 2ש'

כלל

ממונה בטיחות

7.18

ברגע שיוכנס למכללה
ברגע שיוכנס חומ"ס
למכללה

עובדים/סטודנטים

במסגרת תרגיל
לאומי

12

רענון עזרה ראשונה
והחייאה

 3ש'

נאמני בטיחות
צוות חירום

מד"א

5.18

13

ימי כשירות לממונה
הבטיחות

 64ש'

ממונה בטיחות

המוסד לבטיחות

במהלך
השנה

14

קורס ממונה קרינה

 64ש'

ממונה קרינה

המוסד לבטיחות

ברגע שיוכנס מיקרו
סיטי למכללה

הערה :לו"ז ההדרכות/קורסים עשוי להשתנות מעת לעת עקב מועדי פתיחת
קורסים ולו"ז המכללה.
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שמירת כשירות של בעלי תפקידים
מס'

ממלא תפקיד

מועדי ביצוע

הגורם
המדריך

נושאי ההדרכה

ממונה על
הבטיחות

 8ימי כשירות

 8ימי השתלמות לממונים
בנושאי הערכת סיכונים

ועדת הבטיחות

הדרכת ריענון
שנתית

3

עובדים בגובה

10.17

4

צוות חירום

11.18

הטמעת התקנה החדשה
במכללה
ניתוח תאונות לדוגמה
ממפעלים דומים
סולמות ,במה ,סל הרמה,
גגות
אמון מעשי

1

2

הערות

המוסד
לבטיחות
ולגהות
ממונה
בטיחות

הכשרה להכנת
"תכנית ניהול
הבטיחות"
יהיה חלק
מהתכנסות ועדת
הבטיחות

ממונה
בטיחות
דני היי

לא חידשו ב11.17-

תרגול התמודדות עם מצבי חירום אופייניים
סוג תרגיל

מועדי ביצוע

משתתפים

מס'
1

תרגול פינוי

7.18

כלל המכללה

2

אירוע אש

7.18

צוות חירום

אחראי
ממונה על
הבטיחות
מ.צוות
חירום

מעקב
מנהל בטיחות
ארגוני
ממונה בטיחות

פעולות להגברת מודעות ,הסברה ופרסום
מס'
1
2

סוג פעולה

תיאור

אחראי ביצוע

מעקב
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פרק ז'

בדיקות
תקופתיות לציוד
וחומרים

____________________________________________________________________
עמוד  39מתוך 52
מכללת אפקה

ינואר 2018

תוכנית לניהול בטיחות לשנת עבודה 2018

ו .בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים
רשימת הציוד החייב בבדיקות תקופתיות

א .רשימת הציוד שחייב בבדיקות תקופתיות ומועדי הבדיקה שלו – לפי פקודת
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל  1970פרק ג' – בטיחות:
המתקן

סעיף
בחוק

תקופה

א
מעליות – כגון :נוסעים ,משא,
שרות וכל מעליות הנכללות
בהגדרת החוק

ב
60

ג
כל  6חודשים

.2

שרשראות ,חבלים ,אביזרי
הרמה – סימן ו'

75

כל  6חודשים או
לתקופות
ארוכות יותר כפי
שנקבע

.3

שרשראות ואביזרים – סימן ו'

77

.4

מכונות הרמה על כל חלקיהן
כגון :גלגלות יד וחשמל ,מנופים,
עגורנים ,מגבהים (ליפטים) וכל
מכונת הרמה הנכללת בהגדרת
החוק – סימן ז'
דודי קיטור על כל אביזריהם –
סימן י'

81

כל  14חודש

104

.6

קולטי קיטור על כל אביזריהם –
כגון :אוטוקלבים ,סירי בישול
גדולים ,סירי בישול תעשייתים
וכל קולטי קיטור הנכללים
בהגדרת החוק
קולט אוויר על כל אביזריו –
כגון :קולט אוויר למדחס ,דודי
התפשטות סגורים וכל קולט
אוויר הנכלל בהגדרת החוק
קולט אוויר העשוי במשיכה על
כל אביזריו

כל  14חודש וכן
אחרי תיקונים
מקיפים
כל  26חודש

.9
.10
.11
.12
.13
.14

במת הרמה הידראולית
מלגזות
מלגזות יד חשמליות
סל אדם
דופן הידראולית למשאית
רמפות העמסה הידראוליות

.1

.5

.7

.8

110

 115א'

כל  26חודש

 115ב'

בין  26חודש עד
 4שנים בקביעת
הבודק המוסמך
כל  14חודש
כל  14חודש
כל  14חודש
כל  6חודשים
כל  14חודש
כל  14חודש

81
81
81
75
81
81

הערות
ד
לא תוכנס לשימוש מעלית חדשה אלא אם
נוסתה ונבדקה ביסודיות ע"י בודק מוסמך
ונמצא פגם שבגללו אין המעלית ראויה
לשימוש .לא תופעל המעלית עד לתיקון
הפגם
השרשראות ,החבלים ואביזרי ההרמה –
זולת חבלי סיבים או מענבי חבל סיבים-
לא יוכנסו לשימוש במפעל אלא אם נוסו
ונבדקו ביסודיות ע"י בודק מוסמך.
השרשראות ואביזרי ההרמה ,חוץ ממענבי
חבל ,ירופו לפחות אחת לארבעה עשר
חודשים ,ובשרשרת אן מענב שרשרת
העשויים ממוט שקטרו  125מ"מ או פחות
מזה ,ובשרשרת המשמשת בקשר למתכת
מותכת או סיבים מותכים אחת לששה
החודשים ,ואולם שרשרת או אבזר הרה
שאינם בשימוש רגיל ירופו רק כאשר הדבר
נחוץ
מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל
אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו
ביסודיות ע"י בודק מוסמך
לא יוכנסו לשימוש קיטור חדש/משומש
אלא אם נבדק ע"י בודק מוסמך
לא יוכנסו לשימוש קולט קיטור
חדש/משומש אלא אם נבדק ע"י בודק
מוסמך
לא יוכנסו לשימוש קולט אוויר חדש אלא
אם נבדק ע"י בודק מוסמך

חייב בנוסף ברישוי שנתי
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ינואר 2018

תוכנית לניהול בטיחות לשנת עבודה 2018

רשימת ציוד החייב בבדיקה תקופתית עפ"י דרישות התקנים

תקן

תדירות
בדיקה

המתקן/ציוד
.1

אישור כיבוי

חוק רישוי עסקים

כל  12חודשים

.2

כיבוי מנדפים
ניקוי מנדפים
מיזוג אוויר ופינוי עשן

98 NFPA
1001

כל  6חודשים
כל  12חודשים
כל  12חודשים

.4

תאורת חירום

20

כל  12חודשים

.5

כריזמה

פריט  6.2משטרת
ישראל

כל  12חודשים

.6

גנרטור

.7
.8

חשמל
ספרינקלרים

עפ"י חוק החשמל
ותקינות משרד
האנרגיה
עפ"י חוק החשמל
1928

טיפול חודשי
כל  12חודשים
כל  3חודשים

.9

גלאים

1220

כל  6חודשים

.10

גילוי ארונות חשמל

1220

כל  6חודשים

.11

ציוד ידני

 129מטפים
 448ברזי שריפה
 308גלגילונים
 365זרקונים

כל  12חודשים

.12

בדיקת תרמוגרפית
ללוחות חשמל
משאבות למתזים

.3

.13

כל  24חודשים
1928

שבוע
חודשי

הערות
ביצוע ע"י רשות
הכבאות האזורים
חברה מוסמכת
פינוי עשן לפי 6-8
החלפות אוויר
ומגובים ע"י גנרטור
 1וואט למ"ר למשך
שעתיים
מחוברת לספק כוח
במתח נמוך (מצברים)
בנוסף למתח גיל

ביצוע ע"י חברה
מוסמכת
ביצוע ע"י חברה
מוסמכת
ביצוע ע"י חברה
מוסמכת
ביצוע ע"י חברה
מוסמכת
ביצוע ע"י חברה
מוסמכת
ע"י מנהל המתקן
ע"י חברה מתחזקת

רשימת ציוד החייב בבדיקה תקופתית עפ"י נהלי המכללה

המתקן/ציוד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

סולמות ,דרגשים
משווה גובה
כלים חשמליים מטלטלים
ציוד ריתוך
שסתומי ביטחון/מדי לחץ
ציוד מגן אישי ,מרכות
נשימה ,מסכות גז ,מסננים
ממסרי פחת
מצברי גיבוי למערכת
כריזה

תדירות
בדיקה

הערות
באחריות מנהל המתקן
באחריות מנהל המתקן

אחת לשבוע
כל חודש
כל שנה
 12חודשים
 12חודשים
 12חודשים

כולל בולמי להבה
כיול
בדיקה ע"י החברה המוסמכת

אחת לחודש
 12חודשים

באחריות מנהל המתקן
באחריות מנהל המתקן
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דצמבר 2011

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

רשימת הציוד החייב בביקורת תקופתיות בתיאום מחלקת אחזקה
הציוד

מיקום

תדירות
בדיקה

מספרו

ת.ב
נוכחי

מס
תסקיר

ת.ב
הבא

54917/66

1.1.18

30.6.18

9565/28897

מעלית נוסעים

 6חודש

ב.

מעבדות

AN-622

1.1.18

30.6.18

9564/28897

מעלון שירות

 6חודש

ג.

פיקוס

31.7.17

1.8.18

פ.ק גנרטורים

גנרטור KVA 275

 12חודש

גג המעבדות

110402938

21.4.19

2017/1895

קולט אוויר

 26חודש

ח .מכונות קריה

331018221

21.2.17

2017/1896
2017/1896

קולט אוויר

 26חודש

פיקוס

51995

21.2.17

21.4.19

קולט אוויר

 26חודש

גג המעבדות

92225

21.2.17

21.4.19

2017/1897

קולט אוויר נייד

 26חודש

פיקוס

5231667

21.2.17

21.4.19

2017/1898

כננת חופת מתקן מנועי
שריפה

 14חודש

מעבדת מנועי שריפה

ציוד לעבודה בגובה

 12חודש

אחזקה

הערות

SC-1701019845

14.8.17

13.8.18

14817

מנ"פ

 12חודש

ציוד חירום

22317

17.5.17

1.5.18

רותם בטיחות

מנ"פ

 12חודש

ציוד חירום

22101

17.5.17

1.5.18

רותם בטיחות

דפברילטור

 12חודש

שער פיקוס

4301684

2.1.18

1.1.19

ארדון ציוד רפואי בע"מ

דפברילטור

 12חודש

שער קריה

4301610

2.1.18

1.1.19

ארדון ציוד רפואי בע"מ

מכשיר גזים

 12חודש

אחזקה

15060BW029

מנדף

 12חודש

מעבדת חומרים

FH- 120-PF

מנדף

 12חודש

קפיטריה

ערכת החייאה

 12חודש

ציוד חירום

11.17

11.18

גטר
גטר

פג 11.17
פג 1.17

M-0710

קווי חיים

 12חודש

גג הפיקוס

28.11.17

27.11.17

אטינס

מערכת גילוי אש

 12חודש

פיקוס ,מעבדות ,כולל,
קפיטריה

1.17

1.18

יעד בטיחות

מערכת ספרינקלרים

 12חודש

פיקוס ,מעבדות ,כולל,
קפיטריה

1.17

1.18

שלב בטיחות

ציוד כיבוי מטלטל

 12חודש

כללית

11.17

11.18

שלהבת בע"מ

מערכת כריזה

 12חודש

כללית

3.17

3.18

וויב מערכות

תאורת חירום

 12חודש

כללית

10.17

10.18

הבודק הנדסת חשמל

צילום טרמוגרפי

 12חודש

כללית

2.17

2.18

הבודק הנדסת חשמל

אישור מערכת חשמל

 12חודש

כללית

2.17

2.18

הבודק הנדסת חשמל
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דצמבר 2011

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

רשימת גורמים כימיים  /ביולוגים /פיזיקאליים עבורם נדרש גיליון בטיחות
או ניטור סביבתי
מס'

תיאור הגורם

מיקום במפעל /
מקום אחסון

גיליון בטיחות
האם
האם
קיים?
נדרש?

ניטור סביבתי
מועד
האם
אחרון
נדרש?

.1
.2
3

תכנית שנתית לבדיקת קיומם ,כשירותם ותקינותם של אמצעי הבטיחות
מס'

סוג הציוד

תדירות בדיקה

מועד
בדיקה
אחרונה

מועד
הבדיקה
הבאה

אחראי ביצוע
המשתמש

1

ציוד מגן אישי

לפני השימוש

2

ציוד עזרה ראשונה

חצי שנתי

11.17

3

מטפי כיבוי

4

גנרטור חירום

אחת לחודש -
ויזואלי,
אחת לשנה במעבדה
שבועי

חודשי

5

תאורת חירום

אחת לחודש

6

ציוד של צוות חירום

אחת לחצי שנה

מ .צוות חירום

7

שילוט בטיחות

אחת לשנה

ממונה על הבטיחות

5.18

מ .בטיחות
אחזקה
חשמלאי בודק

חודשי

מחלקת אחזקה
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תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

דצמבר 2011

פרק ח'

ביצוע בדיקות רפואיות
תעסוקתיות
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מכללת אפקה

דצמבר 2011

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

רשימת העובדים החייבים בבדיקות רפואיות תעסוקתיות תקופתיות
מס

שם העובד

ת.ז

מחלקה

ותק
בעבודה

גור
מי
חש
יפה

קופ"ח

ת.
בדיקה
נוכחי

ת.
בדיקה
הבאה

1
2
3
4

ז 2.רשימת עיסוקים המחייבים בדיקת התאמת העובדים לעבודה בהם
עיסוק

סוג הבדיקה

עובד בגובה

בהתאם לתקנות עבודה
בגובה

חשמלאי

חוק החשמל

תאריך
בדיקת
התאמה

שם המוסד/
הרופא הבודק
ממונה בטיחות

הערות
ריענון

ז 3.רשימת עובדים להם נדרשים חיסונים או טיפול מניעתי אחר
שם עובד

העיסוק /
סוג החשיפה

מה החיסון הנדרש
טיפול מונע אחר

מוסד רפואי /
רופא מבצע

מועד
הביצוע
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מכללת אפקה

פנקס
בריאות

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

דצמבר 2011

פרק ט'

חידוש הסמכות,
היתרים ורישיונות
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מכללת אפקה

דצמבר 2011

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

ח .קביעת וחידוש היתרים ,אישורים ,רישיונות ,הסמכות ,מינויים ושמירת
כשירויות ,הנוגעים לבטיחות העובדים

ח 1.תכנית שנתית לקביעת וחידוש היתרים/אישורים הנדרשים למקום העבודה לפי כל דין
נושא

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

הערות

היתר

לאחר התייעצות

רעלים

עם הממונה על
החומ"ס במשרד
הגנת הסביבה
ולאור הכמויות
הנמוכות אין צורך
בהיתר רעלים

היתר

כשיוכנס מכשיר

קרינה

מיקרו סיטי

אישור

מאי 2018

V

כיבוי
אש
הסמכה

10.17

לעבודה
בגובה
ממונה

31.12.18

בטיחות

ח 2.רשימת בעלי התפקידים שלגביהם נדרשים קביעה של רישיון ,הסמכה או
מינוי או שמירת כשירות או חידושם
מס'

תפקיד

1

ממונה בטיחות

2

ממונה קרינה

שם

משה בנון

דרישות וגוף מאשר/
מסמיך

 8ימי השתלמות (מנהל
הבטיחות)

3

אחראי רעלים

דר' עוז גולן

ריענון שנתי

4

עבודה בגובה

ארז ברקת

ריענון דו שנתי

חשמלאי

תאריך
תפוגה של
כשירות/
מועד
חידוש
31.12.18

אחראי מעקב

מנכ"ל

ממונה
בטיחות
10.17

דוד אסיאג

10.17

מיכאל בוזגלו

10.17

גדעון היילו

10.17

מיכאל בוזגלו
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דצמבר 2011

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

ח 3.רשימת עובדים שלגביהם נדרשים הרשאות ,מינוי וכשירות
מס'

תפקיד

שם העובד

דרישות וגוף מאשר/
מסמיך

תאריך
תפוגה של
כשירות

אחראי
מעקב

1

עובד כשיר

ארז ברקת
גדעון היילו
גבי קטנוב
ערב סהרון
מיכאל דוד

מנהל בטיחות ארגוני

ממונה על
הבטיחות

2

חשמלאי

מיכאל דוד

משרד האנרגיה

3

מפעיל מכונת
הרמה

איציק
קרבצ'ינסקי
ארז ברקת
גדעון היילו

הנדסה בגובה

ממונה על
הבטיחות
ממונה על
הבטיחות

4

עובדי גובה

ארז ברקת
גדעון היילו
מיכאל דוד

ממונה בטיחות

11.17

ממונה על
הבטיחות

גבי קטנוב
ערב סהרון
סאמר קווסמה
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תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

דצמבר 2011

פרק י'

פעילויות לקידום
הבטיחות
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מכללת אפקה

דצמבר 2011

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

ט .פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה

מס'
1
2

הנושא
יום בטיחות
במכללה
הכשרת נאמני
בטיחות למעבדות

אחראי ביצוע

מעקב

ממונה בטיחות

ממונה בטיחות

מנהל בטיחות ארגוני

ממונה בטיחות

תאריך
יעד

הערות

?
?

3
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מכללת אפקה

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

דצמבר 2011

פרק יא'
נהלי הבטיחות
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מכללת אפקה

תוכנית בטיחות לשנת עבודה 2012

דצמבר 2011

י .רשימת הוראות ונהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית

מס הנוהל
SA-11-06-01
SA-11-06-02
SA-11-06-03
SA-11-06-04
SA-11-06-05
SA-11-06-06
SA-11-06-07
SA-11-06-08
SA-11-06-09
SA-11-06-10
SA-11-06-11
SA-11-06-12
SA-11-06-13
SA-11-06-14
SA-11-06-15
SA-11-06-16
SA-11-06-17
SA-11-06-18
SA-11-06-19
SA-11-06-20
SA-11-06-21
SA-11-06-22
SA-11-06-23
SA-11-06-24
SA-11-06-25
SA-11-06-26
SA-11-06-27
SA-11-06-28
SA-11-06-29
SA-11-06-30
SA-11-06-31
SA-11-06-32

שם הנוהל
בטיחות בעבודות אחזקה
טיפול ודיווח בתאונות עבודה
בטיחות במכונות לעיבוד שבבי
מינוי והסמכת מפעילי מכונות
תדרוך ופיקוח לקבלני חוץ
בטיחות לעובדי הניקיון
בטיחות בעבודה בגובה
בטיחות בסולמות
בטיחות בבימות הרמה
ביצוע "עבודה חמה"
נהלי חירום וביטחון
בטיחות בהפעלת כלי יד חשמליים מטלטלים
הדרכת עובדים
בטיחות במעבדת חוזק ותכונות החומר
בטיחות במעבדות המכללה
ועדת בטיחות
שימוש בציוד מגן אישי
זיהוי סיכונים
נוהל שינויים
בטיחות בעבודה בחומרים מסוכנים
בטיחות בנהיגת סגווי
בטיחות בעבודות חשמל
בטיחות במקום מוקף
קיום אירועים במכללה
בטיחות למפעילי ועובדי הקפטריה
טיולים ,סיורים ופעילות מחוץ למכללה
בדיקה תקופתית לציוד
כתיבת נהלי הבטיחות
בטיחות במעבדת CIM
בטיחות במעבדת המרת אנרגיה ומערכות הספק
בטיחות בעבודה עם חומרים קריאוגנים
עמידה בדרישות הדין
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