שיאון חברה ישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח

נהלי בטיחות
שם

תפקיד

תאריך

ערך

איתמר רייך הכהן

ממונה בטיחות

2102

אישר

אלון ענבר

מנכ"ל

2102

חתימה

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
עדכון:

מס' הנוהלSFT 1 :

דף 0 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תוכן העניינים
פרק 1

נוהלי בטיחות בשגרה
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.11
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.21
1.21

פרק 2

2

נוהל עבודת ועדת בטיחות בחברה SA-1.1
נוהל הוראות בטיחות כללי SA-1.2
נוהל אמצעי משמעת SA-1.3
נוהל קליטה והדרכת עובד חדש SA-1.4
נוהל הסמכת עובד על מכונה SA-1.5
נוהל שימוש בציוד מגן אישי SA-1.6
נוהל איתור מפגעי בטיחות SA-1.7
נוהל סילוק מפגעי בטיחות SA-1.8
נוהל בדיקות תקופתיות SA-1.9
נוהל ביקורת ציוד כיבוי אש ידני SA-1.10
נוהל דיווח ורישום תאונת עבודה SA-1.11
נוהל תחקיר תאונת עבודה על ידי ממונה בטיחות SA-1.12
נוהל רענון ערכות עזרה ראשונה SA-1.13
נוהל בטיחות לעבודה בחשמל SA-1.14
נוהל בטיחות לעבודת קבלן חוץ בשטח החברה SA-1.15
נוהל בטיחות לעבודה בגובה בחברה SA-1.16
נוהל בטיחות לעבודה באש גלויה SA-1.17
נוהל בטיחות לעבודה במערכות לחץ SA-1.18
נוהל בטיחות לעבודה ברעש מזיק SA-1.19
נוהל בטיחות להכנסת מכונה חדשה SA-1.20
נוהל בטיחות לאחזקת מכונות SA-1.21

נוהלי בטיחות בחירום
2.1
2.2

3
8
13
17
25
29
32
33
34
39
42
46
51
56
59
68
73
74
77
78
80
84

נוהל חירום כללי SA-2.1
נוהל טיפול ופינוי נפגעים מתאונה SA-2.2

1

85
94

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
עדכון:

מס' הנוהלSFT 1 :

דף 2 :מתוך59 :
תאריך2102 :

פרק :1
נהלי בטיחות בשגרה
תוכן העניינים
פרק 1

נוהלי בטיחות בשגרה
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.11
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.21
1.21

2

נוהל עבודת ועדת בטיחות בחברה SA-1.1
נוהל הוראות בטיחות כללי SA-1.2
נוהל אמצעי משמעת SA-1.3
נוהל קליטה והדרכת עובד חדש SA-1.4
נוהל הסמכת עובד על מכונה SA-1.5
נוהל שימוש בציוד מגן אישי SA-1.6
נוהל איתור מפגעי בטיחות SA-1.7
נוהל סילוק מפגעי בטיחות SA-1.8
נוהל בדיקות תקופתיות SA-1.9
נוהל ביקורת ציוד כיבוי אש ידני SA-1.10
נוהל דיווח ורישום תאונת עבודה SA-1.11
נוהל תחקיר תאונת עבודה על ידי ממונה בטיחות SA-1.12
נוהל רענון ערכות עזרה ראשונה SA-1.13
נוהל בטיחות לעבודה בחשמל SA-1.14
נוהל בטיחות לעבודת קבלן חוץ בשטח החברה SA-1.15
נוהל בטיחות לעבודה בגובה בחברה SA-1.16
נוהל בטיחות לעבודה באש גלויה SA-1.17
נוהל בטיחות לעבודה במערכות לחץ SA-1.18
נוהל בטיחות לעבודה ברעש מזיק SA-1.19
נוהל בטיחות להכנסת מכונה חדשה SA-1.20
נוהל בטיחות לאחזקת מכונות SA-1.21

2

3
8
13
17
25
29
32
33
34
39
42
46
51
56
59
68
73
74
77
78
80

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.1

עדכון:

דף 3 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.1נוהל עבודת ועדת בטיחות בחברה

מטרה
מטרת הנוהל היא להסדיר את התכנסותה ועבודתה של ועדת הבטיחות בחברה על פי חוק ארגון הפיקוח
על העבודה.

.2

תחולה
נוהל זה חל על כל עובדי החברה.

.3

.4

הגדרות
.3.1

"ועדת בטיחות" – ועדה המורכבת מנציגי ההנהלה ונציגי העובדים שתתכנס לישיבות מן המניין
על פי קביעת יו"ר הועדה ,אך לא פחות מ 8 -פעמים בשנה ותדון בענייני הבטיחות השוטפים
בחברה ותטפל בכל המפג עים או בעיות אחרות עם לוח זמנים והטלת אחריות לביצוע על גורמים
שונים בחברה .ועדת הבטיחות תתכנס גם לישיבות שלא מן המניין במקרים כגון תאונות עבודה
ואירועי בטיחות המצדיקים זאת.

.3.2

"נאמן בטיחות"  -עובד בחברה בכל דרג שהוכשר בקורס נאמני בטיחות ומונה על ידי ועדת
הבטיחות לשמש כנאמן בטיחות בחברה.

.3.3

"חבר וועדת בטיחות"  -עובד בחברה בכל דרג אשר נבחר על ידי ועדת הבטיחות לשמש כחבר
בה .חבר ועדת בטיחות הינו נאמן בטיחות מכורח היותו חבר הועדה גם אם לא עבר קורס נאמני
בטיחות.

מסמכים ישימים
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -

.5

השיטה
.5.1

.5.2

מנכ"ל אחראי על הדברים הבאים:
.5.1.1

יקים את ועדת הבטיחות ויודיע על כך למשרד התמ"ת בטופס מתאים.

.5.1.2

יוודא כי ועדת הבטיחות תכלול לפחות  2נציגי הנהלה ו 2 -נציגי עובדים בנוסף ליו"ר.

.5.1.3

יוודא שועדת הבטיחות מתכנסת בזמנים שנקבעו על פי חוק.

.5.1.4

יוודא ביצוע אחר המלצות הוועדה או ידחה את ביצוען על פי שיקול דעתו.

יו"ר ועדת הבטיחות יבצע את הדברים הבאים:
 .5.2.1ימנה מזכיר לוועדה מבין חבריה.
 .5.2.2יוודא כינוס ישיבות מן המניין ועדת הבטיחות במועדים שנקבעו על ידי מזכיר הועדה ,אך
לא פחות מ 8 -פעמים בשנה.
 .5.2.3יכנס את ועדת הבטיחות לישיבות שלא מן המניין במקרה שימצא לנכון.
.5.2.4

יזמין לוועדה גורמי חוץ שישמשו כמשקיפים אם ימצא לנכון.

.5.2.5

יקבע את סדר היום של הועדה על פי שיקול דעתו.

.5.2.6

ינהל את ישיבות הועדה בפועל.

.5.2.7

יחלק את תפקידי הביצוע בין חברי הועדה תחת לוח זמנים.

3
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מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.5.3

עדכון:

דף 4 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.1נוהל עבודת ועדת בטיחות בחברה

מזכיר ועדת הבטיחות יבצע את הדברים הבאים:
 .5.3.1יכנס ישיבות מן המניין של ועדת הבטיחות במועדים שיקבע ,אך לא פחות מ 8 -פעמים
בשנה.

.5.4

.5.3.2

יזמין את חברי הועדה לישיבות ויוודא השתתפותם בישיבות מן המניין ושלא מן המניין.

.5.3.3

ינהל רישום פרוטוקול לישיבות ,כולל נושאים לביצוע ,אחראים לביצוע ולו"ז.

.5.3.4

יפיץ את פרוטוקול הישיבה לכל חברי ועדת הבטיחות ,לממונה הבטיחות ולמפקח עבודה
אזורי שבמשרד התמ"ת.

.5.3.5

יתייק את כל הפרוטוקולים של ועדת הבטיחות אצלו וימסור אותם לעיון על פי דרישה
לכל עובד בחברה ,לממונה הבטיחות או למפקח עבודה.

חבר ועדת הבטיחות המשמש גם כנאמן בטיחות יבצע את הדברים הבאים:
.5.4.1

ישתתף בישיבות הועדה.

 .5.4.2יעמוד על תנאי הבטיחות והגהות בחברה ויפעל לשיפורם.
.5.4.3
.5.5

יעלה כל נושא בענייני בטיחות וגהות לטיפול בישיבות הועדה.

ממונה הבטיחות יבצע את הדברים הבאים:
.5.5.1

יוודא כינוס ועדת הבטיחות בזמנים שנקבעו.

 .5.5.2אם ועדת הבטיחות לא התכנסה על פי חוק ,יכנס במועד שיקבע ויקבע את סדר יומה.

.6

.5.5.3

ישתף פעולה עם ועדת הבטיחות בכל מפעל וימסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה
השוטפת.

.5.5.4

ישתתף כמשקיף בישיבות הועדה אם יוזמן על ידי יו"ר הועדה.

אחריות
האחריות ליישום נוהל זה חלה על מנכ"ל.

.7

נספחים
.7.1

נספח א'  -כתובת מפקח עבודה אזורי לשליחת פרוטוקול ישיבות ועדת הבטיחות.

.7.2

נספח ב'  -הרכב ועדת בטיחות בחברה.

.7.3

נספח ג'  -טופס פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות לדוגמא.

.7.4

נספח ד'  -טופס הקמת ועדת בטיחות עבור מפקח עבודה אזורי.
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.7.1

דף 9 :מתוך59 :
תאריך2102 :

עדכון:

תת פרק  :1.1נוהל עבודת ועדת בטיחות בחברה

נספח א'  -כתובת מפקח עבודה אזורי לשליחת פרוטוקול ישיבות ועדת הבטיחות
 .7.1.1פרוטוקול הוועדה יוכן בסיום כל ישיבה ע"י מזכיר הועדה וישלח למפקח עבודה אזורי
במשרד התמ"ת במכתב רשום לכתובת הבאה:

סני ארוין-מפקח עבודה אזורי
אגף הפיקוח על העבודה  -מחוז חיפה והצפון
רח' חסן שוקרי 5-
ת.ד46047 .
חיפה 33111

.7.2

נספח ב'  -הרכב ועדת הבטיחות בחברה

מעמד בוועדה

תפקיד

שם

תפקיד בוועדה
יו"ר הועדה
חבר ועדה

נציגי הנהלה

חבר ועדה
חבר ועדה
מזכיר הועדה
חבר ועדה

נציגי עובדים

חבר ועדה
חבר ועדה
ממונה בטיחות

משקיף

5

יועץ

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.7.3

דף 6 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.1נוהל עבודת ועדת בטיחות בחברה

נספח ג'  -טופס פרוטוקול ועדת הבטיחות לדוגמא

סיכום ועדת הבטיחות

שיאון

מיום:
______________________
מקום הישיבה_______________ :
משתתפים

מעמד בוועדה
נציגי הנהלה:
נציגי עובדים:
משקיפים:

מס'

תפקיד

תפקיד

שם

יו"ר הועדה:

חבר ועדה:

חבר ועדה:

חבר ועדה:

מזכיר הועדה:

חבר ועדה:

חבר ועדה:

חבר ועדה:

שם

ממונה בטיחות:

הנושא הנדון

נכתב ע"י:

ההחלטה לביצוע

אחריות לביצוע

_____________________  -מזכיר ועדת הבטיחות

ועדת הבטיחות הבאה תתקיים לכל המאוחר בתאריך _________________
העתקים:

סני ארוין  -מפקח עבודה אזורי  -מחוז חיפה והצפון
חברי ועדת הבטיחות
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.7.4

דף 7 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.1נוהל עבודת ועדת בטיחות בחברה

נספח ד'  -טופס הקמת ועדת בטיחות עבור מפקח עבודה אזורי

הודעה על ועדת בטיחות
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד  ,1554 -סעיף 21 ,12
לכבוד:
מפקח עבודה אזורי  -מחוז חיפה והצפון
אגף הפיקוח על העבודה  -משרד התמ"ת
הקמת ועדת בטיחות (פירוט שמות כל חברי הועדה)
שינוי בהרכב הועדה (פירוט שמות כל חברי הועדה)
מינוי נאמן בטיחות
החלפת נאמן בטיחות
שם החברה _______________________ ____ :מס' עובדים (בקירוב)____________________:
כתובת _______________________________ :ת.ד_________________________________ :.
טל __________________________________ :פקס_________________________________ :
כתובת דואר אלקטרוני (אי .מייל)_________________________________________________ :

השם

נציג ההנהלה

תפקיד בחברה

נציג העובדים

ליו"ר הועדה נבחר________________________________ :
למזכיר הועדה נבחר_______________________________ :
בכבוד רב,
_____________  -מזכיר הועדה
_________________________
חותמת החברה
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.1

דף 8 :מתוך59 :

עדכון:

תאריך2102 :

תת פרק  :1.2נוהל הוראות בטיחות כללי

כללי
ב" -שיאון " קיימת מערכת בטיחות המתאימה לחוקי המדינה בתחום זה.

.2

מטרה
מטרת נוהל זה לפרט את הסיכונים הרלוונטיים לעבודה בחברה ולהגדיר את נוהלי הבטיחות הדרושים
לצורך סיכול אירועי בטיחות וכן את הפעולות שיש לבצע כשאירוע בטיחות קורה .אירוע בטיחות עלול
לקרות כתוצאה מ :עבודה על מכונות תוך עקיפת מנגנוני הבטיחות ,עבודה עם מגעי מתח ,עבודה עם
חומרים כימיים ,עבודה במחסנים ,עבודה עם מלגזות ועגורנים ועוד.

.3

תחולה
תחולת נוהל זה על כלל ציבור עובדי החברה ו/או כל המועסק קבע או ארעית על ידי קבלנים ו/או
מבקרים בכל תחום משטחי העבודות בחברה.

.4

.5

מסמכים ישימים
.4.1

נוהל חירום כיבוי אש.

.4.2

נוהל טיפול ופינוי נפגעים מתאונת עבודה.

השיטה
.5.1

סיכונים
 .5.1.1סיכונים הנובעים מפעילות עם בע"ח גדולים  /כבדי משקל.
 .5.1.2סיכונים מכאניים בעבודה על מכונות  -פציעה כתוצאה מהיתפסות אצבעות ,שיער ,שולי
בגד בחלקים נעים ,שרשראות או גלגלי שיניים.
 .5.1.3סיכונים מכאניים בעבודה על מכונות  -הילכדות או צביטה העלולים להיגרם בעבודה על
מכונות מסתובבות (מכונות ייצור,מסורים,מחרטה ,מקדחה ,משחזת ועוד).
.5.1.4

סכנת אש מחומרים ונוזלים דליקים.

 .5.1.5סכנת אש העלולה להיגרם ממקורות חום כגון תנורים או התחממות חלקים שונים
במכונות עקב תקלה.
.5.1.6

סיכוני שריפה עקב היווצרות קצר חשמלי.

.5.1.7

סיכוני שריפה ופיצוץ עקב אווירה נפיצה הנוצרת מאדי ממיסים.

 .5.1.8סיכוני שריפה ופיצוץ כתוצאה מהימצאות גלילי גז בשטח החברה.
 .5.1.9סיכונים בעבודות ריתוך בקשת חשמלית  -התלקחות ,קרינה ,התחשמלות או אדים
מסוכנים מתוצרי הריתוך.
 .5.1.11התחשמלות כתוצאה ממגע עם מגעי מתח גבוה.
 .5.1.11מכות חשמל מכלי חשמל מיטלטלים פגומים ,ציוד חשמלי פגום או בחוטי חשמל שבידודם
חשוף.
 .5.1.12חשיפה לרעש מזיק ממכונות שונות  -פגיעה כרונית בשמיעה.
 .5.1.13החלקות כתוצאה מנזילה ממכונה או שפיכה או כתמי שמן.
 .5.1.14היתקלויות ונפילות כתוצאה מחוסר סדר ומכשולים במעברים.
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 .5.1.15פציעה כתוצאה מנפילת עצמים כבדים על הגוף והרגליים.
 .5.1.16היפגעות מעצמים כבדים הנופלים ממדפים גבוהים במחסנים.
 .5.1.17סיכונים מכאניים מכלי עבודה ידניים.
 .5.1.18סיכונים לפגיעה בדרכי נשימה כתוצאה מחשיפה לאבק מזיק הנוצר בתהליכי חריטה,
כרסום והשחזה בעיבוד שבבי של מתכת,מגרסות וניסור עץ.
 .5.1.19סיכונים מחשיפה לחומרים מסוכנים כגון ממיסים שונים וחומרי ניקוי העלולים לגרום
לדלקות עור ולמחלות בדרכי הנשימה.
 .5.1.21סיכוני כוויות חום כתוצאה מעבודה עם תנורים.
 .5.1.21סיכונים פיזיקאליים (חום ,קור ,תאורה לקויה).
 .5.1.22סיכוני פגיעה מתנועת מלגזות בשטח החברה  -פגיעה בעובדים ,התהפכות ,נפילת ציוד.
 .5.1.23סיכוני פגיעה מתנועת מתקני הרמה/משאיות/עגרונים בשטח החברה או ממטען נופל או
מיטלטל.
 .5.1.24בעיות ארגונומיות כגון בעיות גב או בעיות שריר ושלד מתנועות חוזרות ונשנות.
 .5.1.25כאבים כרוניים של הרגליים והגב התחתון ,הנגרמים כתוצאה מעמידה ממושכת או ישיבה
בלתי נוחה בתחנת עבודה שלא מתוכננת כהלכה.
 .5.1.26סיכוני פציעה כתוצאה ממאמץ יתר תוך כדי פעילות של הרמה ,משיכה או דחיפה של ציוד
ו/או עבודה עם בע"ח.
 .5.1.27סיכונים לפציעות עיניים משבבים וחלקיקים עפים כתוצאה מעיבוד עץ ו/או שבבים
במכונות השונות.
 .5.1.28סיכונים מחשיפה לקרינת חום מתנורים וממקורות חום אחרים.
 .5.1.29סיכונים כימיים  -אלרגיות לאנשים הרגישים לחו"ג כתוצאה ממגע מתמשך עימם.
.5.2

הוראות בטיחות
 .5.2.1עקב הסיכונים שפורטו ,חל איסור מוחלט לבצע עבודה בהם יש סיכון מבע"ח ,לבד.
לפחות אדם נוסף חייב להיות נוכח באותם מקומות בעת ביצוע פעילות זו מתקיימת.
 .5.2.2עובדי החברה יעבדו עם לבוש מתאים  -מכנסיים ארוכים וחולצה.
 .5.2.3עובדי החברה יעבדו רק עם נעלי בטיחות מתאימות/מגפים למניעת היפגעות מנפילת
עצמים כבדים על הרגליים ,מניעת החלקה ומניעת חדירת חומרים מסוכנים לרגליים.
.5.2.4

עובדי משרדים הנכנסים דרך קבע למרחבי העבודה ייכנסו רק עם נעלי בטיחות/מגפים.

 .5.2.5קבלת עבודה תהיה לפי הוראות האחראי הישיר עליך.
.5.2.6

וודא כי הבנת את המוטל עליך.

.5.2.7

דאג שיהיו ברשותך כל אבזרי הבטיחות האישיים הדרושים לשם ביצוע עבודתך.

 .5.2.8חובה עליך להשתמש בציוד מגן אישי על פי נוהל ועל פי כללי בטיחות מקובלים לפי סוג
העבודה אותה אתה מבצע.
 .5.2.9השתמש בכפפות בעבודה בחום או בעבודה בה יש סכנה לפגיעה בידיים.
 .5.2.11אין להשתמש בכפפות במכונות מסתובבות ויש ללבוש בגדי עבודה צמודים לגוף למניעת
הילכדות במכונה.
 .5.2.11השתמש בכפפות גומי ,משקפי מגן ומסיכה מתאימה בעת שימוש בכימיקלים.
 .5.2.12פנה לרופא עם התפתחות פריחות עוריות והתייעץ לגבי דרך הטיפול באלרגיה למתכות או
חומרים כימיים ,אם קיימת כזו.
 .5.2.13אל תאפשר לחומרים כימיים להישאר זמן רב על העור .שטוף בהקדם בכמויות גדולות של
מים.
 .5.2.14חובה עליך להשתמש באמצעי מגן שמיעה כגון אוזניות או אטמי אוזניים בכל אולם הייצור.
במכונת היוצרות רעש מזיק של מעל  111דציבלים ,חובה להשתמש באוזניות בלבד.
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 .5.2.15בעבודה שיש בה סיכון של חדירת גוף זר לעין כגון עיבוד שבבי או ניסור
מתכת/עץ/פלסטיק חובה להרכיב משקפי מגן.
 .5.2.16יש להתייצב לכל בדיקה רפואית אליה נשלחת על ידי המעביד.
 .5.2.17הפעלת מכונות מותרת אך ורק שאנשים שהוסמכו לכך וקיבלו מינוי ממנכ"ל בכפוף
להדרכה מתאימה על פי נוהל.
 .5.2.18בקבלת מכונה וודא תקינות ושלמות המכונה כולל מגנים ואבזרי חשמל.
 .5.2.19תמיד השתמש במכונה ממוגנת .אין לפרק מגנים ממכונות!
 .5.2.21בעת עבודה על מכונות בגדי העובדים יהיו צמודים ככל האפשר לגוף ולא רפויים
והשרוולים מופשלים או רכוסים.
 .5.2.21חובה לאסוף שיער ארוך בעת עבודה על מכונה או בכל מקום שיש אפשרות לסכנה.
 .5.2.22חל איסור לענוד שרשראות או צמידים שאינם צמודים לגוף כשעובדים עם מכונות.
 .5.2.23אסור להכניס ידיים למכונה בעת שהיא פועלת.
 .5.2.24יש לעצור מכונות לפני ביצוע כל פעולה המצריכה הכנסת ידיים אל תוך המכונה.
 .5.2.25ככלל ,אסור לטפל במכונה או לנקותה ללא הפסקת זרם החשמל אליה במפסק הראשי
שלה.
 .5.2.26במידה ויש צורך לבצע בדיקה/תיקון במכונה המצריך גישה לאזורים פנימיים תוך כדי
תנועתה ,רק עובד אחזקה המוגדר כ"אדם כשיר" יבצע זאת.
 .5.2.27הסרת מגנים במכונה מותרת לאנשים מוסמכים לכך בלבד לצורך טיפול ,והם חייבים
להחזיר את המגנים לאותה מכונה מיד בסיום הטיפול בה.
 .5.2.28יש לסמן בבירור מכונה שאינה תקינה ואם רלוונטי ,אז לנתקה מזרם החשמל.
 .5.2.29בדוק את בטיחות הציוד החשמלי לפני תחילת העבודה .קרא למנהל הישיר אם התגלה
ציוד חשוד כפגום.
 .5.2.31אל תטפל בחשמל! טיפול במערכות חשמל ייעשה רק על ידי חשמלאי מוסמך.
 .5.2.31אין להשתמש בכלים חשמליים מטלטלים ללא בידוד כפול או פגומים.
 .5.2.32אין להשתמש בכלי עבודה פגומים .אם נתקלת בכלי עבודה פגום ,דווח לאחראי הישיר
עליך ודאג שכלי עבודה זה יוחלף או יתוקן.
 .5.2.33נהיגה והפעלת מלגזה רק על ידי בעלי רישיון מתאים שעברו הדרכת בטיחות שנתית .כל
תקלה במלגזה באחריות מפעיל המלגזה.
 .5.2.34שים לב לסובב אותך ,אם אתה עלול לפגוע בעובד אחר.
 .5.2.35אין לאכול בזמן העבודה אלא במקום המיועד לכך.
 .5.2.36העישון אסור ,אלא במקומות שהוגדרו.
 .5.2.37אין לחסום מעברים עם כלי עבודה או חלקים.
 .5.2.38וודא שאתה יודע היכן נמצאים אמצעי כיבוי אש הקרובים אליך.
 .5.2.39אין לחסום ארונות כיבוי אש ,מטפים או ארונות חשמל בציוד או חלקים.
 .5.2.41אין להשתמש באמצעי כיבוי אש ,אלא במקרה חירום.
 .5.2.41יש להרחיק ממקורות חום גבוה וניצוץ חומרים דליקים המשמשים בתהליך.
 .5.2.42למד להשתמש בשיטות להרמה והזזה נכונה של משאות כבדים.
 .5.2.43יש לשפר את תנאי התאורה על פי הצורך.
 .5.2.44יש לדווח ולטפל מיידית בכל מפגע בחברה כגון רצפה רטובה משמן.
 .5.2.45עם סיום עבודתך ,עליך לנקות את אזור העבודה.
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מקרים ותגובות
חובה לדווח להנהלה על כל אירוע חריג ולנהוג בהתאם להוראותיה.
 .5.3.1מנהל האירוע:
א .מנהל האירוע יכריז בקול כי הוא מנהל את הטיפול באירוע.
ב .על כל הסובבים לפעול בהתאם להנחיות מנהל האירוע .עם הגעת מנהל הישיר או
מנהל בכיר ,במידת הצורך יוחלף מנהל האירוע.
 .5.3.2פציעה:
א .טיפול רא שוני במקרה פציעה קלה יינתן ע"י מנהל האירוע באמצעות המצאי
בארונות העזרה הראשונה הנמצאים באזורי הייצור.
ב .במקרה של פציעה חמורה יותר יש להודיע למנהל הישיר ובהיעדרו למנהל העבודה
או מנהל המשמרת על קרות האירוע ולפעול על פי הנחיותיו .מנהל הישיר יזעיק את
מד"א וידאג לפינוי הפצוע לבית החולים בכפוף לנוהל טיפול ופינוי נפגעים.
ג.

במקרה נפילה ,כאשר קיים חשש לפגיעת גב ,חל איסור מוחלט להזיז את הנפגע
למעט במקרה של סכנת חיים.

 .5.3.3פגיעה בעיניים:
א .במקרה של חדירת גוף זר כלשהו לעיניים יש לשטוף במשך מספר דקות במים
זורמים .לאחר מכן אם המצב לא משתפר יש לפנות לטיפול רפואי.
 .5.3.4התחשמלות:
א .המבחין במקרה התחשמלות ילחץ מיידית על מפסק בלוח החשמל של המכונה .אם
מדובר בכלי מטלטל יש להוציא את התקע מהשקע.
ב .ככלל אין לגעת באדם המתחשמל לפני ניתוק הזרם למניעת התחשמלות עצמית.
ג.

מנהל האירוע יוודא דווח על האירוע למנהל הישיר ובהיעדרו למנהל העבודה או
למנהל המשמרת לפינוי הפצוע לבית החולים בכפוף לנוהל טיפול ופינוי נפגעים
מתאונת עבודה.

ד .כאשר קיים חשש לפגיעת גב ,חל איסור מוחלט להזיז את הנפגע ,למעט במקרה
של סכנת חיים.
 .5.3.5שפך:
א .שמן מכונות הינו נוזל שמנוני ,הימצאותו על הרצפה עלולה לגרום להחלקה ופציעה.
במקרה של שפך יש לספוג את הנוזל באמצעות נייר סופג הנמצא באולם הייצור.
ב .במקרה של שפיכת כמות גדולה של נוזל/הצפה יורה מנהל האירוע לפנות ולחסום
את הגישה לאזור המוצף .ספיגת הנוזל תתבצע באמצעות חול.
ג.

יש לדווח על האירוע לדלפק הקבלה.

 .5.3.6שריפה:
א .המבח ין בשריפה בה מעורב מכשיר חשמלי או מכונה ינתק מיידית את זרם החשמל
על ידי לחיצה על מפסק החשמל הראשי הנמצא בחדר החשמל.
ב .מנהל האירוע יורה על פינוי האזור וידאג לחסום את הגישה.
ג.

כיבוי האש יעשה ,במידה ולא קיים סיכון אישי ,באמצעות מטפי כיבוי הנמצאים
באולם הייצור .במ ידה ושימוש במטפים אינו מספיק ,יש להשתמש בגלגלוני המים
לכיבוי האש רק אם אין סכנה למכבים .אין להתיז מים על מכונות חשמליות בשום
מקרה.

ד .מנהל האירוע יוודא כי דווח על האירוע להנהלה .כיבוי האש יעשה בכפוף לנוהל
חירום כיבוי אש.
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רענון ותרגול
 .5.4.1רענון:
א .אחת לשנה יבוצע רענון מקיף של נוהלי החירום ,כולל נוהל זה ,לכל עובדי החברה.
ב.

הרענון יבוצע בצורת הדרכה פרונטאלית על ידי ממונה הבטיחות.

ג.

כל עובד יאשר את השתתפותו באמצעות חתימתו בטופס הדרכה.

ד .טפסי ההדרכה החתומים ישמרו למעקב בתיק הדרכות.
 .5.4.2תרגולות:
תבוצענה בהתאם להנחיות ועדת הבטיחות.
.6

אחריות
באחריות המנכ"ל ליידע ולוודא הסכמתם ואישורם של כל הגורמים המושפעים.
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כללי
על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ועדת הבטיחות רשאית להמליץ על נקיטת אמצעים נגד עובד שאינו
מקיים כללי בטיחות מפורשים או מקובלים והמעביד רשאי לנקוט באמצעים כגון ניקוי משכר ,הפסקת
עבודה לזמן מוגבל ,העברה מתפקיד ואף פיטורין.

.2

.3

מטרה
.2.1

להגדיר מהן עבירות הבטיחות שכל העובר על יהן צפוי להיענש באמצעי המשמעת שייקבעו על
ידי ועדת הבטיחות.

.2.2

להבטיח קיום דרישות וכללי בטיחות.

.2.3

להוות גורם מרתיע למפרי הוראות בטיחות במגמה למנוע פגיעות ותאונות בעבודה.

תחולה
תחולת נוהל זה על כלל ציבור עובדי החברה ו/או כל המועסק קבע או ארעית על ידי קבלנים ו/או
מבקרים בכל תחום משטחי העבודות בחברה.

.4

.5

הגדרות
.4.1

"ועדת בטיחות"  -ועדה המורכבת מנציגי ההנהלה ונציגי העובדים שתתכנס לישיבות מן המניין
על פי קביעת יו"ר הועדה ,אך לא פחות מ 8 -פעמים בשנה ותדון בענייני הבטיחות השוטפים
בחברה ותטפל בכל המפגעים או בעיות אחרות עם לוח זמנים והטלת אחריות לביצוע על גורמים
שונים בחברה .ועדת הבטיחות תתכנס גם לישיבות שלא מן המניין במקרים כגון תאונות עבודה
ואירועי בטיחות המצדיקים זאת.

.4.2

"נאמן בטיחות"  -עובד החברה בכל דרג שהוכשר בקורס נאמני בטיחות ומונה על ידי ועדת
הבטיחות לשמש כנאמן בטיחות בחברה.

.4.3

"חבר וועדת בטיחות"  -עובד החברה בכל דרג אשר נבחר על ידי ועדת הבטיחות לשמש כחבר
בה .חבר ועדת בטיחות הינו נאמן בטיחות מכורח היותו חבר הועדה גם אם לא עבר קורס נאמני
בטיחות.

מסמכים ישימים
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -

.6

אסמכתא
נוהל זה מסתמך ע ל החלטת ועדת הבטיחות מתאריך  11/2112ובאישורו של המנכ"ל ומתבסס על חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי"ד  ,1954 -סעיף  16א'.
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השיטה
.7.1

אמצעי המשמעת:
בתוקף נוהל זה יהיו כל המפרים את הוראות וכללי הבטיחות המוגדרים כ"סעיפי החובה" על פי
הנספח לנוהל זה ,צפויים לעונשים כדלקמלן:
 .7.1.1עובדי החברה:
א .הפרה ראשונה  -אזהרה חד פעמית בכתב.
ב .הפרה שנייה  -קנס כספי בסך  250ש"ח.
ג.

הפרה שלישית  -השעיה לתקופה של  3ימים.

ד .הפרה רביעית  -דיון משמעתי בפני ועדת הבטיחות.
 .7.1.2עובדי קבלן חוץ:
א .הפרה ראשונה  -אזהרה חד פעמית בכתב.
ב .הפרה שנייה  -הפסקת עבודה לזמן מוגבל.
ג.

הפרה שלישית  -הפסקת עבודה והרחקה לצמיתות מהחברה.

 .7.1.3כל קנס כספי שיינתן לעובד ייאסף בקופה קטנה וישמש כפרס עבור עובדים מצטיינים
בבטיחות על פי החלטת ועדת הבטיחות במועדים שהיא תמצא לנכון.
.8

אחריות
האחריות ליישום נוהל זה חלה על מנכ"ל.

.9

נספחים
.9.1

נספח א'  -סעיפי החובה.
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נספח א'  -סעיפי החובה
להלן סעיפי החובה שבגין הפרת אחד מהם ניתן יהיה להטיל על העבריין קנס כספי או נקיטת
אמצעים כאמור בסעיף הקודם לנוהל זה.

מספר
סעיף

פרטי העבירה

1

לבוש בזמן העבודה באזורי מרחב עבודה (שאינם משרדים) שאינו תואם לדרישות הבטיחות
והגהות (מכנסיים ארוכים וחולצה).

2

נעילת סנדלים או כפכפים מכל סוג שהוא באזורי הייצור ,לרבות במעברים הבטוחים ושאינם
משרדים.

3

אי נעילת נעלי בטיחות בזמן עבודה ו/או שהייה באזורי העבודה ,למעט במעברים הבטוחים.

4

אי שימוש באמצעי מגן על השמיעה מקובלים כגון אוזניות או אטמי אוזניים במקום בו קיים
רעש מזיק על פי קביעת מעבדה מוסמכת ועל פי ההנחיות ו/או השילוט.

5

אי שימוש במשקפי מגן מקובלים לביצוע עבודה המחייבים זאת ו/או תוך שימוש במכונות,
מכשירים ,כלים וחומרים מסוכנים המחייבים זאת על פי התקנות.

6

אי שימוש בציוד מגן אישי כגון כפפות ,מסיכה או כל מיגון אישי אחר ומתאים לכל עבודה
המחייבת זאת כנדרש בהוראות וכללי בטיחות מקובלים.

7

הדלקת אש ,עישון ו/או שימוש בלהבה גלויה בכל אזור בו חומרים דליקים ו/או נפיצים בין
אם סומנו בשלט אזהרה ואם לאו בכל שטח החברה ,למעט בריתוך וחיתוך בלהבת גז
בכפוף להוראות הבטיחות הרלוונטיות.

8

שימוש בכל כלי ומכשיר עבודה פגום ו/או מסוכן שהוגדר כאסור לשימוש על ידי ועדת
הבטיחות או ממונה הבטיחות בתג או בשלט מתאים.

9

שימוש בכלי ,ציוד או מתקן ללא הסמכה או הרשאה על ידי הגורם האחראי לאותו כלי ,ציוד
או מתקן.

11

שימוש במכונה שעבודה עליה דורשת מינוי "אדם כשיר" ללא מינוי כזה וללא אישור
ממנכ"ל.

11

עבודה ב כל כלי ,מתקן ו/או מכונה בניגוד להוראות הבטיחות הרלוונטיות.

12

שימוש בכלי ו/או בציוד שלא למטרה לה נועד הכלי או הציוד.

13

עיסוק בעבודות חשמל מכל סוג ללא רישיון חשמלאי מתאים.
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פרטי העבירה

14

נהיגה במלגזה ללא רישיון מתאים.

15

הפעלת מתקן הרמה כעגורן שלא דרוש לו רישיון עגורנאי ללא מינוי ממנכ"ל כחוק.

16

עבודה או טיפול בכל מערכת הנעה המופעלת מכאנית ו/או על ידי חשמל מבלי שהובטחה
תחילה נעילת מערכת אספקת הכוח לאותה מערכת ולמערכות הקשורות לאותה מערכת
ומהוות סיכון ישיר.

17

אי החזרת אמצעי מגן ,גידור או משטח במערכת לאחר גמר טיפול ו/או תיקון.

18

ביצוע כל עבודה במקום ו/או בצורה העלולים לגרום לפגיעה בעובד עצמו או בכל אדם אחר.

19

שימוש ו/או הפעלת ציוד אמצעי כיבוי אש מכל סוג שהוא למטרות שאינן פעולות חירום לכיבוי
דלקות ממש או ללא אישור ממונה הבטיחות או יו"ר ועדת הבטיחות.

21

ביצוע עבודה ו/או מעבר ליד ,מעל ומתחת מתקנים ומערכות שהוגדרו כמסוכנים על ידי שילוט
ו/או גידור מבלי שנקט העובד בצעדים מתאימים להסרת הסיכון.

21

אכילה ו/או אחזקת מזון מחוץ למקום המיועד לאכילה.

22

השלכת פסולת ו/או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך.

23

ביצוע כל עבודה בגובה ללא משטח עבודה תקין ובטוח ,ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא רתמת
בטיחות תקינה ורתומה למקום יציב ואיתן.

24

שימוש במלגזה להרמת אדם לגובה ללא אמצעי בטיחות מתאימים ומאושרים כחוק ,לרבות בסל
הרמה תקני ומאושר.

25

הסעת עובד נוסף במלגזה ו/או ברכב מחוץ לתא או ארגז הרכב או על גבי פלטפורמות ונגררים
למיניהם ,כאשר חל איסור הסעת נוסעים פרט לנוהג עצמו.

26

מעשי קונדס ו/או השלכת חפצים העלולים לגרום לפגיעות ותאונות.

27

אי חבישת קסדת מגן בתח ומי מתקנים ובשטחי הקמה או במחסנים אם הדבר נדרש בתקנות או
בהוראות ממונה הבטיחות.

28

שתיית משקאות חריפים במשך שעות העבודה ,פרט לאירועים בהם השתייה יזומה על ידי
ההנהלה.

29

לקיחת ציוד רפואי מערכאות עזרה ראשונה לשימוש פרטי (מחוץ לחברת )
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כללי
במסגרת העבודה בחברה מתקיימת קליטה והדרכה בבטיחות לעובדים חדשים .קליטת עובד חדש
מחייבת להכינו ולהתחשב בו :מקום חדש ולא מוכר ,מטלות שאינן מוכרות ,אי בקיאות בהוראות כלליות,
מקצועיות ובטיחותיות .זאת ,על מנת למנוע תאונות ופגיעות בעובד ובחבריו ,בציוד ובסביבתו ,בצד הכוונה
לקבל ממנו תפוקה ויעילות ,לעיתים מתוך לחץ זמן ודרישות הספק .קליטת עובד חדש תותנה בהדרכתו
בכל נושאי הבטיחות בחברה ובעבודתו הרלוונטית ומסירה לידיו של תמצית הסיכונים בחברה .קליטת
עובד חדש תותנה בבדיקה רפואית בידי רופא תעסוקתי ובדיקת שמיעה.

.2

.3

מטרה
.2.1

לקבוע מסגרת מחייבת בנושאי בטיחות וגהות בכל הקשור להדרכת עובד חדש לכלל העובדים
והמנהלים בחברה.

.2.2

לתת מענה לשאלות בהן עלול העובד החדש להיתקל כתוצאה מחוסר ניסיון וידע ,אי בהירות
וחוסר תקשורת ראשונית.

.2.3

לקבוע מסגרת הדרכתית לעובד החדש ,כמו גם לעובד המחליף עובד אחר או המקבל תפקיד
שאינו מוכר לו היטב.

.2.4

לוודא כי העובד מתאים לעבודה בחברה מבחינה בריאותית ,לרבות עבודה ברעש מזיק.

תחולה
תחולת נוהל זה על כלל ציבור עובדי החברה ו/או כל המועסק קבע או ארעית על ידי קבלנים ו/או
מבקרים בכל תחום משטחי העבודות בחברה ו/או באתרי העבודה מטעם החברה.

.4

עיתוי
עם קבלת העובד החדש לחברת יבוצעו כל הפעולות הרלוונטיות לקליטתו בידי הגורמים המתאימים
ובאחריותם.

.5

מסמכים ישימים
.5.1

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט .1999 -

.5.2

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) ,התשמ"ד .1984 -
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השיטה
פירוט הפעולות לביצוע בידי בעלי התפקידים הרלוונטיים טרם כניסתו של העובד לעבודה .בעלי
התפקידים האלו הם מנהל משאבי אנוש ,מנהל העבודה ומנהל הישיר אצלו נקלט העובד.
6.1

אחראי משאבי אנוש יבצע את הפעולות הבאות:
 .6.1.1יברר עם העובד אם הוא בריא וי חתים אותו על הצהרת בריאות .לפני תחילת עבודתו
בחברה העובד יידרש להביא סיכום מידע רפואי מקופ"ח שלו .העובד יופנה לבדיקה אצל
רופא תעסוקתי בקופת החולים שלו שיקבע את כשירותו לעבודה .בטופס ההפניה (ראה
נספח ד' ) יש לציין האם העובד מועמד לעבוד באזור שיש בו רעש ,אבק וחומרים כימיים.
בתיק האישי בחברה יתויק האישור של הרופא שבו הוא מאשר כי העובד מסוגל ,מבחינה
רפואית ,לבצע את סוג ה עבודה שלה הוא מיועד,כמו כן בדיקות שמיעה ממכון שמיעה
מאושר על ידי משרד הבריאות שגם תוצאותיה יתויקו בפנקס רפואי .כל הבדיקות האלה
יבוצעו תוך לא יותר מחודש מתחילת העבודה של העובד החדש.
 .6.1.2אם העובד צריך לעבוד בעבודה המחייבת הסמכה חיצונית כגון :רתך ,נהג מלגזה וכו',
היא ת וודא שיש לו את ההסמכה הזאת ובתוקף .כל תעודה או מסמך שכזה יצולם ויצורף
לתיקו האישי של העובד.
 .6.1.3י וודא שהעובד יקבל הדרכת בטיחות ממנהל העבודה .העובד יחתום על הצהרת בטיחות
שתצורף לתיקו האישי (ראה נספח ג' ) .במקביל היא תמסור לו את כללי הבטיחות ותמצית
הסיכונים בחברה (ראה נספחים א' ו -ב').

6.2

מנהל הישיר/העבודה יבצע את הפעולות הבאות:
 .6.2.1יוודא כי העובד מצויד בבגדי עבודה מתאימים ובנעלי בטיחות ויוודא שהעובד יקבל את
ציוד המגן האישי לו הוא נדרש בסוג העבודה שלו כגון כפפות ,משקפי מגן ,אוזניות/אטמי
אוזניים וכו'.
 .6.2.2ידריך את העובד על שימוש בציוד מגן אישי.
.6.2.3

יסייר עם העובד במקום העבודה המיועד לו ויסביר לו את אופי העבודה.

 .6.2.4יסביר לעובד על הסיכונים הקיימים בסוג העבודה הספציפי אותו יבצע ועל החומרים
המשמשים בתהליך העבודה.
 .6.2.5ידריך את העובד בהפעלת הציוד עליו הוא אמור לעבוד .אם העובד יעבוד על מכונה
מסוימת הוא ידאג להסמיך אותו עליה בהתאם לנוהל הסמכת עובד על מכונה.
 .6.2.6יסביר לעובד על הוראות פעולה בזמן חירום וידריך אותו על פתחי מילוט ,ציוד כיבוי אש,
מפסק חשמל ראשי וכו'.
 .6.2.7יחתים אותו בטופס הדרכת בטיחות לעובד חדש ויחתום בעצמו (ראה נספח ה').
 .6.2.8ילווה את העובד במהלך עבודתו עד שיוודא שהוא הבין את כל ההסברים ומכיר את
העבודה ויוודא שהוא עובד לפי נהלי הבטיחות בעבודה .כמו כן יוודא שהעובד אכן מקפיד
להשתמש בציוד מגן אישי כנדרש.
.7

אחריות -האחריות ליישום נוהל זה חלה על משאבי אנוש/מנהל מחלקה/מנהל אתר/מנכ"ל

.8

נספחים
.8.1

נספח א'  -כללי הבטיחות בחברה.

.8.2

נספח ב'  -תמצית הסיכונים בחברה

.8.3

נספח ג'  -הצהרת בטיחות ובריאות.

.8.4

נספח ד'  -טופס הפנייה לבדיקה רפואית.

.8.5

נספח ה'  -טופס הדרכת עובד חדש על ידי מנהל העבודה.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.8.6

עדכון:

דף 05 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.4נוהל קליטה והדרכת עובד חדש

נספח א'  -כללי הבטיחות בחברה

כללי הבטיחות בחברה
לעובד החדש שלום רב וברוך בואך לחברת "שיאון ".
הנך נכנס לסביבת עבודה השונה תכלית השינוי מן הסביבה בה הורגלת עד עתה.
כלי רכב/עבודה ,כלי שינוע ,מכולות ,ציוד חשמל ,מכונות שונות לשיאון המשמשים לקידום תהליך עבודה
שמטרתו הסופית – הזרעת פרות.
כל הפריטים המנויים מעלה ,מכוונים להקל על המלאכה ,אולם ,עקב אי-ידיעה ורישול ,עלולים הם להוות
סיכון.
אם תקרא ותדע את הנחיות הבטיחות המופיעות להלן ,תוכל לעבוד בבטיחות מבלי לסכן את עצמך ואת
חבריך לעבודה .כך תובטח לך עבודה פורייה ומהנה ולבני ביתך בטחון כלכלי ושלוות נפש ללא צער.
להלן מספר כללי בטיחות עליהם יש להקפיד בעבודתך באולם הייצור:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8
.5
.11
.11
.12
.13

עליך להתייצב במקום עבודתך לבוש בגדי עבודה מתאימים ונעול נעלי בטיחות מתאימות לאופי
העבודה/מגפים מתיאמות.
את דרכך  -עשה לאורך דרכים מסומנות .אין לעשות קיצורי דרך .היזהר מהחלקה .אל תרוץ.
וודא מי האחראי הישיר עליך .עשה אך ורק אותן עבודות אשר הטיל עליך הממונה הישיר ובהתאמה
מוחלטת להוראותיו.
אין להתחיל לעבוד ללא קבלת הדרכה על עמדת מהות העבודה והציוד המשמש אותך .לפני תחילת
עבודתך ,עליך להיות בטוח כי הבנת את ההוראות ואתה יודע בדיוק מה ואיך לעשות .אם דבר מה לא
ברור לך  -שאל!
בעבודות מסוימות הכרחי להשתמש בציוד מגן אישי ,כגון :כפפות ,משקפי מגן ,מסיכה ,סינר ,מגני
אוזניים ועוד .וודא עם הממונה עליך באיזה כלי עבודה ובאיזה ציוד מגן אישי להשתמש לעבודה מסוימת
אותה נדרשת לבצע.
אסור להפעיל כל מכונה אלא אם הוסמכת וקבלת כתב מינוי לעשות כן ע"י מנהל הישיר או
ע"י הנהלת החברה .גם בהיותך מוסמך  -זכור :בשום פנים ואופן אין לטפל במכונה כאשר זו
מופעלת  .לפני ההפעלה וודא כי כל המגנים והאבטחות נמצאים במקומם ופועלים כנדרש .אסור לעבוד
עם ציוד לקוי או פגום .על כל מקרה של מציאת ציוד לקוי או פגום יש להודיע מיד למנהל הישיר.
חשמל הוא עניינם של חשמלאים מוסמכים בלבד .אל תטפל בשום דבר הקשור לחשמל ,גם אם יש לך
ניסיון קודם בחשמל .בכל מקרה של תקלה או צורך בטיפול בחשמל  -דווח מיד למנהל הישיר.
הפעלת טרקטורים/רכבי שינוע חקלאים/מלגזה מותרת רק לבעלי רישיון מתאים ובאישור ומינוי הנהלת
החברה.
עבודה בגובה של מעל  2מ' תבוצע רק באישור בהסמכה ובמינוי מפעלי באופן בטוח.
במקרה שריפה  -נתק חשמל ,הזעק עזרה ,הפעל ציוד כיבוי .בעת סכנת חיים נתק מגע.
יחסך לעבודה ולחבריך לעבוד ה חייב להיות רציני ,ללא מעשה קונדס וללא משחקים שאין להם מקום
בחברה תעשייתי.
אם תראה מפגע בטיחותי  -דווח מיד לממונים.
אם תיפצע ,ולו גם קלות ,פנה מיד לבקשת עזרה.

הנחיות בטיחות אלו שפורטו לעיל אינן אלא מסגרת כללית להתנהגות בחברה.
הוראות בטיחות ספציפיות המתיי חסות לעבודתך ,עליך לקבל מהממונים עליך ולפיכך תפעל
ללא סטיות.
אם תנהג בהתאם לכל אלה ,מובטחת לך עבודה בטוחה ,פורייה הנותנת סיפוק וזאת אנו
מאחלים לך.
ועדת הבטיחות שיאון
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.8.1

דף 21 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.4נוהל קליטה והדרכת עובד חדש

נספח ב'  -תמצית הסיכונים בחברה

תמצית הסיכונים בחברה
עובד יקר:
במהלך עבודתך ב-שיאון תצטרך להיות ערני לסיכונים רבים ומגוונים הקיימים במקום העבודה.
להכיר את הסיכונים וגם להתנהג ולהשתמש בציוד הבטיחות כנדרש.

עליך

מטרה:
לעזור לעובד לדעת על קיומם של הסיכונים ,לעזור לזהות אותם ,לתת לעובד את הידע ואת אמצעי
הבטיחות הנדרשים וע"י כך להקטין אפשרותו להיפגע מאחד הסיכונים.
הגדרות:
סיכון  -בעיה בטיחותית הקיימת במקום העבודה עקב תהליכי ייצור שאי אפשר למונעם לחלוטין וניתן רק
להקטין אותם .לכן יש להתמודד איתם תוך כדי מהלך העבודה באמצעות ציוד מגן ואמצעי בטיחות.
ציוד מגן  -אמצעי ההגנה הניתנים לעובד באתר העבודה על מנת להקטין את סיכוני ההיפגעות.

סיכונים עיקריים בחברה:















סיכונים עם בע"ח.
סיכוני החלקות ונפילות.
סיכונים תעסוקתיים.
בעיות אגרונומיות.
סיכונים מכאניים בעבודה על מכונות.
סיכונים מכאניים בעבודה עם כלי עבודה ידניים.
סיכוני חשמל.
סיכוני החלקות ונפילות.
סיכונים מנפילת עצמים כבדים על הגוף והרגליים.
סיכונים פיזיקאליים.
סיכונים כימיים.
סיכוני כוויות קור/חום.
סיכוני שריפות.
סיכוני שינוע – מכלי חנקן נוזלי/מתקני הרמה/מכולות (משאיות וכלים כבדים ).

סיכונים לטכנאי הזרעה







מגע עם בע"ח מסוכנים .
מגע עם חומרים (חנקן נוזלי).
מעיכה/דריסה עקב תקלה או שינוי לא מבוקר.
נקודות צביטה ומשיכה באזורי העבודה.
תנאי אזור העבודה מסוכן.

מקומות שכיחים שבהם קיימת אפשרות להתרחשות הפגיעות:
 נקודה או אזורי עבודה עם בע"ח -אזור שבו מבוצעת העבודה בפועל.
 מערכת תמסורת להעברת אנרגיה  -גלגלי שיניים ,רצועות ,מצמדים ,שרשראות ,זיזים.
 יתר החלקים הנעים  -כל החלקים הנעים בזמן שהמכונה מופעלת .חלקים סובבים ,נעים קדימה
ואחורה ,מנגנוני הזנה ,חלקים חיצוניים אחרים.
 נסיעה בדרכים.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

עדכון:

דף 20 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.4נוהל קליטה והדרכת עובד חדש

סיכונים מכאניים בעבודה עם כלי עבודה ידניים
 היפגעות מציוד העבודה וכו' עקב עבודה לא תקינה או כלי לא תקין.
 חוסר ידע בשיטות עבודה נכונה עם ציוד.
סיכוני חשמל






מגע בכבלים שבידודם לקוי.
מגע בהתקני חשמל לא תקינים.
עבודה עם מכשירי חשמל מטלטלים לא תקינים.
מגע במוליכי חשמל בארונות ולוחות חשמל פתוחים.

סיכוני החלקות ונפילות
 רצפה חלקה בעקבות אזור העבודה במכלאות.
 התקלות בציוד וחומרים במעברים.
סיכונים מנפילת עצמים כבדים על הגוף הרגליים
 נפילת חומרים או ציוד.
 התקלות בחומרים או ציוד במעברים.
סיכונים פיזיקאליים
 עבודה במקום עם רעש מזיק (מעל  85דציבלים ל  8 -שעות עבודה).
 חום ,קור ,תאורה לקויה.
סיכונים כימיים
 עבודה עם חנקן נוזלי/סביבה חקלאית/חומרי הדברה היפגעות בעור ובנשימה.

סיכוני כוויות קור/חום
 פגיעה במגע עם חנקן נוזלי.
 ריתוך חשמלי וחיתוך בלהבת גז.
 פגיעה משבבים חמים בעיבוד שבבי לסוגיו.
סיכוני שריפות






הימצאות במקום עם פוטנציאל גבוה לשריפה (מטען אש גדול מאוד).
צבעים ,מדללים ,שמנים ,דלקים וחומרים כימיים דליקים.
הימצאות במקום מערכת חשמל (תקלה בארונות חשמל וקווי חשמל).
תקלות מכאניות במכונות (מיסבים).

סיכונים מתקני/מכלי הרמה
 עבודה במקום עם מתקני הרמה/ציוד כבד  -פגיעה ע"י מלגזה/משאית/צמ"א מנהיגה לא זהירה או
מנפילת מטען ממנה (העמסה ופריקה).
סיכונים תעסוקתיים
 עבודה עם עובדים המדברים בכמה שפות.
 קצב עבודה מהיר.
 בעיות פסיכולוגיות עקב לחץ של תפוקה.
בעיות אגרונומיות
 בעיות גב  -עקב הרמה לא נכונה של מוצרים גמורים או חומר גלם.
 בעיות שריר ,שלד  -כתוצאה מתנועות חוזרות ונשנות.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.8.2

דף 22 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.4נוהל קליטה והדרכת עובד חדש

נספח ג'  -הצהרת בטיחות ובריאות

תאריך_____ / _____ / _________ :

הצהרת בטיחות ובריאות
ת.ז______________________ .

אני ______________________

החתום מטה ,מצהיר בזאת כי קיבלתי את תמצית הסיכונים בכתב מהמעביד,
עברתי הדרכה ראשונית וקיבלתי הסברים בנושא בטיחות.
הנני מתחייב:
 .1להופיע לעבודה בלבוש מתאים ולהשתמש בציוד מגן אישי כנדרש.
 .2להשתמש בכלים מתאימים ותקינים לעבודה הנדרשת.
 .3לדווח על מפגע בטיחותי מיידית לממונה עליי בחברה.
 .4להקפיד לא ליצור מפגעי בטיחות שעלולים לפגוע בי או בזולתי בשטח
החברה.
הנני מצהיר שבמצב בריאותי הנוכחי על פי הידוע לי אני מסוגל לבצע כל
עבודה בחברה כפי שהודרכתי ולא ידוע לי על כל מגבלה בריאותית המונעת
ממני לבצע את כל המטלות שיוטלו עליי במסגרת העבודה.
שם מלא____________________ :
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חתימה____________________ :

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
עדכון:

מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.8.3

דף 23 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.4נוהל קליטה והדרכת עובד חדש

נספח ד'  -טופס הפנייה לבדיקה רפואית

טופס לשליחת מועמדים לבדיקה רפואית

לקבלה לעבודה
לקבלת קביעות

החברה השולח ..................................................................................................................................................................................................................................
הכתובת ...........................................................................................................................................................................................................................................
לכבוד קופת-חולים ...........................................................................................................................
ב ............................................................................................................................................... ......

מספר תעודת זהות
מספר חבר בקופ"ח

הננו שולחים אליכם את הח' ............................................................................................... / ..........................................................................................................
שם פרטי
שם משפחה
אשר עומד להתקבל לעבודה  /לקבל קביעות אצלנו בתור ......................................................................................................................................................................
מקצוע
הננו מבקשים לבדוק אותו בהתאם למוסכם בינינו ולהודיע לנו:
אם החבר מתאים לתפקיד המוצע?
.0
.2

...................................................................................................................................................................... .................................................
(מקום לשאלות מיוחדות  -למלא ע"י השולח)

ר"פ הצהרה חתומה ע"י החבר על ויתורו על הסודיות הרפואית כלפי בדיקה זו.
חתימת בא-כוח החברה וחותמת החברה
............... / ............... / ...............
.....................................................................................................................

ב.

ויתור על סודיות רפואית

הואיל ו ................................................................................................................................................................................................................. -דורש ממני
(שם החברה)
חוות דעת רפואית על כושרי לעבודה בחברה ,הנני מצהיר:
אני מתחייב למסור לרופאים ולכל עובד רפואי אחר אשר יבדוק אותי ,ידיעות מלאות ונכונות על כל מחלה וכל מום שחליתי בהם בעבר ושאני חולה בהם
.0
היום ,מבלי להעלים דבר.
אני מוותר בזאת לגבי החברה הנ"ל על הסודיות הרפואית בנוגע לכל מחלה או מום שחליתי בהם בעבר ושהנני חולה בהם כעת והנני מסכים לכך ,כי כל
.2
רופא או מוסד רפואי אשר טיפל או מטפל בי ימסור ידיעות מלאות על הנ"ל ולא תהיינה לי שום טענות או תביעות כלשהן לקופת-חולים ו/או לעובדיה
בקשר עם מסירת העובדות
הנ"ל או מסקנות המבוססות עליהן.
............... / ............... / ...............

ג.

חתימת המועמד לבדיקה ...........................................................................................................................

תשובת הרופא

לכבוד ......................................................................
ב .............................................................................

............... / ............... / ...............

מספר תעודת זהות

הננו להודיעכם כי בדקנו את הח' ............................................................................................................ ...........................................................................................
בתור מועמד לקבלה לעבודה  /לקביעות בתור .......................................................................................................................................................................................
(התפקיד)
ומצאנו כי הנ"ל

............................................................................................................... ......................................................................................................... .0
...................................................................................................... .................................................................................................................. .2

הערות (בעיקר במקרה של אי-התאמה לתפקיד המוצע) ....................................................................................... ...............................................................................
...........................................................
חותמת המחלקה

...................................................... .....
שם הרופא
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...........................................................
חתימת הרופא הבודק

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.8.4

דף 24 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.4נוהל קליטה והדרכת עובד חדש

נספח ה'  -טופס הדרכת עובד חדש על ידי מנהל העבודה

טופס הדרכת עובד חדש
שם העובד:

______________________________

תאריך:

______________________________

תפקיד:

______________________________

תאריך

נושא

שם המדריך

חתימת המדריך

הדרכת בטיחות כללית.
סיור באזור העבודה ,כולל דרכי מילוט ,מיקום
מטפים וארונות כיבוי אש.
פירוט הסיכונים וכללי הבטיחות במרחב
העבודה ו/או בתחנת העבודה.
הציוד המגן האישי הנדרש.
הדרכה על ציוד/מכונות.
התנהגות במקרה של אירוע חריג או תאונה.

הצהרת העובד :אני מאשר שקיבלתי הדרכת בטיחות ,הבנתי את דרישות הבטיחות ואני מתחייב לפעול לפיהן.
שם פרטי ומשפחה

תאריך

חתימה

הערות

אישור מנהל העבודה:
שם פרטי ומשפחה

תאריך

חתימה

הערות

אין להתחיל עבודתך ללא קבלת הדרכת בטיחות מתאימה לכך!
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.1

עדכון:

דף 29 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.5נוהל הסמכת עובד על מכונה

כללי
יש צורך להדריך עובד חדש או עובד וותיק שעבר מתפקיד אחד לתפקיד אחר על מכונה חדשה שאינה
מוכרת לו ,לרבות אופן ביצוע העבודה במכונה מבחינה בטיחותית .לצורך כך העובד יוכל לעבוד על
מכונה רק אחרי שהודרך והוסמך לכך על ידי מנהל הישיר בכתב מינוי.

.2

מטרה
לקבוע את השיטה להדרכת והסמכת עובד על מכונה.

.3

תחולה
תחולת נוהל זה על עובדים חדשים המתקבלים לעבודה בחברה או עובדים וותיקים העוברים לעבוד על
מכונה שלא הוסמכו לעבוד עליה.

.4

עיתוי
עם קבלת עובד חדש לחברת המיועד לעבוד על מכונה מסוימת ,או עם העברת עובד וותיק ממכונה אחת
לאחרת ,יבוצעו כל הפעולות הרלוונטיות להדרכתו והסמכתו על המכונה בידי הגורמים המתאימים
ובאחריותם.

.5

הגדרות
"מכונה"  -מכונה הדורשת הסמכה פנימית :מילוי קשיות,מחרטה ,כרסומת לסוגיהן ,מכונת השחזות,
גיליוטינה ,מסורים לסוגיהן.

.6

מסמכים ישימים
.6.1

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט .1999 -

.6.2

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.7

עדכון:

דף 26 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.5נוהל הסמכת עובד על מכונה

השיטה
פירוט הפעולות לביצוע בידי בעלי התפקידים הרלוונטיים להדרכה והסמכה של העובד על המכונה .בעלי
התפקידים האלו הם מנהל העבודה ועובד מיומן שתפקידו להדריך את העובד על המכונה וללוות אותו
בשלבים הראשונים של העבודה.
7.1

מנהל העבודה יבצע את הפעולות הבאות:
 .7.1.1יצמיד לעובד המודרך עובד וותיק ומיומן שידריך אותו על המכונה ,לרבות הוראות
הבטיחות והסיכונים שלה.
 .7.1.2כל פעולות ההדרכה והחניכה של העובד המיומן יהיו באחריותו ותחת פיקוחו של מנהל
העבודה.
 .7.1.3בתום ההדרכה של העובד המיומן ,מנהל העבודה ייתן לעובד מינוי על המכונה עליה הוא
הודרך והוסמך חתום על ידי המנכ"ל (ראה נספח א').

7.2

העובד שמונה לצורך הדרכת העובד על המכונה יבצע את הפעולות הבאות:
 .7.2.2ידריך את העובד בהפעלת המכונה עליה הוא אמור לעבוד לגבי אופן הביצוע במכונה על
כל היבטי הבטיחות.
 .7.2.3אם צריך ,ידריך את העובד על שימוש בציוד המגן האישי הנדרש ויוודא שיש לו ציוד כזה
ותקין.
 .7.2.4ילווה את העובד במהלך עבודתו עד שיוודא שהוא הבין את כל ההסברים ומכיר את
העבודה ויוודא שהוא עובד לפי כללי הבטיחות .כמו כן יוודא שהעובד אכן מקפיד
להשתמש בציוד מגן אישי הנדרש במכונה זו.
 .7.2.5בסיום ההדרכה ואחרי ששוכנע כי העובד מסוגל לעבוד על המכונה ,יודיע למנהל
העבודה.

.8

אחריות
האחריות לביצוע נוהל זה היא על מנכ"ל ומנהלים ישירים.

.9

נספחים
.9.1

נספח א'  -כתב מינוי למפעיל מכונה.

.9.2

נספח ב'  -כתב מינוי "אדם כשיר" לעובד אחזקה.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.9.1

דף 27 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.5נוהל הסמכת עובד על מכונה

נספח א'  -כתב מינוי למפעיל מכונה

כתב מינוי למפעיל מכונה/תהליך
א)

פרטי העובד:
שם פרטי ומשפחה_______________ :

ב)

תיאור המכונות והפעולות המותרות שלגביהן מתייחס המינוי:
שם המכונה

ג)

ת.ז________________ :.

תפקיד____________ :

מספר בחברה

שם היצרן

פעולות מותרות במכונה

הצהרת העובד:
אני מ צהיר בזה שכל הנתונים האישיים המפורטים בסעיף (ג) לעיל נכונים וכי קיבלתי הדרכה
בהפעלת המכונות המפורטות בסעיף (ב) לעיל כנדרש ,הודרכתי במידה מספקת לעבודה הכרוכה
בכל פעולה שהוסמכתי במינוי לבצע ,ומכיר את כל הסכנות הכרוכות במכונות אלו.
אני מתחייב בזאת לקיים את כ ל כללי הבטיחות הנוגעים למכונות אלו ולהשתמש בציוד האישי כפי
הנדרש בתקנות וכפי שהודרכתי .אני מתחייב שלא לעשות במכונות כל פעולת תחזוקה או כל פעולה
אחרת שלא הודרכתי והוסמכתי לבצע.
אני מצהיר כי מצב בריאותי תקין ובאפשרותי למלא את התפקיד כנדרש.
שם פרטי ומשפחה______________ :

ד)

תאריך_______________ :

חתימה____________ :

הצהרת המדריך:
אני החתום מטה ,מצהיר כי האדם שפרטיו בסעיף (ג) לעיל הודרך על ידי בנושא הפעלת המכונות
המתוארות בסעיף (ב) לעיל ,במידה מספקת לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוא הוסמך במינוי
ל בצע ,מכיר את כל הסכנות הכרוכות במכונות אלו וכי הוא כשיר להפעילן.
שם פרטי ומשפחה______________ :

ה)

אישור מנהל העבודה:
שם פרטי ומשפחה______________ :

ו)

תאריך_______________ :

חתימה____________ :

פרטי הממנה:
שם פרטי ומשפחה______________ :

ז)

תאריך_______________ :

חתימה____________ :

ת.ז_________ ________ :.

תפקיד____________ :

הצהרת הממנה:
אני החתום מטה ,מצהיר כי מיניתי את העובד שפרטיו בסעיף (א) לעיל לביצוע פעולות במכונות
כמפורט בסעיף (ב) לעיל.

תאריך_______________ :
שם פרטי ומשפחה______________ :
העתק:תיק בטיחות-ממונה בטיחות ,תיק אישי,מפעיל.
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חתימה____________ :

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.9.2

דף 28 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.5נוהל הסמכת עובד על מכונה

נספח ב'  -כתב מינוי "אדם כשיר" לעובד אחזקה

כתב מינוי "אדם כשיר"  -גישה למכונות בתנועה כשאינן מגודרות
(לפי סעיף  38לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל )1971 -
א)

פרטי העובד:
שם פרטי ומשפחה_______________ :

ב)

תיאור המכונות והפעולות המותרות שלגביהן מתייחס המינוי:
שם המכונה

ג)

ת.ז________________ :.

תפקיד____________ :

מספר בחברה

שם היצרן

פעולות מותרות במכונה

הצהרת העובד:
אני החתום מטה מצהיר בזאת שכל פרטי האישיים בסעיף (א) לעיל נכונים ,וכי קיבלתי הדרכה
לביצוע פעולות במכונות כמפורט בסעיף (ב) לעיל ,וכי אני מכיר את כל הסכנות הכרוכות במכונות
כנדרש בסעיף  38של פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1970 -
אני מצהיר כי מצב בריאותי תקין ובאפשרותי למלא את התפקיד כנדרש.
שם פרטי ומשפחה______________ :

ד)

אישור מנהל העבודה:
שם פרטי ומשפחה______________ :

ה)

תאריך_______________ :

חתימה____________ :

פרטי הממנה:
שם פרטי ומשפחה______________ :

ו)

תאריך_______________ :

חתימה____________ :

ת.ז_________ ________ :.

תפקיד____________ :

הצהרת הממנה:
אני החתום מטה ,מצהיר כי מיניתי את העובד (אדם כשיר )¹שפרטיו בסעיף (א) לעיל לביצוע פעולות
במכונות ²כמפורט בסעיף (ב) לעיל ,וכי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  38של פקודת
הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1970 -
שם פרטי ומשפחה______________ :

*

תאריך_______________ :

חתימה____________ :

העתק:תיק בטיחות-ממונה בטיחות ,תיק אישי,מפעיל
" 1אדם כשיר"  -גבר שהגיע לגיל  18ונתמלאו בו שתי אלה )1( :הוא נתמנה על ידי תופש החברה ,מינוי בכתב שצורף
לפנקס החברה  ,לבצע פעולות במכונות שבתנועה ,כולן או מקצתן ,כפי שפורט בכתב המינוי ,וקיבל מאת התופש עותק
של כתב המינוי בחתימת ידו; ( ) 2הוא הוכשר במידה מספקת לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוסמך במינוי לבצע,
ומכיר את הסכנות הכרוכות במכונות שבתנועה הנובעת מפעולה כאמור.
" 2פעולות במכונות"  -בדיקת חלק של מכונות ,או סיכה או כיוון שנתגלה בהם צורך מיידי וכן עבודה שגרתית על
המכונה כפי שהוגדרו בכתב מינוי זה.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.1

עדכון:

דף 25 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.6נוהל שימוש בציוד מגן אישי

כללי
ציוד מגן אישי נדרש כאשר הסיכונים במקום העבודה או בתהליך אינם ניתנים למניעה מספקת על ידי
נקיטת אמצעים טכניים (הנדסיים) כגון :מערכת סגורה לחלוטין לבידוד רעש מזיק ,שינוי בתהליך או
בארגון העבודה וכו' .עבודה ללא ציוד מגן אישי עלולה להביא לפגיעה בבטיחות העובד או בבריאותו.
הפגיעה עלולה להיות חמורה ,בהתאם לסיכון אליו נחשף העובד.

.2

מטרה
מטרת נוהל זה הוא לאפיין ציוד המגן האישי (צמ"א) הנדרש לשם הגנה על העובד מפני סיכון המצוי
באזור עבודתו והעלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו.

.3

תחולה
תחולת נוהל זה על כלל ציבור עובדי החברה ו/או כל המועסק קבע או ארעית על ידי קבלנים ו/או
מבקרים בכל תחום משטחי העבודות בחברה ו/או באתרי העבודה מטעם החברה.

.4

.5

הגדרות
.4.1

"ציוד מגן אישי (צמ"א)"  -צ יוד ואבזריו שנועד לשימושו האישי של האדם בעבודה ע"י לבישתו,
הרכבתו ,חבישתו או נשיאתו ושתוכנן להגן על העובד מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או
בבריאותו.

.4.2

"גורם מזיק"  -הסיכון אשר ציוד המגן האישי נועד להגן על העובד מפניו – סיכוני רעש מזיק,
סיכוני אבק מזיק ,סיכונים מכאניים ,סיכונים כימיים וכו'.

מסמכים ישימים
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז .1997 -

.6

השיטה
6.1

פירוט סוגי ציוד מגן אישי:
 .6.1.1בטבלה מס'  1מובאים סוגי ציוד מגן אישי בהתאם לגורם המזיק ,כולל הגדרת העובדים
בחברה החייבים בציוד המגן האישי המצוין.
 .6.1.2ציוד מגן אישי יכול להיות מיועד לשימוש חד פעמי או רב פעמי .סוג הציוד ,עובי החומר
וחוזקו המכאני ייקבעו בהתאם לסוג העבודה ועוצמת הסיכון של הגורם עמו עובדים.

6.2

הנחיות כלליות:
 .6.2.1יש להשתמש בציוד מגן אישי בכל מקרה שהסיכונים במקום העבודה או בתהליך אינם
ניתנים למניעה מספקת על ידי נקיטת אמצעים הנדסיים ,טכניים ,שינוי בתהליך ,בשיטות
או בארגון העבודה ובכל מקרה שאופן העבודה אינו מבטיח מניעה מוחלטת של אפשרות
פגיעה בעובד.
 .6.2.2חובת א ספקת ציוד המגן האישי הנדרש לביצוע עבודה כלשהי מוטלת על המעביד או
האחראי על ביצוע העבודה ,אלא אם החובה מוטלת במפורש על אדם אחר בהתאם
לחוקים ולתקנות מדינת ישראל.
 .6.2.3לגבי עובדי קבלן או עובדי חברות כוח אדם :האחריות לאספקת ציוד המגן האישי חלה
על הקבלן ,אלא אם נקבע אחרת בהסכם שבין הקבלן לבין חברת שיאון
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פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

עדכון:

דף 31 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.6נוהל שימוש בציוד מגן אישי

 .6.2.4הממונה הישיר על העובד יוודא שכל עובד שלו החייב בשימוש בציוד מגן אישי יעשה כן.
 .6.2.5פריטי ציוד מגן כגון משקפי מגן ,כפפות ונעליים הם אישיים .אין להעבירם לאדם אחר
אלא לאחר ניקוי וחיטוי הציוד על פי הצורך ,למניעת אפשרות העברת זיהום מסוכן או
מחלות מעובד לעובד.
 .6.2.6יש לשמור על שלמות הציוד ותקינותו.
 .6.2.7לפני השימוש בציוד המגן האישי יש לבדקו ולוודא התאמתו לייעודו ,ניקיונו ,תקינותו
ושלמותו .אין להשתמש בציוד לא מתאים לייעודו ,פגום או מזוהם ויש להחליפו.
6.3

הדרכת עובדים:
 .6.3.1יש להדריך כל עובד בדבר השימוש הנכון בציוד מגן אישי .ההדרכה תכלול פרוט
הסיכונים בעבודה ,חשיבות השימוש בצמ"א ואופן השימוש הנכון ,כולל :בדיקתו לפני
השימוש ,אופן לבישתו והסרתו ,ניקויו לאחר השימוש ושמירה על תקינותו ושלמותו.
 .6.3.2ההדרכה תהווה חלק מהדרכת העובד בהיבטי הבטיחות בתחנת העבודה בה הוא עובד.
 .6.3.3כל הדרכת עובד לגבי ציוד המגן האישי תתועד ותישמר בתיק הדרכות.

6.4

נהלי בטיחות כתובים:
 .6.4.1פי רוט ציוד המגן האישי הנדרש בעבודה כלשהי יהווה חלק מנוהל העבודה המתאים.
 .6.4.2הנוהל יכלול את פרטי ציוד המגן האישי הנדרש בעבודה ,אופן בדיקתו לפני שימוש
והנחיות לגבי השמירה על תקינותו וניקיונו.

6.5

שילוט והוראות לגבי חובת השימוש בצמ"א:
 .6.5.1בכל מקום עבודה שנדרש בו ציוד מגן אישי יוצב שילוט ו/או הוראות לגבי חובת השימוש
בציוד המגן האישי הנדרש בתחנת העבודה ,כגון" :משקפי מגן חובה" " ,חובת נעילת
נעלי בטיחות"" ,רעש מזיק ,חובה שימוש בציוד מגן על השמיעה" וכד'.
 .6.5.2באזורי רעש מזיק יש לציין על גבי השילוט גם את מפלס הרעש שנמדד.

6.6

6.7

התאמת ציוד המגן האישי לייעודו:
.6.6.1

עם כל הכנסה של ציוד/תהליך חדש ,ייבחנו הסיכונים הכרוכים בעבודה ,על ידי יחידת
הבטיחות וייקבע ציוד המגן האישי הדרוש לעבודה ,בהתאם לצורך.

.6.6.2

ציוד המגן האישי יותאם למטרתו  -להגן מפני אפשרות חשיפה לגורם או הגורמים
המסוכנים בתחנת העבודה בשגרה ובמקרה של תקלה (ראה טבלה מס'  .)1בהתאם לכך
ייקבעו:
א .סוג ציוד המגן האישי הנדרש.
ב .החומר ממנו עשוי הצמ"א.
ג .עובי החומר ממנו הוא עשוי.
ד .החוזק המכאני של הציוד ועמידותו בפני קריעה או חיתוך.
ה .רמת ההגנה שהוא מספק  -יכולתו להפחית את חשיפת העובד לגורם המסוכן.
ו .הגודל והצורה של פריטי הציוד ,על מנת להבטיח התאמה אישית טובה לעובד.

תחזוקת ציוד המגן האישי/תדירות ההחלפה:
 .6.7.1נעלי בטיחות יוחלפו כאשר הן מראות סימני בלייה או פגיעה .עובד יקבל נעלים חדשות
תמורת הישנות.
 .6.7.2לפני כל שי מוש במשקפי מגן או אוזניות שאינן אישיות של העובד ,יש לנקותם במטלית
לחה באלכוהול .אם מתגלים פגמים במשקפי המגן או באטימה של האוזניות ,פנה
למנהלך הישיר להחלפת הציוד.
 .6.7.3אטמי אוזניים הם אישיים .אין להעבירם מעובד לעובד.
 .6.7.4כפפות לטקס לשימוש עם כימיקלים כגון חומרי ניקוי או דגנרטים הן חד פעמיות .יש
להשליכן לאחר השימוש או בסוף המשמרת .כפפות ניאופרן לשימוש בכימיקלים כגון
ממיסים אורגניים יישטפו לאחר השימוש וייתלו לייבוש.
 .6.7.5ציוד מגן לעבודה בגובה (רתמה ,אמצעי קשירה ,סופג אנרגיה ,טבעות ,כובע מגן וכו')
ייבדקו על ידי העובד בכל תחילת העבודה בגובה ובאחריותו על פי התקנות
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עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
6.8
גורם
מזיק

השחזה
כרסום

משקפי מגן מתאימות על פי תקן ישראלי.

הגנה מפני שבבי מתכת/פלסטיק.

קדיחה
ניסור
מתכת/עץ/פלסטיק
במסור חשמלי

משקפי מגן מתאימות על פי תקן ישראלי.

הגנה מפני שבבי מתכת/פלסטיק.

משקפי או מגן פנים על פי תקן ישראלי.

הגנה מפני שבבי
מתכת/פלסטיק/עץ

עבודה ברעש מזיק
עבודה ברעש מזיק

אוזניות.

הגנת
הגוף
הגנה
מנפילה
מגובה

הגנה מפני קרינה וגיצים.
הגנה בפני רעש מזיק מעל 85
דציבל ועד  111דציבל.
הגנה בפני רעש מזיק מעל 111
דציבל.

כפפות מגן עור-בד
כפפות מגן אסבסט.

הגנה בפני חום.

כפפות מגן מסוג
ניאופרן

טיפול בחומרים קורוזיביים (חומצות
ובסיסים) ,ממיסים אורגניים (מסירי
שומנים) או חומרים מחמצנים (סודיום
היפוכלוריט  -אקונומיקה) ,לרבות מילוי כלי
קיבול והורקתם.

כל עובד המטפל בחומרים כימיים
לצורך ניקיון ,סיכה וכו'.

כפפות מגן מסוג
לטקס

עבודה עם חומרי ניקוי וסבונים (דגנרטים).

עובדי ניקיון.

כובע מגן לתעשייה על פי ת"י .484
כובע מגן לעבודה בגובה על פי תקן
אירופאי  EN-12492כולל רצועות סנטר.

הגנה מפני חפצים נופלים.

עבודה בגובה בחברה

הגנת
הרגליים

כל עובד המטפל בחומרים כימיים
לצורך ניקיון ,סיכה וכו'.

הגנה מפני פגיעה מכאנית בידיים.

עבודה במחסן חו"ג

הגנה על
הקרקפת

טיפול בחומרים קורוזיביים (חומצות
ובסיסים) ,ממיסים אורגניים (מסירי
שומנים) או חומרים מחמצנים (סודיום
היפוכלוריט  -אקונומיקה) ,לרבות מילוי כלי
קיבול והורקתם.
מסכת ריתוך.
אטמי אוזניים ספוגיים או מגומי.

עבודה עם פחים
ומתכות
עבודה בחום כגון
ריתוך

הגנת
הראש

תיאור הציוד/תכונות נדרשות

תכונות נדרשות

משקפי או מגן פנים על פי תקן ישראלי.

ריתוך חשמלי

הגנת
הידיים

תת פרק  :1.6נוהל שימוש בציוד מגן אישי

הגנה מפני שבבי מתכת/פלסטיק.

משקפי מגן עם מגני
צד/
משקפי מגן אטומים

הגנת
האוזניים

תאריך2102 :

טבלה מס'  :1הציוד המגן האישי הנדרש בהתאם לגורם המזיק:
סוג העבודה

הגנת
העיניים/
הפנים

דף 30 :מתוך59 :

הגנה מפני חפצים נופלים וחבטות.

עבודה במכונות
מסתובבות לבעלי
שיער ארוך

כובע ,מטפחת ראש או רשת להגנת
השיער  -עם או בלי מצחייה.

הגנה בתהליך עבודה בו קיימת
סכנה של תפיסת השיער.

עבודה באולם החברה

נעלי בטיחות עם כיפת מגן.

הגנה מפני נפילת חפצים ,מכה,
מעיכה.

עבודה בגובה

נעלי בטיחות מונעות החלקה.

הגנה מפני החלקה.

עבודה באולם הייצור

בגדי עבודה  -מכנסיים וחולצה או סרבל.

הגנה מפני גירוי העור וחסימת
הנקבוביות.

עבודה בגובה בחברה

ציוד מגן אישי לעבודה בגובה על פי תקן
אירופאי כגון רתמה ,חבל קשירה ,סופג
אנרגיה וכו'  -לפי סוג העבודה.

הגנה מפני נפילה מגובה.

מסכת אבק (נשמית).

הגנה מפני אבק מזיק.

עבודה בתהליכי
הגנת
עיבוד היוצרים אבק
הנשימה
מזיק
 .7אחריות

יישום נוהל זה הוא באחריות מנכ"ל ומנהלים ישרים.
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דף 32 :מתוך59 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

תאריך2102 :

תת פרק  :1.7נוהל איתור מפגעי בטיחות

 .1מטרה
הבטחת איתורם של מפגעים בטיחותיים בחברה  -אם כתוצאה מעבודה שוטפת ואם ממצב קיים קבוע.
 .2אחריות
על כל עובדי החברה  -יש להתריע על קיום מפגע כלשהו המהווה סיכון לעובדים ולמוצר שאי הזזתו או סילוקו
ייגרמו לתאונה ,כמו כן לפעול באופן תמידי למניעת מפגעים שונים.
 .3מסמכים ישימים
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -
 .4השיטה
.4.1

כל עובד במתלם עבודתו/בתחנת עבודתו יבצע מערכת קצרה של בדיקות נדרשות בתחילת עבודתו
לגבי תקינות הציוד ,כלי העבודה והמכשירים המופקדים בידיו.

.4.2

כל מנהל מחלקה יערוך סיור במחלקתו בתחילת יום העבודה.

.4.3

מנהל הישיר יערוך סיור לאיתור מפגעי בטיחות בחברה מעת לעת.

.4.4

ממונה הבטיחות יערוך סיור לאיתור מפגעי בטיחות בחברה בכל ביקור שלו במקום.

.4.5

כל עובד המגלה מפגע בטיחותי ,חייב בדיווח למנהל הישיר או למנהל הישיר.

.4.6

מנהל הישיר או מנהל העבודה חייבים בסילוק מיידי של מפגע המהווה סכנה מיידית לעובדים או
ללקוחות.

.4.7

מנהל הישיר יחליט באם נחוצה התערבותו של ועדת הבטיחות בנושא או שהטיפול יתבצע על ידו.

טבלה לנוהל איתור מפגעי בטיחות

מאתר המפגעים

תדירות
הבדיקה

מהות הבדיקה

מדווח על
הממצא

העובד במרחב
העבודה שלו

כל תחילת
עבודתו
בשוטף

בדיקת מרחב העבודה :פרה קשורה ,ללא סיכוני
חשמל ,תנאים סביבתיים ,סיכונים מיוחדים
בהתאם לסוג הפעולה והחומרים המשמשים
לביצוע הפעולה.

למנהל הישיר

מנהל הישיר

בשוטף

בדיקת נושא הבטיחות באזור העבודה כולו.
סביבתיים ,סדר וניקיון ,סיכונים מיוחדים בהתאם
לסוג הפעולה והחומרים המשמשים לביצוע
הפעולה.

מכ"ל

מנכ"ל

בשוטף

סיור יסודי בחברה /לקוחות .נושאי בטיחות
שוטפים.

ועדת בטיחות
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עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

תאריך2102 :

תת פרק  :1.8נוהל סילוק מפגעי בטיחות

 .1מטרה
הבטחת סילוקם של מפגעים בטיחותיים בחברה  -אם כתוצאה מעבודה שוטפת ואם ממצב קיים קבוע.
 .2אחריות
הנהלת החברה אחראית לסילוק המפגעים.
 .3מסמכים ישימים
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -
 .4השיטה
.4.1

מנהל הישיר אחראי לסילוק מפגעים שנתגלו במחלקתו ואינם דורשים התערבות גורם חיצוני.

.4.2

מנהל האחזקה יטפל במפגעים שנתגלו ויש צורך לסלקם באמצעות חברה חיצונית או חשמלאי מוסמך.

.4.3

ועדת הבטיחות יבצע בקרה שוטפת על ביצוע סילוק המפגעים על פי לוח זמנים.

טבלה לנוהל סילוק מפגעי בטיחות

סוג המפגע

האחריות לסילוק

בקרה על הביצוע

מפגע במרחב בעבודה

מנהל הישיר (אם יש צורך
באמצעות חברה חיצונית)

מנהל תפעול

מפגע בתחום החשמלי

מנהל האחזקה באמצעות
חשמלאי מוסמך

מנהל תפעול

מפגע בתחום כיבוי אש

מנהל האחזקה (אם יש צורך
באמצעות חברה חיצונית)

מנהל תפעול

מפגע בתחום עזרה
ראשונה

אחראי עזרה ראשונה (אם יש
צורך באמצעות חברה חיצונית)

מנהל תפעול

אחר

מנהל האחזקה (אם יש צורך
באמצעות חברה חיצונית)

מנהל תפעול
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פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

עדכון:

דף 34 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.9נוהל בדיקות תקופתיות

 .1מטרה
נוהל זה בא למלא על דרישות החוק ,התקנות והתקנים לבדיקות תקופתיות של המתקנים והציוד הקיימים
בחברה ,וכן על הצורך לקיים את הציוד ו המתקנים במצב תקין ולמנוע תאונות ותקלות ,זאת על ידי ארגון
מערך הביקורות  -כולל בקרה ומעקב אחר יישום תיקונים והערות ובחינה עד לאישור.
 .2אחריות
ביצוע נוהל זה חל על מנהל אחזקה שבתחומו הציוד והמתקנים הנדרשים בדיקה תקופתית על פי חוק ,תקנות
ותקנים.
 .3הגדרות
"מתקן הרמה"  -כל מכונה היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס ,להורידו או להחזיקו תלוי ,לרבות
מלגזה ,עגורן וכו'.
"מערכת גילוי אש"  -מערכת ידנית או אוטומטית לגילוי אש ,המיועדת להתריע על התהוות אש בשלבים
המוקדמים ו המורכבת מאלמנטים אלה :גלאים לגילוי אש ואופייני אש (כגון קרינה ,חום או עשן) ,לחצנים
ידניים ,יחידות בקרה ,התקני התרעה וסימון ,יחידות פיקוד וכדומה.
 .4מסמכים ישימים
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -
חוק החשמל ,התשי"ד .1954 -
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,התש"ן .1991 -
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) ,התשמ"ח .1998 -
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז .2117 -
ת"י " - 1928מערכות לכיבוי אש במים :בקרה ,בדיקה ותחזוקה".
ת"י  1221חלק  - 11תחזוקת מערכות גילוי אש".
ת"י  129חלק " - 1מטפים מטלטלים :תחזוקה".
ת"י  158חלק " - 4מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) :בדיקות".
ת"י  21חלק " - 2.22מנורות לתאורת חירום".
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) ,התשמ"ד .1984 -
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) ,התשנ"א
.1990 -

.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6
.4.7
.4.8
.4.9
.4.11
.4.11
.4.12
 .5השיטה
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4

הבדיקות תתבצענה לפני התאריך בו פג תוקף הבדיקה.
ממצאי הבדיקה יתויקו בתיק הבטיחות של החברה.
מנהל אחזקה ינהל את ביצוע תיקון הליקויים על פי מה שנמסר לו מהגורם הבודק.
ציוד לקוי לא יוכנס לעבודה אלא באישור הגורם הבודק.

 .6נספחים
.6.1
.6.2
.6.3
.6.4

נספח
נספח
נספח
נספח

א'  -טבלת הציוד לבדיקה תקופתית.
ב'  -טופס לבדיקת תאורת חירום.
ג'  -טופס לבדיקת מפסקי פחת.
ד'  -טופס לבדיקת סולמות.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.6.1

דף 39 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.9נוהל בדיקות תקופתיות

נספח א'  -טבלת הציוד לבדיקה תקופתית
תדירות
הבדיקה

ביצוע ע"י

אחריות על
ביצוע

1

מתקני
הרמה/מכונות
חקלאיות

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
התש"ל 1971 -

 14חודשים

בודק מוסמך

מנהל תפעול

2

סל הרמה

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
התש"ל 1971 -

 6חודשים

בודק מוסמך

3

קולטי אוויר

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
התש"ל 1971 -

 26חודשים

בודק מוסמך

4

אביזרי הרמה

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
התש"ל 1971 -

 6חודשים

בודק מוסמך

5

מערכת גילוי אש

ת"י  1221חלק 11

 12חודשים

חברה חיצונית

6

עמדות כיבוי אש

ברזי שריפה  -ת"י 448
גלגלונים  -ת"י 318
זרנוקים  -ת"י 365

 12חודשים

חברה חיצונית

 1חודש

נציג אחזקה

 12חודשים

חברה חיצונית

 1חודש

נציג אחזקה

פעם בשבועיים

נציג אחזקה

 12חודשים

חברה חיצונית
מהנדס בודק

מס'

סוג
הבדיקה/פעילות

חוק/תקנה/תקן/דרישה

מנהל תפעול
מנהל תפעול
מנהל תפעול
מנהל תפעול

יוזמת החברה
דרישות שירותי כבאות
7

מנהל תפעול

מטפי כיבוי אש
ת"י  129חלק 1

מנהל תפעול
מנהל תפעול
מנהל תפעול
מנהל תפעול

10

תאורת חירום

ת"י  21חלק 2.22

11

בדיקה תרמוגרפית
ללוחות החשמל

יוזמת החברה

12

הארקה

חוק החשמל ,התשי"ד 1954 -

הארקת יסוד -
 61חודשים

13

מפסקי פחת

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל),
התש"ן 1991 -

מפסקי פחת -
אחת לחודש

נציג אחזקה

14

מכשירי חשמל
מיטלטלים

יוזמת החברה והמלצת המוסד לבטיחות
וגהות

 6חודשים

חשמלאי
מורשה

מנהל תפעול

15

ארונות/ערכות
עזרה ראשונה

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה
במקומות עבודה) ,התשמ"ח 1998 -

 6חודשים

א.עזרה
ראשונה

מנהל תפעול

16

תקינות סולמות

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה
בגובה) ,התשס"ז 2117 -

 6חודשים

נציג אחזקה

15

תקינות ציוד עבודה
בגובה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה
בגובה) ,התשס"ז 2117 -

 12חודשים

נציג אחזקה

16

ניטור סביבתי לרעש
מזיק

 24חודשים

מעבדה
מורשית

17

בדיקות רפואיות -
בדיקות פיקוח
ושמיעה

 12חודשים

מרפאה
תעסוקתית

18

ציוד מגן אישי

 12חודשים

נציג אחזקה

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות
תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),
התשמ"ד 1984 -
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות
תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),
התשמ"ד 1984 -
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן
אישי) ,התשנ"ז 1997 -
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מנהל תפעול
מנהל תפעול
מנהל תפעול

מנהל תפעול
מנהל תפעול
מנהל תפעול

מנהל תפעול

מנהל תפעול

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.6.2

דף 36 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.9נוהל בדיקות תקופתיות

נספח ב'  -טופס לבדיקת תאורת חירום

טופס לבדיקת תאורת חירום (אחת לחודש)
חודש.................................... :
מפעל ................................... :

תאריך............................... :

עורך הבדיקה.................................. :

יש לבדוק :תקינות תאורת החירום באמצעות לחיץ הביקורת.

שלט תאורת
חירום מס'

מחלקה

תקין

36

לא תקין

הערות

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.6.3

דף 37 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.9נוהל בדיקות תקופתיות

נספח ג'  -טופס לבדיקת מפסקי פחת

טופס לבדיקת מפסקי פחת (אחת לשבועיים)
חודש.................................... :
מפעל ................................... :

תאריך............................... :

עורך הבדיקה.................................. :

יש לבדוק :תקינות מפסק הפחת באמצעות לחיץ הביקורת.

מפסק פחת מס'

מחלקה

תקין

37

לא תקין

הערות

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.6.4

דף 38 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.9נוהל בדיקות תקופתיות

נספח ד'  -טופס לבדיקת סולמות

טופס לבדיקת סולמות (אחת ל 6 -חודשים)
חודש.................................... :
מפעל ................................... :
יש לבדוק:

תאריך............................... :

עורך הבדיקה.................................. :

סולם בעל ת"י ,שלמות ותקינות הסולם לרבות השלבים ,קיום רפידות נגד החלקה ,התקן הגבלת
מפתח תקין (בסולם .)A

סולם מס'

מחלקה

תקין

38

לא תקין

הערות

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

עדכון:

דף 35 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.10נוהל ביקורת ציוד כיבוי אש ידני

.1

מטרה
ציוד כיבוי אש הוא יקר הן בהשקעה הבסיסית והן באחזקה .אחזקה נאותה ובקורת מתמדת תבטיח
שבשעת הצורך יהיה הציוד תקין ומוכן לשימוש .בנוסף לביקורת התקופתית על ציוד זה שמבצעת
החברה המתחזקת ציוד זה יש צורך בבדיקה חודשית על ידי נאמן בטיחות.

.2

תחולה
ביצוע נוהל זה חל על מנכ"ל שבתחומו ציוד הכיבוי הנדרש בדיקה תקופתית חודשית על פי תקן ישראלי
 129באמצעות נאמן בטיחות שימונה על ידו.

.3

הגדרות
" .3.1גלגלון"  -צינור מים באורך  25מ' על גלגלת עם מזנק רב שימושי בקצהו.
" .3.2זרנוק"  -בכל ארון שבעמדת כיבוי אש מצויים  2צינורות עם חיבורים מהירים ,כל צינור בקוטר "2
ובאורך  15מטר הנקראים זרנוקים.
" .3.3מזנק"  -בכל ארון שבעמדת כיבוי אש מצוי מתקן הנקרא מזנק עם חיבור מהיר לזרנוק .המזנק
משמש להשגת טווח ההסלנה המירבי .יש למזנק  2אופציות :קדימה  -סילון מים ,אחורה  -רסס
מים.
" .3.4מטפה"  -מתקן ידני מיטלטל לכיבוי אש .ישנם סוגי מטפים שונים על פי תכולתם כגון גז ,אבקה
וקצף .רוב סוגי המטפים הם במשקלים של  3ק"ג ו 6 -ק"ג .המטפים צריכים להיות ממוספרים
לצורך זיהוי על מנת לאפשר ביצוע מעקב תקין.
" .3.5ארון כיבוי אש"  -ארון לרוב ממתכת צבוע באדום המכיל בתוכו בד"כ גלגלון 2 ,זרנוקים ומזנק.
ארונות כיבוי אש צריכים להיות ממוספרים לצורך זיהוי על מנת לאפשר ביצוע מעקב תקין.

.4

מסמכים ישימים
 .4.1ת"י  129חלק " - 1מטפים מטלטלים :תחזוקה".
 .4.2ת"י " - 1928מערכות לכיבוי אש במים :בקרה ,בדיקה ותחזוקה".

.5

השיטה
 .5.1נציג אחזקה יערוך ביקורת אחת לחודש על כל ציוד כיבוי האש שבתחום החברה.
הביקורת על מטפי כיבוי אש תכלול:
א .אופן הצבת המטפה.
ב .גישה חופשית למשתמש בחרום.
ג .הנצרה במקומה והחותם ("פלומבה"( שלם.
ד .שלמות המטפה .קורוזיה ודליפה.
ה .לחץ תקין (אם קיים מחוון לחץ).
הביקורת על ארונות כיבוי אש תכלול:
א .תקינות הארון והסוגר שלו.
ב .גישה חופשית למשתמש בחרום.
ג .תקינות הגלגלון והמזנק הרב שימושי שבקצהו.
ד .הימצאות ותקינות המזנק הנוסף.
ה .הימצאות ותקינות  2הזרנוקים.

.6

נספחים
 .6.2נספח א'  -רשימת ציוד כיבוי האש הקיים בחברה.
 .6.3נספח ב'  -טופס ביקורת חודשית לציוד כיבוי אש.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.6.1

דף 41 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.10נוהל ביקורת ציוד כיבוי אש ידני

נספח א'  -רשימת ציוד כיבוי האש הקיים בחברה

רשימת ציוד כיבוי האש הקיים בחברה
רשימת מטפי כיבוי אש
(ציין בטבלה את המספר הסידורי של המטפה על פי הסוג שלו ומשקלו)
מחלקה

מטפה גז
 3ק"ג

מטפה אבקה
 3ק"ג

מטפה גז
 6ק"ג

מטפה אבקה
 6ק"ג

הערות

רשימת ארונות כיבוי אש
(ציין בטבלה את כמות הזרנוקים ,המזנקים ומפתחות השטורץ שבארון)
מחלקה

ארון כיבוי מס'

זרנוק

מזנק

41

מפתח שטורץ

הערות

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.6.2

דף 40 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.10נוהל ביקורת ציוד כיבוי אש ידני

נספח ב'  -טופס ביקורת חודשית לציוד כיבוי אש

טופס ביקורת חודשית לציוד כיבוי אש
(על פי ת"י )129
חודש............................... :
מפעל ...................................... :

תאריך............................... :

עורך הסקר................................... :

בדיקת מטפי כיבוי אש
יש לבדוק:

מטפה מס'

אופן הצבת המטפה גישה חופשית למשתמש בחירום ,תקינות הוראות השימוש ,נצרה ו"פלומבה"
תקינים ,שלמות המטפה ,קורוזיה ודליפה ,לחץ תקין במחוון הלחץ.

ליקויים

המלצות לביצוע

אחראי
לביצוע

לו"ז לביצוע

הערות/גמר
ביצוע

בדיקת ארונות כיבוי אש
יש לבדוק:

ארון כיבוי
אש מס'

תקינות הארון והסוגר שלו ,גישה חופשית למשתמש בחירום ,תקינות הגלגלון והמזנק הרב שימושי
שבקצהו ,הימצאות ותקינות המזנק הנוסף ,הימצאות ותקינות שני הזרנוקים.

ליקויים

המלצות לביצוע

41

אחראי
לביצוע

לו"ז לביצוע

הערות/גמר
ביצוע

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.1

עדכון:

דף 42 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.11נוהל דיווח ורישום תאונת
עבודה

מטרה
נוהל זה בא להבטיח בירור סיבות ונסיבות של תאונת עבודה על ידי המנהל הישיר של הנפגע או המנהל
שנכח במקום בעת התאונה ,סמוך לקרות התאונה ,ולהפיץ את המידע לבעלי התפקידים בארגון לצורך
הפקת לקחים.
בנוסף נוהל זה מסדיר את צורת הדיווח למשרד התמ"ת על ידי המנהל הישיר של הנפגע לכל תאונה
שגרמה להיעדרות של מעל  3ימים של הנפגע מהעבודה עקב אותה תאונה.

.2

תחולה
נוהל זה חל על עובדי החברה ,עובדי קבלן ועובדי כוח אדם בתחום פעילות החברה.

.3

הגדרות
"תאונת עבודה"  -אירוע או שורת אירועים המתרחשים במהירות באופן בלתי צפוי כתוצאה ממצב מסוכן
או מפעולה מסוכנת מסתיימים בחבלה גופנית ,בנזק לרכוש או בשניהם יחד.

.4

.5

מסמכים ישימים
.4.1

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -

.4.2

פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה).1945 ,

השיטה
הפעולות לביצוע:
.5.1

פינוי לטיפול רפואי עם טופס :250
א .הנפגע יפונה לטיפול רפואי ברכב פרטי או באמבולנס עם מלווה מטעם החברה.
ב .המנהל הישיר של הנפגע או מנהל אחר במקום ידאג לצייד את הנפגע או את המלווה עם
טופס  251שישמש אותו להפניה לרופא המטפל לקבלת אישורים רפואיים של "נפגע/ת
בתאונת עבודה".

.5.2

הודעה על תאונה בעבודה:
א .המנהל הישיר של הנפגע או המנהל שנכח במקום בעת קרות התאונה ימלא טופס פנימי
"הודעה על תאונה בעבודה  -פנימי" ויפיץ אותו במייל להנהלת הארגון ולממונה הבטיחות תוך
 24שעות מקרות התאונה.
ב .המנהל הישיר ש ל הנפגע ידווח על התאונה למפקח עבודה אזורי שבמשרד התמ"ת בטופס
דיווח אם התאונה גרמה להיעדרות של מעל  3ימים של הנפגע מהעבודה אחרי שהתבהר
מצבו של הנפגע ותוך  24שעות מקרות התאונה.

.6

אחריות
האחריות לביצוע הנוהל היא על מנהל תפעול.

.7

נספחים
.7.1
.7.2

נספח א'  -טופס הודעה על תאונת עבודה  -פנימי על ידי המנהל הישיר של הנפגע או מנהל אחר
שנכח במקום בעת קרות התאונה.
נספח ב'  -טופס דיווח על תאונת עבודה למפקח עבודה אזורי שבמשרד התמ"ת.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.7.1

דף 43 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.11נוהל דיווח ורישום תאונת
עבודה

נספח א'  -טופס הודעה על תאונת עבודה  -פנימי על ידי המנהל הישיר

טופס הודעה על תאונת עבודה  -פנימי
(יש למלא ולהעביר ביום התאונה)
תאריך......................................... :
שם הנפגע ..................................................... :תפקיד..................................................................... :
מפעל .............................................................. :מחלקה.................................................................. :
האבר הנפגע ................................................ :מהות הפגיעה (מכה ,חתך וכו').............................. :
תאריך התאונה ............................................. :שעה........................................................................ :
תאור התאונה לפי עדות הנפגע/עד ראייה:
................................................................................... .................................................................... ........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
גורם משוער לתאונה:
................................................................................... ............................................................................
למי הודיע הנפגע על התאונה............................................................................................................ :
תאריך ההודעה .................................................... :שעת ההודעה................................................. :
עדים לתאונה:
שם .................................................... :ת.ז................................................. :.
שם .................................................... :ת.ז................................................. :.
עזרה ראשונה הוגשה ע"י................................................................................................................... :
נשלח ל................................................................................................................................ .............. :-
נמסרה הודעה טלפונית/בכתב ל...................................................................................................... :-
הערות המנהל הישיר/מנהל הישיר:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................... ............................................................
שם המנהל הישיר/מנהל הישיר ...................................... :חתימה............................................. :
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.7.2

דף 44 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.11נוהל דיווח ורישום תאונת עבודה

נספח א'  -טופס דיווח על תאונת עבודה למשרד התמ"ת

מדינת ישראל

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה  -אגף הפיקוח על העבודה

עמוד  1מתוך  2עמודים

טופס דיווח על תאונת עבודה
דווח טלפוני

 .1פרטי המדווח
שם ממלא הטופס

תפקידו של ממלא הטופס

ת.ז.

מס' טלפון של המדווח

 .2פרטי המעביד או העסק
שם המעביד או העסק
מספר מע"מ (עוסק מורשה)

מס' תיק ברשם החברות

מס' תיק בביטוח לאומי

מספר מפעל במשרד התמ"ת

כתובת המעביד
רחוב

ישוב

מיקוד

ת.ד.

מס' טלפון בחברה

שם איש קשר

מס' עובדים בחברה

מהות העסק או החברה (פעילות עיקרית)

שם המחלקה בה ארעה התאונה

שם מקום העבודה בו ארעה התאונה (במידה ושונה מפרטי המעביד)
כתובת בה ארעה התאונה (במידה ושונה מכתובת החברה)
רחוב
ישוב
שם אדם שהגיע למקום התאונה  /עד ראיה

מס' בית

טלפון

מס' טלפון

הערות

 .3פרטים על התאונה (חלק זה ימולא ע"י האחראי הישיר של הנפגע או ע"י מנהל העבודה)
תאריך התאונה

שעת התאונה

התעסקותו של הנפגע בעת התאונה

מספר נפגעים

מס' שעות שהנפגע עבד עד התאונה

התאונה ארעה כאשר

תאר באופן מפורט את מהלך התאונה ,נסיבותיה וכיצד ארעה (נא לתאר באופן חופשי את המקרה)
אילו מצבים או תנאים לא בטוחים גרמו לתאונה ואילו אמצעים ננקטים למטרות מניעה?
אילו מבין הגורמים הבאים היוו לדעתך סיבה לאירוע התאונה (ניתן לבחור ביותר מגורם אחד במידה ויש)

עובד

מטלה/משימה

סביבה

כושר גופני לא מתאים
לא קיבל הדרכה מתאימה/מספקת
חוסר מיומנות/הכשרה לביצוע המשימה
חוסר מיגון אישי/מיגון אישי לקוי
קשר לקוי עם עובדים אחרים
עומס עבודה רב מידי/עייפות
לבוש/ביגוד לא מתאים
עבודה בניגוד לכללים/נהלים

משימה מורכבת מידי
משימה לא ברורה
שיטת עבודה לא מתאימה/שגויה
ציוד לא מתאים לביצוע המשימה
לחץ/חוסר זמן מספיק
חוסר בנהלים/הנחיות

אי סדר במקום העבודה
שדה ראייה לקוי/לא מספיק
תאורה לקויה/לא מספיקה
איוורור לקוי/לא מספיק
חשיפה לחומרים כימיים
חשיפה לקרינה
רעש
טמפרטורה גבוהה מידי/נמוכה מידי
משטח עבודה לא יציב
משטח עבודה לא מגודר

מתקן/מכונה
ליקוי/חוסר בתחזוקה
ליקוי/חוסר במגינים וגידורים
ליקוי ארגונומי
בעיות מכניות אחרות
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

דף 49 :מתוך59 :
תאריך2102 :

עדכון:

אם בתאונה היה מעורב מכשיר או מכונה או חומר ספציפי  -רשום כאן פרטי זיהוי מדויקים ואת החלק שפגע בנפגע

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

מדינת ישראל

תת פרק  :1.11נוהל דיווח ורישום תאונת עבודה

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה  -אגף הפיקוח על העבודה

עמוד  2מתוך  2עמודים

טופס דיווח על תאונת עבודה

 .4פרטי הנפגע

שם משפחה

שם פרטי

ישוב

רחוב

מס' ת"ז /דרכון

ת .לידה

מין

ז

מקצועו של הנפגע  -פירוט מדויק
ישראל

תוצאת הפגיעה

מס' בית

הנפגע הינו תושב
יו"ש/עזה

איבר פגוע

אחר

מס' טלפון

ותק במקצוע
חודשים
שנים

מהות הפגיעה

ותק בתפקיד הנוכחי
חודשים
שנים

סוג העסקה

יש לשלוח הודעה זו למשרד התמ"ת בפקס04-8665103 :
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נ

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.1

עדכון:

דף 46 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.12נוהל תחקיר תאונת עבודה

מטרה
נוהל זה בא להביא לאחידות בדרך התחקיר של תאונות עבודה ,להגדיר אחריות ולוח זמנים לביצוע.
תחקיר תאונה או כמעט תאונה בארגון יאפשר ניתוח מיידי של האירוע במטרה להפיק לקחים ולמנוע
התרחשות דומה בעתיד.

.2

תחולה
נוהל זה חל על ממונה הבטיחות של הארגון.

.3

הגדרות
"תאונת עבודה"  -אירוע או שורת אירועים המתרחשים במהירות באופן בלתי צפוי כתוצאה ממצב מסוכן
או מפעולה מסוכנת מסתיימים בחבלה גופנית ,בנזק לרכוש או בשניהם יחד.

.4

מסמכים ישימים
.4.3
.4.4

.5

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -
פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה).1945 ,

השיטה
שיטת ביצוע התחקיר:
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4
.5.5
.5.6
.5.7
.5.8

תיאור האירוע (מה קרה? מתי קרה?).
היקף ושליטה (מה היה היקף החקירה ובאיזו צורה התבצע).
עובדות הנובעות מחקירת האירוע.
ניתוח הממצאים והעובדות שעלו מהחקירה.
ממצאים (סידור כרונולוגי של התרחשות התאונה).
מסקנות (קביעת סיבות לקרות התאונה).
המלצות על פעילות למניעת הישנות האירוע בעתיד.
פרסום ממצאי התאונה בטופס חקירה והמלצות למניעה בעתיד.

דוגמא לטופס תחקיר  -בנספח א' לנוהל זה.
.5.1

תיאור האירוע:
יש לתת תיאור תמציתי קצר של מה קרה תוך ציון מקום וזמן.

.5.2

היקף ושליטה:
יש לתאר כיצד בוצע התחקיר (תשאול עובדים ,בדיקת זירת האירוע ,לקיחת דוגמאות ,צילום זירה,
התייעצות בגורמי חוץ ועוד).

.5.3

ממצאים ועובדות:
פירוט הדברים לביצוע:
א.
ב.
ג.

יש לציין את כל העובדות הישירות והעקיפות הקשורות לאירוע שעלו תוך כדי התחקיר.
החקירה מתבצעת על ידי קיום ראיון נפרד לנפגע ולכל עד ראייה לאירוע/תאונה.
בדיקת ההדרכה והתדרוכים שניתנו לעובד לקראת ביצוע המשימה.

רשימת בדיקה  -בנספח ב' לנוהל זה.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.5.4

עדכון:

דף 47 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.12נוהל תחקיר תאונת עבודה

מסמכים שסייעו לתחקיר:
כל מסמך רלוונטי שקשור לתאונה ,כגון :פנקס הדרכה ,תסקיר בדיקה של מתקן הרמה שהיה
מעורב בתאונה וכו'.

.5.5

מסקנות:
קביעה סופית של הסיבה שגרמה לקרות התאונה.

.5.6

המלצות:
לאחר כל השלבים הנ"ל יש להמליץ על המלצות למניעה.
ההמלצות יכולות להיות ישימות למשימה מסוימת ,לאזור התאונה או לכל המתקן.
כל המלצה תכלול את שם העובד/בעל התפקיד האחראי ליישומה ואת תאריך היעד להשלמתה.
על ההמלצות להנחות מה יש לעשות על ידי הפיקוח האחראי (דרג הניהול).
ההמלצות חייבות להיות הגיוניות וניתנות ליישום.

.6

אחריות
.6.1

תחקיר ראשוני:
תחקיר ראשוני של האירוע יתבצע על ידי המנהל הישיר או מנהל אחר שנכח במקום בעת קרות
התאונה ביום האירוע על פי נוהל דיווח ורישום תאונת עבודה.

.6.2

תחקיר יסודי:
תחקיר יסודי שיכלול בעת הצורך את כל הגורמים ויעשה באחריות ממונה הבטיחות.

.6.3

אחריות ממונה הבטיחות:
ממונה הבטיחות יערוך את איכות הדוחות על פי המבחנים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

.6.4

דייקנות המידע.
בהירות העובדות.
קביעת שורש הבעיה.
התאמת ההמלצות למניעה (האם הגיוניות? האם ישימות?).
האם מוצגת מנהיגות ברורה של הנהלת החברה.
האם הייתה מעורבות של האנשים המתאימים.

אחריות מנכ"ל/האתר:
מנכ"ל אחראי לביצוע ההמלצות הכתובות בטופס תחקיר התאונה.

.6.5

הפצת התחקיר:
הפצת תחקיר התאונה על פי חומרת האירוע וחשיבותו יופץ למנהלי הארגון באחריות ממונה
הבטיחות.

.7

נספחים
.7.1

נספח א'  -טופס תחקיר התאונה של ממונה הבטיחות.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

דף 48 :מתוך59 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

תאריך2102 :

תת פרק  :1.12נוהל תחקיר תאונת עבודה

 .7.1נספח א'  -טופס תחקיר התאונה של ממונה הבטיחות

טופס תחקיר פנימי
(ימולא ע"י ממונה הבטיחות)

תאונה  /כמעט תאונה עם פוטנציאל חמור
תאריך......................................... :
מיקום התאונה ................................. :תאריך התאונה ........................... :שעה........................... :
שם הנפגע ........................................ :ת.ז ........................... :.מקצוע/תפקיד.............................. :
האבר הנפגע ................................................ :מהות הפגיעה (מכה ,חתך וכו').............................. :
היעדרות/היעדרות משוערת.............................................................................................................. :
תאור של התאונה:
................................................................................... ............................................................................
................................................................................................. ..............................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................. ..............................................................................................
הקף ושליטה (מה בוצע מיידית לאחר האירוע):
................................................................................... ............................................................................
...............................................................................................................................................................
ממצאים ועובדות הנובעות מהתחקיר:
................................................................................... ............................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................ ...................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...................
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

דף 45 :מתוך59 :

עדכון:

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

תאריך2102 :

תת פרק  :1.12נוהל תחקיר תאונת עבודה

הגורמים לתאונה
סמן  Xלכל גורם לתאונה (ניתן לסמן יותר מאחד)
 .5הכשרה לקויה

 .1בעיות ניהול
הגדרת מדיניות בטיחות ,אחריות הנהלה
בכירה
בעיות בניהול  /שליטה ארגונית  /הטמעת
מדיניות בטיחות
הגדרת אחריות ונשיאה באחריות של
מנהלים

לא ניתנה כלל הדרכה
תוכן הדרכה לא מתאים  /הדרכה לקויה /
עזרים
לא נערכו מספיק רענונים  /תרגול
לא נערך מעקב יעילות הדרכה

הקצאת משאבים שגויה או לא מספקת
פיקוח לקוי על ביצוע  /אין ביקורות /
מבדקים

 .6בעיות ציוד וחומרים

דוגמה לקויה של הנהלה  /מנהלי מחלקה

ציוד פגום  /לא מתפקד

אין תמריצים לעובדים להתנהג באופן
בטיחותי

חומר פגום או לא מתפקד

העסקת קבלנים לא מורשים

חיבור או הלחמה פגומים
כשל מערכת טכנית  /מערכת בקרה /
מחשב

 .2ליקויים בניתוח סיכונים
לא בוצעו איתור גורמי סיכון והערכת
סיכונים

תחזוקה לקויה

תהליכי ניתוח סיכונים בוצעו באופן לקוי

חומר מסוכן  /דליק

המלצות תהליכי ניהול הסיכונים לא בוצעו

ליקוי בהגנת מכונה
כשל ציוד אחר:

 .3טעות תכנון ועיצוב ()DESIGN

 .7טעויות אנוש

עיצוב לקוי של מערכת  /תהליך  /מטלה
תכנון לקוי של ארגון העבודה או המשימה

קיצור דרך  /אלתור

טעות בבחירת ציוד או חומר

אי תשומת לב לפרטים

טעות בשרטוט ,בהוראות או בנתונים

הפרת נהלים

חוסר במידע טכני

בעיה בתקשורת מילולית

ממשק אדם-מכונה לקוי

אי הבנה  /אי ידיעה

ליקויים בתקשורת

אי שימוש בציוד מגן
השתוללות ,מעשה קונדס

 .4נהלים לקויים

חוסר זהירות

נהלים שגויים ,סותרים ,או לא מתאימים

 .8גורמים חיצוניים

אין נהלים
יש נהלים אך אין אכיפה של עבודה לפיהם

מזג אויר

אי בהירות בהגדרת אחריות של עובדים
ומנהלי עבודה

תנאים גיהותיים :רעש ,תאורה ,אוורור,
וויברציות ,וכדומה
אש או פיצוץ מחוץ למערכת

 .9גורמים נוספים
אחר :1

סביבת ביצוע מסוכנת

אחר :2

גניבה ,חבלה ,וונדליזם ,טרור
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...............................................................................................................................................................
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................................................................................................................... ............................................
...............................................................................................................................................................
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תפקיד............................................................................................... :
חתימה.............................................................................................. :
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מטרה
מטרת הנוהל ה יא להסדיר את אופן הטיפול בערכות העזרה הראשונה וברענונם באופן שוטף וקבוע.

.2

תחולה
נוהל זה חל על עובדי החברה.

.3

.4

.5

הגדרות
.3.1

"עזרה ראשונה"  -טיפול ראשוני בלבד שאפשר לתת במקום העבודה.

.3.2

"מגיש עזרה ראשונה"  -חובש או אדם שעבר הדרכה על ידי גורם מקצועי מוסמך בהגשת עזרה
ראשונה ומונה על ידי מנכ"ל להגיש עזרה ראשונה בחברה.

.3.3

"תיק עזרה ראשונה"  -ערכת להגשת עזרה ראשונה על ידי מגיש מאומן המכילה את הפריטים
המצוינים בנספח ב' לנוהל זה .הערכה נמצאת בחברה בארונות חירום.

.3.4

"מתקן לטיפול עצמי" – ארגז או ארון המורכב באופן קבוע בחברה והמצוי בהישג ידם של כל
העובדים והמכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי המצוינים בנספח ב' לנוהל זה.

.3.5

"ערכת החייאה"  -ערכה המכילה מסכת כיס ונתיב אוויר .תהיה בכל מפעל ,אחת לכל קבוצה
של עד  25עובדים.

.3.6

"ערכת חילוץ ומילוט"  -ציוד שתכליתו מתן הגנה סבירה לאדם מפני אש בחברה שבו מעל 51
עובדים.

.3.7

"אחראי על תיק עזרה ראשונה"  -מגיש עזרה ראשונה בחברה שמונה כאחראי על הימצאותם
של פריטי הע"ר בארונות העזרה הראשונה לחירום בחברה וכן על הימצאותם של ערכת החייאה
וערכת חילוץ ומילוט בחברה.

.3.8

"אחראי מחלקתי על מתקן לטיפול עצמי"  -עובד בחברה שמונה כאחראי על הימצאותם של
פריטי הע"ר במתקן לטיפול עצמי שבמחלקתו.

מסמכים ישימים
.4.1

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל  ,1971 -סעיפים  147ו.148 -

.4.2

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) ,התשמ"ח .1988 -

השיטה
.5.1

הנחיות כלליות:
 .5.1.1אחראי על תיק עזרה ראשונה יעמוד בתנאים הבאים:
א.

עבר הכשרה מתאימה בהגשת עזרה ראשונה על ידי גורם מוסמך לכך וקיבל
תעודה.

ב.

קיבל מינוי בכתב המסמיך אותו כ"אחראי על תיק עזרה ראשונה".

 .5.1.2אחראי על תיק עזרה ראשונה אחראי על:
א.

הימצאות מסכת כיס ונתיב אוויר בערכת החייאה.

ב.

הימצאות ערכת חילוץ ומילוט בהישג ידם של העובדים אם בחברה מעל  51עובדים.

ג.

סימון תיק ע"ר ,מתקן לטיפול עצמי וערכת החייאה באופן בולט ובמגן דוד אדום
בציון מטרתם.
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 .5.1.3אחראי מחלקתי על מתקן לטיפול עצמי אחראי על:
א.
.5.2

הנחיות לביצוע רענון מתקנים לטיפול עצמי לאחראים המחלקתיים עליהם:
.5.2.1

.5.3

הימצאות הפריטים במתקן לטיפול עצמי על פי נספח ב' לנוהל זה.

אחת לחודש חובה לפתוח את המתקנים לטיפול עצמי ולבדוק את הציוד ואת כל הפריטים
הקיימים בו ,כדלקמן:
א.

בדיקת פג תוקף של כל הפריטים במתקן.

ב.

הכנת רשימה של ציוד או פריטים החסרים במתקן עקב שימוש בהם.

ג.

הכנת רשימה של כל הפריטים אשר פג תוקפם.

ד.

האחראים על המתקנים לטיפול עצמי ירכזו בשקית או קופסה את כל פריטי הציוד
אשר פג תוקפם על מנת להחליפם ולחדש את מלאי הפריטים החסר במתקן.

ה.

על האחראים על המתקנים לטיפול עצמי לחדש את כל הפריטים במתקן
שבאחריותם ולבצע במידת הצורך הזמנה של הציוד והפריטים הדרושים או החסרים
על ידי הגשת בקשה בכתב לאחראי עזרה ראשונה ,כמו כן עליהם לדאוג להשלמת
הפריטים החסרים במתקן במלאי חדש בעל תאריך פג תוקף סביר ,וזאת במהירות
האפשרית.

ו.

אסור שבמתקן לטיפול עצמי יחסרו פריטים ולכן יש לדאוג להשלים כל פריט שחסר
באופן מיידי.

הנחיות רענון המתקנים לטיפול עצמי וארונות החירום לאחראי על תיק עזרה ראשונה:
 .5.3.1אחראי על תיק עזרה ראשונה ידאג לוודא כי במחסן יהיה כל הזמן מלאי סביר ,קבוע
ושוטף ובעל תוקף סביר של ציוד עזרה ראשונה עבור המתקנים לטיפול עצמי ועבור
ארונות החירום.
 .5.3.2אחראי על תיק עזרה ראשונה ידאג להזמין מייד פריט/ציוד אשר אזל מהמלאי הנמצא
במחסן באופן שוטף וקבוע.
.5.3.3

במקרה של בעיות ברכישת מלאי חדש למחסן ,יש לדווח מייד למנכ"ל ולממונה הבטיחות.

 .5.3.4אחראי על תיק עזרה ראשונה יודיע לאחראים על המתקנים לטיפול עצמי במקרה הצורך
על כניסתו של מלאי חדש.
 .5.3.5אחראי על תיק עזרה ראשונה ירשום בכרטיס את רשימת הפריטים שנמסרו לאחראים על
המתקנים לטיפול עצמי ויחתימם על הכרטיס.
.6

.7

אחריות (לביצוע ולבקרה)
.6.1

אחריות על ביצוע נוהל זה תחול על האחראים המחלקתיים על המתקנים לטיפול עצמי במחלקות
ועל אחראי על תיק עזרה ראשונה.

.6.2

האחריות על ההזמנה ,האחסון וההפצה של כל הפריטים והציוד של העזרה הראשונה בחברה
תחול על אחראי על תיק עזרה ראשונה.

.6.3

האחריות לבקרה על ביצוע הנוהל תחול על מנהל העבודה ועל האחראי על תיק עזרה ראשונה.
אחראי על תיק עזרה ראשונה יהיה אחראי לוודא ביצוע נוהל זה על ידי האחראים על המתקנים
לטיפול עצמי בחברה.

נספחים
.7.1

נספח א'  -סיווג ערכות עזרה ראשונה בחברה.

.7.2

נספח ב'  -פריסת ערכות עזרה ראשונה בחברה.

.7.3

נספח ג'  -רשימת מגישי עזרה ראשונה בחברה.

.7.4

נספח ד'  -רשימת הפריטים/הציוד בתיקי עזרה ראשונה ובמתקנים לטיפול עצמי בחברה.
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נספח א'  -סיווג ערכות עזרה ראשונה בחברה

שם

סוג

חלק א'

ארון עזרה ראשונה
לחירום

חלק ב'

מתקן לטיפול עצמי

.7.2

דף 93 :מתוך59 :

מהות השימוש
תיק חירום ,לשימוש בשעת חירום
בלבד.יעודכן תקופתית.
גישה חופשית לעובדים.
יעודכן מפעם לפעם על פי הצורך
ותקופתית.

מיקום
בכניסה לאולם
בכל המחלקות

נספח ב'  -פריסת ערכות עזרה ראשונה בחברה
תיק עזרה ראשונה  -ארון חירום

א.

סוג הציוד

מיקום
כניסה-שיאון דרום

ב.

ארון ע"ר חירום

ממונה אחראי על
הציוד
א' עזרה ראשונה

מתוכנן עבור
 55-99עובדים

מתקן לטיפול עצמי

שיאון דרום

מתקן לטיפול עצמי

ממונה אחראי על
הציוד
א' עזרה ראשונה

 1-19עובדים

משרד צפון

מתקן לטיפול עצמי

א' עזרה ראשונה

 1-19עובדים

מוטי

מתקן לטיפול עצמי

א' עזרה ראשונה

 1-19עובדים

מיקום

סוג הציוד
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מס'
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תת פרק  :1.13נוהל רענון ערכות עזרה ראשונה

נספח ג'  -רשימת מגישי עזרה ראשונה בחברה

מחלקה

שם ומשפחה

טלפון

טלפון
במחלקה

1
2
3
4
5
6
7
8
.9
.11
.11
.12

יש למלא
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.7.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

1
2
3
4

עדכון:

תת פרק  :1.13נוהל רענון ערכות עזרה ראשונה

תיק עזרה ראשונה  -ארון חירום

חלק ב'  -פריטים המיועדים לתיק
עזרה ראשונה
פדים מגזה סטרילית בגודל 7.5x7.5
ס"מ
גליל אספלנית ברוחב  1.5ס"מ ואורך 1
מ'
סרטי אספלנית ברוחב  2ס"מ
אגדים ברוחב  5ו 7 -ס"מ
תחבושות שדה אישיות
משולשים (הצלע  91ס"מ והבסיס 131
ס"מ)
סיכות ביטחון ,גדלים שונים
טבליות להרגעת כאבים
תמיסות סביעור לחיטוי .הכמות בסמ"ק
סרט גומי חוסם עורקים
זוג מספריים

ב.

מס'

תאריך2102 :

נספח ד'  -רשימת הפריטים/הציוד בתיקי ע"ר ובמתקן לטיפול עצמי

א.

מס'

דף 99 :מתוך59 :

מ1 -
עד 19
עובדים

מ20 -
עד 49
עובדים

מ50 -
עד 99
עובדים

מ100 -
עד 150
עובדים

מעל ל-
 ,150לכל
 25נוספים
או חלק
מהם

15

21

25

25

11

2

3

4

4

1

15
11
3

21
15
4

25
21
5

25
21
5

11
7
2

7

11

12

12

5

7
15
51
1
1

11
21
75
1
1

15
25
111
1
1

15
25
111
1
1

5
11
25
1
1

מתקן לטיפול עצמי

חלק ב'  -פריטים המיועדים לתיק
עזרה ראשונה
פדים מליגנין סטרילי בגליל רצוף
שמאפשר להפרידם בגודל  4x4ס"מ
סרט מדבק מסוג אספלנית ברוחב 1.5
בגליל רצוף ובגודל מתאים למתקן -
הכמות במטרים
תמיסות סביעור לחיטוי ,באריזה
מותאמת למתקן  -הכמות בסמ"ק
טבליות להרגעת כאבים ,באריזת
תפזורת מותאמת למתקן

מ1 -
עד 19
עובדים

מ20 -
עד 49
עובדים

מ50 -
עד 99
עובדים

מ100 -
עד 150
עובדים

מעל ל-
 ,150לכל
 25נוספים
או חלק
מהם

25

51

75

111

15

2

3

5

7

1

25

51

111

151

25

11

25

45

65

11
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תאריך2102 :

תת פרק  :1.14נוהל בטיחות לעבודה בחשמל

כללי
עובדי שיאון משתמשים בכלי עבודה חשמליים מיטלטלים או קבועים שעפ"י חוק דורשים תפעול בטיחותי.
בנוסף נדרש מעת לעת לבצע עבודות חשמל בשטח החברה כגון תחזוקה וטיפול במתקני חשמל או
בכלים חשמליים שונים.

.2

מטרה
.2.1
.2.2

.3

להורות על שיטות עבודה ,שתמנענה סיכוני התחשמלות לעובדים בכלים חשמליים.
לקבוע את הכללים להבטחת רמת בטיחות נאותה בשטחי החברה בעבודות חשמל בהסתמך על
חוק החשמל ותקנותיו כדי למנוע התחשמלות או נזק לציוד.

תחולה
על כל העובדים בחברה ,לרבות חשמלאים וקבלני חוץ.

.4

הגדרות
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6
.4.7

.5

מסמכים ישימים
.5.1
.5.2

.6

"חשמלאי"  -בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל ,התשי"ד .1954 -
"זרם דלף"  -זרם הדולף דרך בידוד או על פניו בהשפעת המתח.
"מפסק"  -מכשיר המיועד להפסקה ולחיבור במתכוון של זרם חשמלי במיתקן.
"מפסק מגן הפועל בזרם דלף"  -התקן מיתוג המיועד לנתק אוטומטית את המיתקן המוגן על
ידו ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף במיתקן.
"כבל"  -מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה ,או מספר מוליכים מבודדים מאוגדים תוך ייצורם,
כשהם בעלי עטיפה משותפת בהתאם לתנאי התקן.
חוק החשמל ,התשי"ד .1954 -
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,התש"ן .1991 -

השיטה
.6.1

הוראות בטיחות כלליות לעבודה בחשמל
.6.1.1
.6.1.2
.6.1.3
.6.1.4
.6.1.5
.6.1.6
.6.1.7
.6.1.8

עבודות חשמל יתבצעו רק על ידי חשמלאי עם רישיון בתוקף.
על כל המתקנים ,המכשירים וחלקי המכשירים שמותר ואפשר להאריקם חלים כללי
הבטיחות במתקני חשמל המוגדרים בחוק החשמל ותקנותיו.
כל הציוד והמכשירים החשמליים הנמצאים בחברה יענו על דרישות התקן הישראלי.
העבודות החשמליות תבוצענה בהתאם לתקן הישראלי או בהתאם לחוק החשמל
ותקנותיו.
מתקן או מכשיר חדש או אחרי תיקון יופעל על ידי החשמלאי או בנוכחותו.
כל ניסוי או שינוי ,ולו הקטן ביותר ,יבוצע קודם ,במידת האפשר ,במתח שאינו עולה על 24
וולט.
יוקפד על תקינותם המתמדת של אבזרי החשמל תקינים ,כבלי החיבורים ,מכסי בתי
התקע וכו'.
לפני תיקון או פירוק של מתקן חשמלי תעשנה הפעולות הבאות:
א .על המתקן ייתלה שלט "אין להפעיל מתקן זה".
ב .תנותק אספקת המתח אל המתקן.

56

נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :
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תת פרק  :1.14נוהל בטיחות לעבודה בחשמל

ג .רק האחראי לתיקון או לפירוק רשאי לחבר את המתקן למתח עם סיום העבודה.
ד .אם התיקון נמשך ימים אחדים ,ייקבע על המתקן תג בציון התאריך וההנחיה למי
לפנות לחידוש ההזנה.
.6.1.9

.6.1.11
.6.1.11
.6.1.12

.6.2

בעבודה עם כבלי חשמל ארוכים יוקפד על מילוי הוראות אלה:
 .1יש להימנע מגרירת הכבלים על הרצפה.
 .2יש להגן על הכבלים המונחים על הרצפה מפני פגיעה על ידי עוברים ושבים,
עגלות וכו'.
 .3יש למנוע מגע בין בידוד הכבל לבין חומרים מאכלים ,דלק ,שמן וכו'.
 .4כבלים לא יונחו במקומות רטובים או בחללים רוויי אדי מים.
 .5כבלי החשמל יהיו קצרים ככל האפשר כדי שלא יהוו מכשול על הרצפה.
קופסאות חיבורים תותקנה בגובה של  2מ' לפחות מהרצפה.
אין להשתמש בראשי מבטחים קונטיננטליים שהוצאו מהם מכסי הזכוכית.
הטיפול בכלים והתחזוקה חייבים להתבצע ע"י עובדים מוסמכים ,מיומנים ואחראים ,אשר
מורשים לתחזק ולתקן את הכלים .הביקורת והתחזוקה צריכות להתבצע עפ"י המלצות
היצרן והנחיותיו .אם הכלי אינו מיועד לשימוש בזמן הקרוב  -צריך לאחסן אותו כך שלא
ייפגע מרטיבות או מאבק.

הוראות בטיחות לתפעול כלים חשמליים מיטלטלים
.6.2.1

קופסאות חיבורים תותקנה בגובה של  2מ' לפחות מהרצפה.

.6.2.2

שמור על הסדר בסביבת העבודה.
אי סדר בסביבת העבודה מגביר את הסיכון לתאונות.
קח בחשבון את סביבת העבודה שלך:
 .1אל תשתמש בכלי עבודה חשמליים בסביבה לחה או רטובה.
 .2וודא תאורה הולמת.
 .3אל תשתמש בכלי עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים דליקים.
הגן על עצמך מפני התחשמלות.
הימנע ממגע גופני עם חפצים מוארקים כגון צינורות ,מתקני הסקה ,דוודים ,תנורים,
מקררים וכו' .הזנת זרם החשמל להפעלת הכלים חייבת להיות רק באמצעות מפסקי מגן
המופעלים בזרם דלף  -ממסרי זרם פחת -מפסקים נגד התחשמלות.
הרחק בני אדם מהמקום.
אל תאפשר לאנשים אחרים לגעת בכלי העבודה או בכבל החשמל.
הרחיקו בני אדם מסביבת מקום העבודה שלכם.
אחסן את הכלים במקום בטוח.
יש לאחסן כלי עבודה חשמליים שאינם בשימוש במקום יבש ונעול ,שאין גישה לבני אדם
לא רצויים.
אל תגרום לעומס יתר על הכלים.
כלי עבודה פועלים בצורה טובה יותר ובטוחה יותר בטווח הביצועים שאליו הם מיועדים,
על כן קרא את מאפייני הכלים לפני השימוש.
השתמש בכלי הנכון.
אל תשתמש בכלים או אביזרים קטנים לצורך עבודה כבדה .אל תשתמש בכלי עבודה
למטרות או משימות שאינם מיועדים אליהן .בחירת הכלי הנכון תבטיח תפעול נכון ובטוח.
השתמש בכבל מאריך בצורה נכונה.
כאשר אין ברירה אחרת  -דאג לפרוש אותו לכל אורכו בזמן השימוש ,אחרת עלול הקטע
שנשאר מלופף להתחמם מעל המותר וכתוצאה מכך ייפגם הבידוד ועלולה להתרחש
שריפה.
וודא כי לכלי יש בידוד כפול.
אל תסיר את המגנים שסופקו עם הכלי.
לבש בגדי עבודה.

.6.2.3

.6.2.4

.6.2.5

.6.2.6

.6.2.7

.6.2.8

.6.2.9

.6.2.11
.6.2.11
.6.2.12
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תת פרק  :1.14נוהל בטיחות לעבודה בחשמל

הפעולות לביצוע בעת אירוע התחשמלות עובד
המבחין העובד המתחשמל יבצע את הפעולות הבאות:
 .6.3.1יפסיק במהירות את הספקת המתח אל הנפגע ,באמצעות מפסק ההפעלה ,מפסק
החירום (אם קיים) או שליפת התקע.
 .6.3.2במקרה ולא ניתן להגיע במהירות לאמצעי הניתוק ,יש לשחרר את הנפגע ממקור החשמול
הפרדה פיזית ממוליך החשמל.
 .6.3.3במקרה זה המחלץ יעמוד על משטח מבודד וינסה להפריד את הנפגע ממקור החשמול
באמצעות לוח עץ או יריעת בד יבשה .בשום מקרה אין לגעת בנפגע תחת מתח
בידיים חשופות.
 .6.3.4לאחר שחרור הנפגע ממקור החשמול ,יש לבצע החייאה אם צריך (על ידי מגיש עזרה
ראשונה) או לטפל בפגיעות גופניות אחרות אם נגרמו לו.
 .6.3.5בכל מקר ה בו נזקק נפגע מחשמול להחייאה ,יש לפנותו לטיפול במוסד רפואי מוסמך.

.7

תחולה
האחריות לביצוע נוהל זה תחול על מנהל אחזקה.
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כללי
בחברה עובדים לעיתים קבלני חוץ שונים ויש להסדיר את קליטתם ועבודתם בחברה בנוהל זה.

.2

.3

מטרה
.2.1

מניעת תאונות ופגיעות בנפש ורכוש.

.2.2

החלת הוראות הבטיחות של חברה על הקבלנים.

.2.3

קביעת סדרי קליטה ופיקוח לבטיחות של הקבלן ועובדיו.

תחולה
תחולת נוהל זה על קבלנים העובדים בשטח החברה בכל תחום משטחי עבודות החברה ובמתקניו ועל
מנכ"ל ומזמין העבודה מטעם "שיאון ".

.4

.5

מסמכים ישימים
.4.1

"החברה"  -חברת " שיאון ".

.4.2

"אתרי החברה"  -החברה ואתרים בהם עובדים עובדי החברה מטעם החברה.

.4.3

"מזמין העבודה"  -כל עובד החברה שמזמין קבלן חוץ לצורך עבודה בחברה או מטעם החברה.

.4.4

"רכז בטיחות קבלנים" – מנהל אחזקה/מהנדס מפעל בחברה שתפקידו לטפל בכניסת הקבלן
ועובדיו.

מסמכים ישימים
.5.1

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -

.5.2

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -
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השיטה
.6.4

הוראות למזמין העבודה מטעם החברה:
 .6.1.1יוודא כי הקבלן יציג הוכחות לכך שביטח את כל עובדיו בביטוח חבות מעבידים וביטוח צד
ג' כנגד נזקי גוף ורכוש.
 .6.1.2יפנה את הקבלן או מנהל העבודה מטעמו לרכז בטיחות קבלנים לפני כניסתו לעבדה
בחברה.
 .6.1.3ישמש כאיש הקשר של הקבלן בחברה ויימצא בכל זמן עבודתו בשטח החברה או בקרבת
מקום ,או ידאג לנציג מטעמו שישמש כאיש הקשר בהיעדרו.

.6.5

הוראות לרכז בטיחות קבלנים מטעם החברה:
 .6.2.1יקבל את רשימת כלל העובדים המיועדים לעבוד בחברה כולל פרטיהם האישיים
והסמכתם המקצועית .עובד אשר שלא יוצגו נתוניו או שלא יאושר מסיבה כלשהי ,לא
יורשה להתחיל בעבודתו בחברה.
 .6.2.2יצלם כל תעודת הסמכה ( כגון אישור הדרכה לעבודה בגובה ,חשמלאי וכו') של הקבלן
ועובדיו הרלוונטית לביצוע העבודה ויתייקה בתיק ריכוז קבלנים.
 .6.2.3הפעלת ציוד מכני הנדסי ,מלגזות ,עגורנים וציוד הרמה תורשה רק לאחר הצגת תעודות
אישור תקינות הציוד (טסט ,תסקיר בודק מוסמך וכו') ותעודות לעובדים המורשים
והמוסמכים להפעילם כחוק.
 .6.2.4ימסור לקבלן או למנהל העבודה מטעמו את "נספח בטיחות לקבלן חוץ" (נספח ג' לנוהל
זה) ויחתים אותו עליו .חתימת הקבלן על מסמך זה מהווה עדות לכך כי הוא נושא
באחריות מלאה על עובדיו והוא זה שישא באחריות במקרה של כשל או תביעה כלשהי
מצד עובדיו.
 .6.2.5ימסור לקבלן למנהל העבודה מטעמו את תמצית כללי הבטיחות וההתנהגות בחברה
בצירוף טופס הדרכה (נספח א' לנוהל זה) על מנת שידריך את עובדיו שיעבדו בחברה
בהתאם לנוהל זה ויחתים אותם .ההדרכה תתבצע לפחות אחת לשנה .הקבלן ועובדיו
יורשו להתחיל לעבוד רק אחרי מסירת טופס ההדרכה חתום על ידי כל העובדים.
 .6.2.6אם הקבלן ועובדיו מיועדים לבצע עבודות בגובה ,יימסרו להם כללי הבטיחות לעבודה
בגובה (נספח ב' לנוהל זה).
.6.2.7

ינפיק לקבלן ועובדיו תגים לצורך זיהוי.

 .6.2.8לפני הכנסת עובד חדש של הקבלן לעבודה במהלך העבודה ,תוטל על הקבלן או מנהל
העבודה מטעמו האחריות להדריכו ולהחתימו על טופס ההדרכה לפני תחילת עבודתו של
עובד זה בשטח החברה.
 .6.2.9יפקח על הקבלן ועובדיו שהם עובדים על פי כללי הבטיחות ועם ציוד מגן אישי נדרש,
לרבות נעלי בטיחות.

.7

.8

 .6.2.11ידווח למזמין העבודה וליו"ר ועדת הבטיחות על כל הפרת בטיחות .רכז בטיחות קבלנים
רשאי להפסיק את העבודה של הקבלן ועובדיו בכל עת אם נוכח שהם אינם מקיימים את
כללי הבטיחות ולהודיע ליו"ר ועדת הבטיחות.
נספחים
.7.1

נספח א'  -כללי בטיחות והתנהגות לקבלן ועובדיו בחברה וטופס הדרכה.

.7.2

נספח ב'  -נספח בטיחות לקבלן חוץ.

אחריות
האחריות ליישום נוהל זה חלה על מזמין העבודה מטעם החברה/מנהל אתר/אחזקה.
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נספח א'
כללי בטיחות והתנהגות לקבלן ועובדיו בחברה
א.

כללי התנהגות לקבלן ועובדיו בשטח החברה
כניסה ויציאה לחברה רק דרך השער הראשי בלובי הכניסה.
.1
אין לעשן בשטח החברה  -למעט בפינות עישון מוגדרות ומשולטות.
.2
אין להכניס כלי נשק לשטח החברה.
.3
אין להשתמש בציוד של החברה ללא אישור מזמין העבודה ואין אישור לעובד החברה
.4
להשתמש בציוד שלך.
אין להשתמש בציוד משרדי כמו טלפונים ,מכונות צילום וכדומה ללא אישור מזמין
.5
העבודה.
עבודת קבלן ו/או עובדיו תותנה בהמצאות המזמין או נציג מטעמו בכל זמן העבודה
.6
בשטח החברה או הימצאותו בקרבת מקום כאשר הקשר ביניכם ידוע.
כל עבודת קבלן ו/או עובדיו מעבר לשעות הפעילות של המחלקה שבה הוא עובד תחייב
.7
תאום מראש עם מזמין העבודה .לא יישאר קבלן או עובדיו בשטח לבד כאשר אין לו איש
קשר מוסכם מראש שישמש כנציג מזמין העבודה .המשך העבודה מותנה בזה שהקבלן
ו /או עובדיו יודעים למי להתקשר כאשר יש להם בעיה ,או תקלה או כל אירוע בטיחות
ויש בידיהם את כל האמצעים להתקשרות (מספרי טלפון וטלפון סלולארי).
חלה חובת דיווח למזמין העבודה על כל אירוע המתרחש במהלך העבודה או על
.8
הי מצאות סכנה אפשרית אשר עלולה לגרום לאירוע בטיחות ,נזק לאדם ,לציוד או
לסביבה.
הקבלן או בא כוחו ,יבטיח העברת מידע למזמין העבודה ,בדבר כל תאונת עבודה ו/או
.9
מקרה מסוכן וחמור ("כמעט תאונה") שאירעו בשטח החברה ,בהם מעורבים הקבלן ו/או
עובדיו .אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדיווח למשרד
התמ"ת כחוק.
 .11עבודה בגובה מעל  2מטרים ,לרבות עבודה על גגות ,תתואם אישית עם מזמין העבודה
ורק עם ציוד מתאים ואישורי הדרכה על פי תקנות הבטיחות לעבודה בגובה.

ב.

כללי בטיחות בסיסיים לקבלן ועובדיו בשטח החברה
השמע להוראות העבודה והבטיחות הקיימות בחברה.
.1
ציית לשילוט המוצב באזורים השונים בחברה.
.2
את דרכך מהכניסה למקום העבודה יש לעשות בדרכים המקובלות ללא קיצורי דרך.
.3
עשה אך ורק את העבודות אשר הטיל עליך הממונה עליך לפני תחילת העבודה .עליך
.4
להיות בטוח כי הבנת את ההוראות ואתה יודע בדיוק מה עליך לעשות.
בהופעתך לעבודה עליך להתייצב בבגדי עבודה מתאימים .יש להשתמש בציוד מגן אישי
.5
בעבודות הדורשות שימוש כזה (נעלי בטיחות ,כפפות וכו').
וודא כי כל הכלים שברשותך תקינים וכל ציוד הנדרש בדיקה תקופתית שברשותך יהיה
.6
תקף לשימוש.
הימנע ככל האפשר מכל מעשה העלול לסכן את עצמך ו/או אנשים אחרים בחברה.
.7
הודע מייד לממונה עליך על כל מפגע מסוכן בו נתקלת ,כגון כלים/מכשירים/מכונות
.8
פגומים ,מכשולים וכו'.
שמור על הסדר והניקיון בעבודתך.
.9
 .11יש לשמור ע ל מעברים נקיים ממכשולים .עליך ללכת רק במעברים המיועדים לכך.
 .11וודא ידיעת דרכי הכניסה והיציאה כולל יציאות החירום במקומות שבחברה בהם אתה
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עובד.
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24

ג.

תת פרק  :1.15נוהל קבלן חוץ

לפני ביצוע עבודות הניקיון יש להציב שלטי אזהרה זהירות החלקה בתחילת ובסיום אזור
הניקוי.
הזהר מפגיעת חפצים בעת הרמה או שינוע ציוד.
אין לבצע עבודה שאינה בתחום עבודתך.
עבודות חשמל תבוצענה רק ע"י חשמלאים מוסמכים ,אין לבצע עבודות תחת מתח.
פתיחת לוחות חשמל אסורה לעובד שאינו מוסמך לכך.
וודא היכן ממקמות ערכות עזרה ראשונה בחברה.
חל איסור להבעיר אש בסביבת חומרים דליקים.
הכר את מיקום ציוד כיבוי האש הפזור בחברה בו אתה עובד.
שמור על גישה חופשית אל ציוד כיבוי האש כגון (מטפים ,ארונות כיבוי אש) .שמור על
דרכי מילוט ויציאות חירום פנויות ממכשולים.
במקרה של שריפה פעל בקור רוח ,נסה לכבותה בעזרת מטפה וקרא לעזרה.
במידה ואתה משתמש בפיגומים ו/או סולמות ,הם יהיו בנויים כנדרש על פי התקנות
הרלוונטיות.
יש לגדר אזורי הרמה כדי שעובדים שאינם עוסקים בהרמה לא יכנסו לאזור הסכנה.
בחברה קיימים ערכות עזרה ראשונה וגם מגישי עזרה ראשונה שיכולים לתת מענה עזרה
ראשונה ראשוני ומיידי במקרה של תאונה.
במקרה של פינוי בעקבות תאונת עבודה ,הוא יבוצע בליווי עובד נוסף של הקבלן בצירוף
מסמכי זיהוי.

כללי בטיחות לעבודה באש גלויה
עבודה באש גלויה מוגדרת כעבודה הכוללת חיתוך ,ריתוך ,השחזה או עבודות אחרות
.1
היוצרות מקורות אש גלויה/ניצוצות.
אין לבצע עבודה באש גלויה בשטח החברה ,למעט במקומות המיועדים לעבודה באש
.2
גלויה .יש לבצע עבודה באש גלויה אך ורק במקומות המיועדים לכך ומאושרים על ידי
מנהל הישיר.
לפני ביצוע עבודה באש גלויה חובה להכיר את אזור העבודה ומקום כל ציוד החירום שבו
.3
(טלפון ,ציוד עזרה ראשונה וכד').
וודא הימצאות של אדם נוסף אחד לפחות באזור העבודה.
.4
יש לוודא הימצאות כל הציוד לצורך כיבוי שריפה (מטפים ,שמיכות).
.5
יש לוודא המצאות כל אמצעי ההגנה האישיים הנדרשים :נעלי בטיחות ,לבוש מגן אישי,
.6
מסכת ריתוך וכד'.
יש לוודא כי ציוד הריתוך והחיתוך או כל ציוד אחר שבשימוש תקין (כולל ווסתים ,ברזים,
.7
כבלים) ,ו יש לוודא הימצאות כל אמצעי ההגנה הנדרשים בציוד הרלוונטי (שסתום אל-
חוזר ,בולם להבה).
יש לוודא כי גלילי הגז מעוגנים בשרשרות לקיר או קשורים בתוך עגלה ייעודית.
.8
יש לאוורר כל חלל בו עלולים להיווצר אדים דליקים או נפיצים לפני ביצוע עבודה באש
.9
גלויה.
 .11אם נדרש ,חובה לכסות פתחים כגון דלתות וחלונות או פתחים ברצפה ביריעות עמידות
אש.
 .11אם ניתן ,יש להרחיק את כל החומרים הדליקים ממקום האש והאזור נקי .יש להפריד
ביצוע עבודה באש גלויה מחומרים דליקים או נפיצים כגון נוזלים דליקים ,נייר ,עץ ,אריזות
פלסטיק וכו' לפחות  11מטרים.
 .12אם לא ניתן ,חובה להתקין מחיצה (וילון מיוחד ,חסין אש) מסביב לאזור הריתוך/חיתוך,
בסביבה המכילה חומרים דליקים.
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 .13בסוף עבודה עם אש גלויה יש לוודא שהאזור נקי ובטוח מסכנת פריצת אש .בדיקה
נוספת תיערך  15דקות לאחר ס יום העבודות כדי לוודא שאין התחדשות של אש במקום.
במקרים מיוחדים ,תידרש בדיקה לאחר זמן ארוך יותר  -על פי החלטת מנהל הישיר.

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
ד.

כללי בטיחות בסיסיים לעבודה בחשמל
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

ה.

תת פרק  :1.15נוהל קבלן חוץ

עבודות חשמל יתבצעו רק על ידי חשמלאי עם רישיון בתוקף.
על כל המתקנים ,המכשירים וחלקי המכשירים שמותר ואפשר להאריקם חלים כללי
הבטיחות במתקני חשמל המוגדרים בחוק החשמל ותקנותיו.
כל הציוד והמכשירים החשמליים הנמצאים בחברה יענו על דרישות התקן הישראלי.
העבודות החשמליות תבוצענה בהתאם לתקן הישראלי או בהתאם לחוק החשמל
ותקנותיו.
לפני תיקון או פירוק של מתקן חשמלי תעשנה הפעולות הבאות:
א .על המתקן ייתלה שלט "אין להפעיל מתקן זה".
ב .תנותק אספקת המתח אל המתקן והמפסק המחבר את המתקן למתח יינעל במצב
מנותק.
ג .רק האחראי לתיקון או לפירוק רשאי לחבר את המתקן למתח עם סיום העבודה.
ד .אם התיקון נמשך ימים אחדים ,ייקבע על המתקן תג בציון התאריך וההנחיה למי
לפנות לחידוש ההזנה.
בעבודה עם כבלי חשמל מאריכים יוקפד על מילוי הוראות אלה:
א .יש להימנע מגרירת הכבלים על הרצפה.
ב .יש להגן על הכבלים המונחים על הרצפה מפני פגיעה על ידי עוברים ושבים,
מלגזות וכו'.
ג .יש למנוע מגע בין בידוד הכבל לבין חומרים מאכלים ,דלק ,שמן וכו'.
ד .כבלים לא יונחו במקומות רטובים או בחללים רוויי אדי מים.
ה .כבלי החשמל יהיו קצרים ככל האפשר כדי שלא יהוו מכשול על הרצפה.
בעבודה עם כלים חשמליים מטלטלים יוקפד על מילוי הוראות אלה:
א .הזנת זרם החשמל להפעלת הכלים חייבת להיות רק באמצעות מפסקי מגן
המופעלים בזרם דלף  -ממסרי זרם פחת -מפסקים נגד התחשמלות.
ב .יש וודא כי לכלי יש בידוד כפול .אין להסיר את המגנים שסופקו עם הכלי.

כללי בטיחות בסיסיים לעבודה בגובה
.1

.2

.3
.4

.5
.6

רק עובדים שעברו הכשרה והסמכה על ידי מדריך מוסמך לעבודה בגובה וברשותם
אישור הדרכה בתוקף ,יעבדו בגובה ,ורק בתחומים בהם הם הוסמכו על פי אישור
ההדרכה.
כל עבודה בחברה ,לרבות עבודה בגובה ,תתבצע אחרי הדרכת בטיחות כללית שתתבצע
במקום על ידי מנהל העבודה של הקבלן ותכלול הנחיות ספציפיות לעבודה בגובה
במקום ובכפוף לתקנות.
כ ל עבודה בגובה תתבצע עם ציוד המגן האישי הנדרש לאותו סוג העבודה ,כולל כובע
מגן תקני ונעלי בטיחות.
בדיקת הציוד תיעשה על ידי העובד עצמו לפני תחילת העבודה ותכלול בדיקת תקן,
תוקף ותקינות .בדיקת תקינות הציוד על ידי העובד תכלול בדיקה שהרתמה שלמה וללא
פגמים וחתכים ,חבל הקשירה שלם ללא חתכים ,אביזרי החיבור תקינים ללא עיוותים
ופגמים וסופג אנרגיה ,אם נדרש על פי הצורך ,שלם ,תקין וסגור עם שרוול כיווץ.
בעבודה בגובה תמיד יהיה עובד אחד על הקרקע בקשר עין עם העובדים בגובה
שמתפקידו להזעיק עזרה ולעזור בחילוץ במקרה חירום.
באחריות העובד להיקשר לנקודת עיגון חזקה ואיתנה בנקודה גבוהה ככל האפשר
בעבודה על פיגום נייד ,נייח או על סולם.
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עבודה בגובה של פחות מ 6 -מ' ,או מתוך סל הרמה במלגזה ,או מתוך במת הרמה
תתבצע עם מערכת ריסון נפילה  -חבל קשירה קצר ככל שניתן וללא סופג אנרגיה ,ובכל
מקרה שלא יאפשר נפילה חופשית של יותר מ 1 -מ'.
חילוץ עובד שנפל ותלוי על רתמת הבטיחות ייעשה מיידית באמצעות סל הרמה במלגזה
בלבד.

תת פרק  :1.15נוהל קבלן חוץ

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

טופס הדרכה
על הקבלן או מנהל העבודה מטעמו להדריך את כל עובדיו שיעבדו בחברה על פי
נספחים א' ו -ב' לנוהל זה.
טופס זה יש למסור למזמין העבודה ,חתום על ידי כל העובדים בחברה מטעם הקבלן
בטרם תחילת העבודה.

מס'

שם פרטי

שם
משפחה

מס' ת.ז

שם המדריך

64
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נספח ב'
נספח בטיחות לקבלן חוץ
.1

הקבלן מצהיר כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתייחסות לבטיחות בעבודה בכלל
ולבטיחו ת בביצוע העבודות אותן יבצע בפרט ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברים ,הוראות
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל  1971 -והתקנות שהותקנו על פיה ,והוראות חוק
ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -

.2

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות וכן מתחייב לגרום לכך שעובדיו יבצעו את העבודות תוך
שמירה קפדנית וקיום הוראות כל דין בדבר אמצעי הבטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים על
ביצוע עבודות ,וכן תוך שמירה קפדנית וקיום נוהלי החברה והוראותיה בדבר אמצעי בטיחות
וכללי בטיחות וזהירות החלים על ביצוע העבודות.

.3

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם התייצב בפני מזמין העבודה וקיבל ממנו תדרוך
ביחס לכללי הבטיחות אותם עליו ועל עובדיו לשמור בעת ביצוע העבודות ,אך אין בכך כדי
לגרוע מחובת הקבלן להכיר את כל כללי הבטיחות ולתדרך את עובדיו בהם כאמור לעיל.
הקבלן מתחייב לנהל פנקס הדרכה לכל עובדיו בשטח החברה.

.4

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם מילאו הוא ועובדיו כל דרישה שנדרשו למלא
על ידי הממונה על הבטיחות או המפקח על הקבלן מטעם החברה.

.5

הקבלן מתחייב לפקח על עובדיו ולהקפיד בין היתר שהם מקיימים את כל כללי הבטיחות
והזהירות עפ"י כל דין ,עפ"י הוראות החברה ונהליה ועפ"י הוראות הממונה על הבטיחות.

.6

הקבלן מתחייב כי כל ציוד ,לרבות מכונות הרמה ,יופעלו על ידו או על ידי מי מעובדיו במקום
ביצוע העבודות רק על ידי מפעיל מוסמך לאותו סוג של מכונה או מתקן הרמה.

.7

הקבלן מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישיון או בהיתר או
בתעודת הסמכה ,יעסוק מטעמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומן בעל רישיון ,היתר או תעודת
הסמכה תקפים.

.8

הקבלן מתחייב כי הוא לא ישתמש בכל ציוד ,מכונה או כלי השייך לחברה ללא אישור המזמין
מטעם החברה.

.9

הקבלן מתחייב לא להכניס עובד חדש למקום ביצוע העבודות בטרם הוא הדריך אותו הדרכת
בטיחות על פי נוהל זה והחתים אותו על פנקס ההדרכה.

 .11הקבלן מתחייב למסור למזמין העבודה את פנקס ההדרכה לאחר גמר העבודות במקום.
 .11הקבלן מתחייב כי כל עובדיו יהיו מצוידים בכל ציוד המגן האישי הדרוש ,הן עפ"י דין ,הן עפ"י
הוראות החברה ונהליה והן עפ "י הוראות הממונה על הבטיחות ,וכי אותו ציוד מגן אישי יהיה תקין
וכשיר להפעלה והעובד מתורגל ומיומן בשימוש בו.
 .12הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודות בצורה נקייה ,מסודרת ובטוחה.
 .13הקבלן מתחייב לכסות ו/או לגדר כל בור או פתח שלתוכו ניתן ליפול והנמצא במקום העבודות.
 .14הקבלן מתחייב כי כל הציוד בו הוא ישתמש ,לרבות מכונות ואביזרי הרמה ,סולמות ופיגומים יהיו
ממבנה טוב ,מחומר מחוזק וללא כל פגם תקין וכשיר להפעלה והעובד מתורגל ומיומן בשימוש
בו.
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 .15הקבלן מתחייב כי על כל ציוד הרמה ,אביזר הרמה או מכונת הרמה ,יוצב לוח עליו יירשם עומס
העבודה הבטוח של אותו אביזר או אותה מכונה וכי הציוד האמור לעיל יופעל בהתאם לאותו
עומס בלבד .הקבלן מתחייב כי כל אביזר הרמה או מכונת הרמה יהיו בעלי תסקיר בדיקה של
בודק מוסמך בתוקף.

תת פרק  :1.15נוהל קבלן חוץ

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

 .16הקבלן מתחייב כי כל עובד שלו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית לאחר שעבר את כל
הבדיקות הרפואיות הנדרשות על פי כל דין.
 .17הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל עובד שלו אשר ינהג בכלי רכב ,לרבות מלגזה ,בתחום אתרי
החברה יהיה בעל רישיון בתוקף לאותו כלי רכב ויציית לשלטי התנועה והאזהרה ולחוקי התנועה.
 .18הקבלן מתחייב לגרום לכך כי במהלך ביצוע העבודות ,עובדיו לא ישתו אלכוהול ,לא ישחקו
במשחקי מזל ולא יסתובבו באתרי החברה ללא כל מטרה המקדמת את עבודתם.
 .19הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לבטיחות של העוסקים מטעמו בביצוע העבודות ,בין
שהעבודות מבוצעות בשטח אתרי החברה ובין שהן מבוצעות במקום אחר.
 .21במקרה שתנאי הבטיחות במקום ביצוע העבודות לא יענו על הנדרש ,על הקבלן אחריות מלאה
ובלעדית למלא את כל דרישות הבטיחות ולעכב את המשך ביצוע העבודות עד מילוין.
 .21אישור מזמין העבודה או כל עובד אחר מטעם החברה לביצוע עבודות בתנאי בטיחות בלתי
מספיקים לא ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית האמורה.
 .22הקבלן יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל נזק שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות
לעוסקים מטעמו בביצוען ,לרבות אך מבלי למצות נזק שייגרם בגין ליקויי בטיחות כלשהם.
הקבלן משחרר בזאת את החברה מאחריות לכל נזק כאמור ומתחייב לשפות אותה בגין כל סכום
שתיאלץ לשלם כפיצוי לעוסקים בביצוע העבודות מטעמו.
 .23הקבלן מתחייב לשפות את החברה ו/או כל אדם וגוף שיינזקו ,ייתבעו או ייפגעו בעטיו של הקבלן
ועובדיו במהלך ביצוע העבודות.
 .24הקבלן יבטח את עצמו בביטוח חבות מעבידים וביטוח צד ג' כנגד נזקי גוף ורכוש.
 .25הממונה על הבטיחות יהיה רשאי בכל עת להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ,אם נוכח
לדעת כי הקבלן אינו מקיים הוראה מהוראות נספח זה או הוראה כלשהי ,בין על פי כל דין ,בין
על פי נהלי החברה ובין שיצאה מפיו ,והקבלן מתחייב לפעול לפי הוראותיו ולתקן לאלתר את
הדרוש תיקון.
 .26הימנעות הממונה על הבטיחות ממתן הוראות לא תשחרר את הקבלן מן האחריות המלאה
והבלעדית ומן החובה לשפות את החברה כאמור לעיל .הוראות הממונה לא ישחררו את הקבלן
מן האחריות והחובה הנ"ל ,אלא אם כן מסר הקבלן לממונה מראש ובכתב התנגדות מפורשת
להוראותיו.
 .27החברה תהיה רשאית ,בהמלצת ועדת הבטיחות של החברה כמשמעותה בחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד  , 1954 -לנכות סכומים מהתמורה המגיעה לקבלן בעד עבודתו לפי הוראות
נוהל זה ,בשל אי קיום כללי בטיחות המופיעים בסעיפי נספח זה.
 .28החברה תנהג בסכומים שנוכו ,ב התאם להוראות ובדרך שנוהגים בסכומים שנוכו משכרו של
עובד ,בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -
 .29למען הסר ספק מוצהר בזאת שאין באמור בסעיפים לעיל כדי להחיל הוראה כלשהי מחוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי"ד  ,1954 -על מי מהצדדים לחוזה או להטיל על מי מהם חובות
הנובעות מחקיקה כלשהי שאינן חלות על הצדדים מתוקף הוראות אותה חקיקה.
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תת פרק  :1.15נוהל קבלן חוץ

החתמת הקבלן
(למילוי על ידי הקבלן)

קיבלתי ,קראתי והבנתי את הנחיות הבטיחות לקבלן
והנני מתחייב לפעול לפיהן.
שם הקבלן................................................................ :
כתובת...................................................................... :
טלפון....................................................................... :
שם מנהל העבודה..................................................... :
סוג העבודה שתבוצע................................................. :
מקום העבודה........................................................... :
מספר העובדים......................................................... :
תאריך תחילת העבודה.............................................. :
משך משוער של העבודה........................................... :
חתימה.................................... :

תאריך.................................... :
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תת פרק  :1.16נוהל בטיחות לעבודה בגובה
פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
בחברה

.1

כללי
עבודה בגובה מוגדרת בחוק כעבודה בגובה של מעל  2מטר .האחוז הגבוה ביותר של תאונות עבודה הוא
בעבודות בגובה .רוב התאונות הן קשות ומסתיימות לפעמים בנכות ואפילו מוות .יש להסדיר את נושא
העבודה בגובה לעובדי חברת "שיאון" הן בחברה והן בעבודה באתרי עבודה מטעם החברה בהתאם
לתנאים בשטח ובכפוף לתקנות הבטיחות (עבודה בגובה) ,התשס"ז .2117 -

.2

מטרה
נוהל זה מגדיר הוראות לעבודה בטוחה בגובה מעל  2מ' בתחומים הבאים :עבודה על סולם ,במת הרמה,
פיגום ממוכן ,פיגום עצמא י ,פיגום נייד ,סל הרמה במלגזה ובכל מקום אחר בו קיימת סכנת נפילה מגובה
שמעל  2מ'.

.3

תחולה
תחולת נוהל זה על כלל ציבור עובדי "שיאון" ו/או כל המועסק קבע או ארעית על ידי קבלנים בכל תחום
מתחומי העבודות בגובה על ידי חברת "שיאון" בחברה או מטעם החברה.

.4

הגדרות
.4.1
.4.2

.5

"החברה"  -חברת "שיאון ".
"פיגום עצמאי נייד" -
למקום על פי הצורך.

פיגום עצמאי נייד הוא פיגום עצמאי עם גלגלים שניתן להזיזו ממקום

מסמכים ישימים
.5.1

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -

.5.2

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -

.5.3

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז .2117 -

.5.4

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח .1988 -

.5.5

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז .1997 -

.5.6

תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות) ,התשמ"ג .1983 -
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תת פרק  :1.16נוהל בטיחות לעבודה בגובה
פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
בחברה
.6

השיטה
פירוט הוראות הבטיחות הכלליות לעבודה בגובה לעובדים בחברה או מטעם החברה בכל אחד
מהתחומים לעבודה בגובה.
.6.1

תחומי עבודה בגובה בחברה או באתרי העבודה:
 .6.1.2עבודה בגובה המחייבת שימוש ברתמת בטיחות עם חבל קשירה לנקודת עיגון תתבצע
במספר תחומים והם:
א .העובדים על גבי פיגומים עצמאיים נייחים או ניידים ללא מעקה תקני.
ב .העובדים מתוך במת הרמה או סל הרמה במלגזה יהיו רתומים לסל עם חבל קשירה
קצר ככל האפשר ללא סופג אנרגיה.
ג .בוני הפיגומים בעת בנייה או פירוק של פיגום יצטיידו ברתמת בטיחות עם חבל
קשירה.
ד .כל מי שעובד על פיגום נייח או נייד עם מעקה תקני במקרה שצריך להטות את
הגוף ביותר מ 45 -מעלות מעבר למעקה יצטייד ברתמת בטיחות וחבל קשירה
שייקשר לנקודת עיגון.
 .6.1.3העובדים בתחומים הבאים פטורים משימוש ברתמת בטיחות:
א.
ב.

.6.2

בעבודה על גבי פיגום עם מעקה תקני שאושר על ידי בודק פיגומים ,מנהל עבודה
או קונסטרוקטור.
בטיפוס וירידה מסולם נייד מעוגן או סולם קבוע שגובהו עד  6מ' .ניתן לוותר על
העיגון של סולם נייד בתנאי שעובד נוסף מחזיק את הסולם מלמטה בעת טיפוס או
ירידה ממנו.

הוראות בטיחות כלליות לעבודה בגובה:
 .6.2.1רק עובדים שעברו הכשרה והסמכה על ידי מדריך מוסמך לעבודה בגובה וברשותם
אישור הדרכה בתוקף ,יעבדו בגובה ,ורק בתחומים בהם הם הוסמכו על פי אישור
ההדרכה.
 .6.2.2כל עבודה בגובה תתבצע אחרי הדרכת בטיחות כללית שתתבצע במקום העבודה על ידי
מנהל העבודה ותכלול הנחיות ספציפיות לעבודה המתבצעת בגובה ובכפוף לתקנות.
 .6.2.3כל עבודה בגובה תתבצע עם ציוד המגן האישי הנדרש לאותו סוג העבודה ,כולל כובע
מגן תקני ונעלי בטיחות.
 .6.2.4בדיקת הציוד תיעשה על ידי העובד עצמו לפני תחילת העבודה ותכלול בדיקת תקן ,תוקף
ותקינות.
 .6.2.5בדיקת תקינות הציוד על ידי העובד תכלול בדיקה שהרתמה שלמה וללא פגמים וחתכים,
חבל הק שירה שלם ללא חתכים ,אביזרי החיבור תקינים ללא עיוותים ופגמים וסופג
אנרגיה ,אם נדרש על פי הצורך ,שלם ,תקין וסגור עם שרוול כיווץ.
 .6.2.6כל הציוד לעבודה בגובה ייבדק אחת לשנה לפחות על ידי מנהל האחזקה בחברה.
 .6.2.7בעבודה בגובה תמיד יהיה עובד אחד על הקרקע בקשר עין עם העובדים בגובה
שמתפקידו להזעיק עזרה ולעזור בחילוץ במקרה חירום.
 .6.2.8באחריות העובד להיקשר לנקודת עיגון חזקה ואיתנה בנקודה גבוהה ככל האפשר
בעבודה על פיגום נייד ,נייח או על סולם.
 .6.2.9עבודה בגובה של פחות מ 6 -מ' ,או מתוך סל הרמה במלגזה ,או מתוך במת הרמה או
מתוך פיגום ממוכן תתבצע עם מערכת ריסון נפילה  -חבל קשירה קצר ככל שניתן וללא
סופג אנרגיה ,ובכל מקרה שלא יאפשר נפילה חופשית של יותר מ 1 -מ'.
 .6.2.11עבודה בגובה של מעל  6מ' על מבנה קונסטרוקציה או בעלייה על סולם קבוע תתבצע
עם חבל קשירה דו-ענפי בלבד עם סופג אנרגיה.
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.6.3

הוראות בטיחות כלליות לעבודה על בימת מתרוממת ניידת (במת הרמה):
 .6.3.1במת הרמה תיבדק בדיקה תקופתית על ידי מהנדס בודק מאושר על ידי מפקח עבודה
ראשי .תסקיר הבדיקה יישמר אצל ממונה הבטיחות באתר .במת הרמה שנבדקה תסומן
במדבקת שמישות עם תאריך הבדיקה ותאריך הבדיקה הבאה.
 .6.3.2אין להשתמש בבמת הרמה שתסקיר הבדיקה שלה לא בתוקף.
 .6.3.3הפעלת במת הרמה תיעשה רק על ידי עובד שהודרך על ידי טכנאי הבמה מטעם
המשכיר או עובד מיומן בהפעלת במת הרמה .חובה שלמפעיל במת הרמה יהיה רישיון
נהיגה מסוג א' לפחות.
 .6.3.4ב שימוש בבמת הרמה יש להתחשב בעומס העבודה הבטוח שלה ולא להעמיס מעל
המותר.
 .6.3.5העובדים על במת הרמה ישתמשו ברתמת בטיחות וחבל קשירה קצר ככל האפשר ללא
סופג אנרגיה והעובדים ייקשרו לנקודת עיגון קבועה בסל .אין להשתמש במעקה הבמה
כנקודת עיגון.
 .6.3.6אין לטפס על המעקה של במת ההרמה בשום מקרה.
 .6.3.7יציאה או כניסה לבמת הרמה תתבצע אך ורק דרך הדלת של הסל.
 .6.3.8מעבר מבמת הרמה לעמדת עבודה אחרת בגובה תתבצע על פי התקנות.
 .6.3.9אין להסיע את במת ההרמה נסיעה מנהלתית בגובה אלא במצב הנמוך ביותר האפשרי
שלה .ניתן להסיע במת הרמה בגובה לצורך עבודה בלבד ובמהירות מינימאלית ובזהירות
מרבית.
 .6.3.11יש לשמור מרחק בטיחות מקווי מתח לפחות  5מטר.
 .6.3.11אין לעלות על במת ההרמה יותר מ 2 -עובדים ,אלא אם כתוב אחרת בתסקיר הבדיקה
שלה.
 .6.3.12בעבודה על במת הרמה יהיה תמיד עובד במפלס הקרקע שידע איך להוריד את הבמה
במצב חירום עם התקן ההורדה בחירום של במה זו.

.6.4

הוראות בטיחות כלליות לעבודה על פיגום זקפים:
 .6.4.1פירוק או בניית פיגום זקפים נייח בגובה של מעל  6מ' חייב להתבצע תחת פיקוחו של בונה
מקצועי לפיגומים.
 .6.4.2הפיגום ייבדק לפני תחילת העבודה בו ואחת לשבוע בידי בודק פיגומים או קונסטרוקטור
שיקבע את יציבותו והתאמתו לתקנות ויצמיד שלט שעליו הוא יכתוב את תאריך הבדיקה
שלו וישמש כאישור לכך שהפיגום תקין ומותר לעבוד עליו.
 .6.4.3הפיגום חייב להיות יציב ואיתן ומעוגן למיכל והמעקות שלו יכללו אזנים עליונים תיכוניים
ולוחות רגל.
 .6.4.4אין להעמיס על הפיגום חומר או ציוד העלול לפגוע ביציבותו.
 .6.4.5מותר לעב וד על פיגום תקני ללא רתמת בטיחות ,אך במקרה צריך להטות את הגוף
ביותר מ 45 -מעלות מעבר למעקה הוא יצטייד ברתמת בטיחות וייקשר לנקודת עיגון
יציבה ואיתנה על גבי המבנה.
 .6.4.6מנהל העבודה חייב לבדוק את יציבות הפיגום אחרי הפסקה של שלושה ימים לפחות או
אחרי הפסקת עבודה של יום אחד בשל גשם או רוח.
 .6.4.7פירוק הפיגום ייעשה מלמעלה למטה מבלי לפגוע ביציבות החלק הנותר .חלקי הפיגום
יורדו בזהירות ולא ייזרקו .יש להרחיק כל אדם שלא עוסק בפירוק הפיגום מהמקום בעת
הפירוק.
 .6.4.8העוסקים בבניית פיגום או פירוקו יהיו חייבים בציוד מגן אישי כולל כובע מגן ורתמת
בטיחות עם חבל קשירה קצר ככל האפשר ללא סופג אנרגיה.
 .6.4.9אין לטפס על חלקי הפיגום עצמו .עלייה וירידה מהפיגום רק באמצעות הסולמות
הפיגום.
המותקנים בצידו הפנימי של
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.6.5

הוראות בטיחות כלליות לעבודה על סל הרמה במלגזה:
 .6.5.1סל הרמה ייבדק תקופתית על ידי מהנדס בודק מאושר על ידי מפקח עבודה ראשי לפחות
אחת לחצי שנה .תסקיר הבדיקה יישמר אצל מנהל העבודה באתר .סל הרמה שנבדק
יסומן במדבקת שמישות עם תאריך הבדיקה ותאריך הבדיקה הבאה.
 .6.5.2אין להשתמש בסל הרמה כשתסקיר הבדיקה שלו לא בתוקף.
 .6.5.3המלגזה המשמשת להרמת אדם בסל הרמה תהיה עם תסקיר בדיקה בתוקף ,רישיון
וטסט.
 .6.5.4המלגזה המשמשת להרמת סל אדם תהיה בעלת כושר הרמה של לפחות  1811ק"ג
וברוחב של לפחות  91ס"מ בין הגלגלים.
 .6.5.5נהג מלגזה המרים סל הרמה יהיה עם רישיון בתוקף על פי תקנות התעבורה וותק של
שנה לפחות בהפעלת מלגזה.
 .6.5.6חובה לקשור את הסל למלגזה בעת הרמת אדם ב 2 -שרשראות.
 .6.5.7אסור לנסוע עם המלגזה כשיש עובדים בסל ההרמה.
 .6.5.8בעת הרמת אדם נהג המלגזה ישב בתא המלגזה כשמנוע המלגזה פועל ובלם היד מורם
ויהיה בקשר עין עם העובד/ים בסל בכל העת.
 .6.5.9בשימוש בסל הרמה יש להתחשב בעומס העבודה הבטוח שלו ולא להעמיס מעל המותר.
 .6.5.11העובדים על סל הרמה במלגזה ישתמשו ברתמת בטיחות וחבל קשירה קצר ככל האפשר
ללא סופג אנרגיה וייקשרו לנקודת עיגון קבועה בסל .אין להשתמש במעקה הסל כנקודת
עיגון.
 .6.5.11אין לטפס על המעקה של סל ההרמה בשום מקרה.
 .6.5.12יציאה או כניסה לסל ההרמה תתבצע אך ורק דרך הדלת של הסל.
 .6.5.13מעבר מסל ההרמה לעמדת עבודה אחרת בגובה תתבצע על פי התקנות.
 .6.5.14יש לשמור מרחק בטיחות מקווי מתח לפחות  5מטר.
 .6.5.15אין לעלות על סל ההרמה במלגזה יותר מ 2 -עובדים בכל מקרה.

.6.6

הוראות בטיחות כלליות לעבודה על פיגום עצמאי נייד:
 .6.6.1פיגום נייד יוצב על משטח יציב ,מנוקז ,מהודק ומפולס.
 .6.6.2יש להקפיד כי לפיגום נייד יש  4גלגלים כשלכל גלגל יש מעצור.
 .6.6.3יש להקפיד כי בפיגום נייד קיימים אלכסונים אופקיים לשמירה על יציבותו.
 .6.6.4פיגום נייד ייבנה בגובה מתאים לאתר עבודה מחוץ למבנה  -גובהו לא יעלה על  3פעמים
המימד הקטן של בסיסו.
 .6.6.5אין לשנע את הפיגום הנייד כשיש עליו עובדים ,או כשהוא מועמס בציוד או בחומרים.
הזזת פיגום תהיה אך ורק במשיכה ולא בדחיפה.
 .6.6.6יש לעלות ולעבוד על פיגום נייד רק כשלפחות  2מעצורי גלגלים סגורים באלכסון.
 .6.6.7במקרה שקיים מעקה תקני בפיגום העצמאי הנייד  -אין צורך ברתמת בטיחות.
 .6.6.8במקרה שמעקה פורק לצורך מסוים ,או בעת בניית/פירוק הפיגום ,העובד על פיגום זה
יצטייד במערכת ריסון נפילה  -חבל קשירה קצר ככל האפשר ללא סופג אנרגיה המשמש
כמערכת ריסון נפילה .החבל ייקשר לנקודת עיגון בפיגום .חבל הקשירה יותקן כך שירסן
את העובד  -לא יאפשר נפילה חופשית מעבר לקצה הפיגום ,כלומר שברגע שהעובד יגיע
לקצה הפיגום חבל הקשירה יימתח.
 .6.6.9אין לטפס על חלקי פיגום נייד אלא אך ורק באמצעות סולם קבוע על גבי הפיגום  -רצוי
בצידו הפנימי.
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.6.7

הוראות בטיחות כלליות לעבודה על פיגום עצמאי נייח:
 .6.7.1במקרה שקיים מעקה תקני בפיגום העצמאי הנייח  -אין צורך ברתמת בטיחות.
 .6.7.2במקרה שמעקה פורק לצורך מסוים ,או בעת בניית/פירוק הפיגום ,העובד על פיגום זה
יצטייד במערכת ריסון נפילה  -חבל קשירה קצר ככל האפשר ללא סופג אנרגיה המשמש
כמערכת ריסון נפילה .החבל ייקשר לנקודת עיגון בפיגום .חבל הקשירה יותקן כך שירסן
את העובד  -לא יאפשר נפילה חופשית מעבר לקצה הפיגום ,כלומר שברגע שהעובד יגיע
לקצה הפיגום חבל הקשירה יימתח.

.6.8

 .6.7.3לפיגום עצמאי יהיה סולם קבוע .עלייה על סולם הגבוה מ 6 -מ' מחייבת שימוש בחבל
קשירה דו-ענפי עם סופג אנרגיה .אין לטפס על חלקי פיגום נייד אלא אך ורק באמצעות
הסולם קבוע על גבי הפיגום  -רצוי בצידו הפנימי.
הוראות בטיחות כלליות לעבודה על סולם:
 .6.8.1סולם נייד או קבוע חייב להיות תקין ויציב עם כל השלבים שלמים ותקינים באחריות
העובד .סולם נייד יהיה רק סולם בעל תקן ישראלי ,תקין ושלם כולל רפידות גומי או
דורבנות מתכת שלמות ותקינות.
.6.8.2

סולם נייד ניצב (סולם  )Aיהיה עם התקן הגבלת מפתח תקין ומקורי.

 .6.8.3סולם נייד יועמד בשיפוע של  75מעלות ( 1אופקי ל 4 -אנכי).
 .6.8.4סולם תמיד יועמד על בסיס יציב ואיתן ויושען על מבנה יציב.
 .6.8.5אין צורך ברתמת בטיחות לצורך עלייה או ירידה בלבד מסולם שגובהו עד  6מ' ,ובלבד
שאם הסולם אינו מעוגן עובד נוסף יחזיק אותו מלמטה לצורך שמירה על יציבותו של
הסולם.
 .6.8.6עלייה וירידה מסולם תהיה רק עם הפנים של העובד כלפי הסולם וכששתי הידיים פנויות
ואוחזות בסולם.
 .6.8.7כעיקרון עבודה על סולם שגובהו מעל  2מ' תיעשה עם רתמת בטיחות וחבל קשירה קצר
ככל האפשר וללא סופג אנרגיה שייקשר לנקודת עיגון גבוהה ככל האפשר כך שלא
תתאפשר נפילה חופשית של למעלה מ 51 -ס"מ.
 .6.8.8בהיעדר נקודת עיגון חיצונית בעבודה על סולם שגובהו מעל  2מ' ,יש לעגן את הסולם
ולהתקין עליו קו חיים אנכי זמני ולעבוד עם מערכת בלימה אנכית הכוללת רתמה ובולם
חבל ("עכבר") שלא תאפשר נפילה חופשית של למעלה מ 51 -ס"מ .בנוסף ,חובה
להשתמש גם במערכת מיקום ותמיכה ("חבל עבודה") שתתמוך את העובד בנקודת
העבודה כאשר רוב משקלו נתמך ע ל ידי רגליו ומאפשרת לו שחרור שתי ידיו לצורך ביצוע
העבודה.
 .6.8.9למרות האמור בסעיף  , 6.8.8אם העבודה היא לא ממושכת ולא מאומצת ,אינה מתבצעת
בשתי הידיים ואינה מחייבת הטיית הגוף מעבר לגבולות הסולם באופן שיגרום לאיבוד
שיווי משקלו של העובד על סולם שגובהו עד  4.5מ' ,העבודה יכולה להתבצע ללא שימוש
ברתמת בטיחות ועיגון ,ובלבד שעובד נוסף מחזיק את הסולם מלמטה או לחילופין אם
הסולם מעוגן.
 .6.8.11עבודה על סולם נייד ניצב (סולם  )Aשגובהו מעל  2מ' והעובד עליו נמצא בתנוחת רכיבה
תתבצע אך ורק עם ציוד מגן אישי למניעת נפילה הכולל רתמת בטיחות וחבל קשירה קצר
ככל האפשר וללא סופג אנרגיה המעוגן לחלק במבנה בנקודה גבוהה ככל האפשר כך
שלא תתאפשר נפילה חופשית של למעלה מ 51 -ס"מ.
 .6.8.11עבודה על גבי סולם נייד ניצב תיעשה רק כשהתקן הגבלת המפתח פתוח במלואו .אסור
לעובד הנמצא על הסולם ל"טייל" איתו.
 .6.8.12סולם נייד פגום ייפס ל לשימוש באתר באחריות מנהל העבודה או ראש הצוות .אין לתקן
סולם נייד בעל תקן ישראלי אם הוא פגום אלא למסור לתיקון ליצרן של הסולם.
.7

אחריות
האחריות על בטיחות העובדים בעבודה בגובה תחול על כל מנהל שעובדים אלה תחת אחריותו וסמכותו.
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כללי
עבודה באש גלויה יוצרת סיכוני דליקה בחברה.

.2

מטרה
מניעת פריצת דליקה כתוצאה מעבודה באש גלויה.

.3

תחולה
תחולת נוהל זה על כלל ציבור עובדי "שיאון" ו/או כל המועסק קבע או ארעית על ידי קבלנים בחברה או
מטעם החברה.

.4

הגדרות
"עבודה באש גלויה"  -כל עבודה היוצרת מקורות אש גלויה או ניצוצות כגון חיתוך ,ריתוך ,השחזה או
עבודות אחרות.

.5

.6

מסמכים ישימים
.5.1

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -

.5.2

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז .1997 -

.5.3

נוהל חירום כיבוי אש.

השיטה
.6.1

אין לבצע עבודה באש גלויה בשטח החברה ,למעט במקומות המיועדים לעבודה באש גלויה .יש
לבצע עבודה באש גלויה אך ורק במקומות המיועדים לכך ומאושרים על ידי מנהל העבודה.

.6.2

לפני ביצוע עבודה באש גלויה חובה להכיר את אזור העבודה ומקום כל ציוד החירום שבו (טלפון,
ציוד עזרה ראשונה וכד').

.6.3

וודא הימצאות של אדם נוסף אחד לפחות באזור העבודה.

.6.4

יש לוודא הימצאות כל הציוד לצורך כיבוי שריפה (מטפים ,שמיכות).

.6.5

יש לוודא המצאות כל אמצעי ההגנה האישיים הנדרשים :נעלי בטיחות ,לבוש מגן אישי ,מסכת
ריתוך וכד'.

.6.6

יש לוודא כי ציוד הריתוך והחיתוך או כל ציוד אחר שבשימוש תקין (כולל ווסתים ,ברזים ,כבלים),
ו יש לוודא הימצאות כל אמצעי ההגנה הנדרשים בציוד הרלוונטי (שסתום אל-חוזר ,בולם להבה).

.6.7

יש לוודא כי גלילי הגז מעוגנים בשרשרות לקיר או קשורים בתוך עגלה ייעודית.

.6.8

יש לאוורר כל חלל בו עלולים להיווצר אדים דליקים או נפיצים לפני ביצוע עבודה באש גלויה.

.6.9

אם נדרש ,חובה לכסות פתחים כגון דלתות וחלונות או פתחים ברצפה ביריעות עמידות אש.

.6.11

אם ניתן ,יש להרחיק את כל החומרים הדליקים ממקום האש והאזור נקי .יש להפריד ביצוע עבודה
באש גלויה מחומרים דליקים או נפיצים כגון נוזלים דליקים ,נייר ,עץ ,אריזות פלסטיק וכו' לפחות
 11מטרים.

.6.11

אם לא ניתן ,חובה להתקין מחיצה (וילון מיוחד ,חסין אש) מסביב לאזור הריתוך/חיתוך ,בסביבה
המכילה חומרים דליקים.

.6.12

בסוף עבודה עם אש גלויה יש לוודא שהאזור נקי ובטוח מסכנת פריצת אש .בדיקה נוספת תיערך
 15דקות לאחר סיום העבודות כדי לו ודא שאין התחדשות של אש במקום .במקרים מיוחדים,
תידרש בדיקה לאחר זמן ארוך יותר  -על פי החלטת מנהל העבודה.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

דף 74 :מתוך59 :

עדכון:

תאריך2102 :

תת פרק  :1.18נוהל בטיחות לעבודה במערכות
פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
לחץ

.1

כללי
בחברה קיימות מערכות לחץ .נוהל זה בא לתת דגשים בטיחותיים בתהליך הבדיקה ובעבודה השוטפת
תוך התייחסות מתאימה למערכת הלחץ הנמצאת בסביבת העבודה.

.2

מטרה
נ והל זה מפרט הוראות בטיחות שנועדו להנחות עובדים שמונו על ידי החברה לעבוד במחלקות ניקוב
וריתוך ועובדים עם מערכות לחץ של גזים אינרטיים או אחרים.

.3

תחולה
תחולת נוהל זה על כלל ציבור עובדי "שיאון " ו/או כל המועסק קבע או ארעית על ידי קבלנים בחברה או
מטעם החברה.

.4

.5

.6

הגדרות
.4.1

"מערכת לחץ"  -צירוף של אביזרים ורכיבים כגון :צנרת ,מחברים ,שסתומים ,ווסתים ,ברזים ,מדי
לחץ וכו' הפועלים ע"י לחץ.

.4.2

"ווסת לחץ"  -אביזר המאפשר הפחתת לחץ אספקה ללחץ נמוך יותר בצורה מבוקרת.

.4.3

"שסתום שחרור לחץ (שש"ל)"  -אביזר המשחרר לחץ עודף כאשר הלחץ במערכת עולה מעל
הערך אליו הוא מכוון.

.4.4

"לחץ עבודה"  -הלחץ המרבי המותר שנקבע לעבודת המערכת.

.4.5

"מד לחץ"  -מכשיר המודד ומציין את הלחץ במערכת.

.4.6

"גליל גז"  -מיכל אטום המשמש לאחסון גזים דחוסים.

מסמכים ישימים
.5.1

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -

.5.2

ת"י  - 712גלילים מטלטלים לגזים  -כללי בטיחות.

השיטה
.6.1

סיכונים אפשריים:
בגזים דחוסים אצורה אנרגיה גבוהה שעלולה להתפרץ במקרה של כשל (השתחררות ,הצלפה,
פיצוץ) ולחשוף את העובד לסיכונים הבאים:
 .6.1.1פגיעה כתוצאה מהצלפה של צנרת גמישה או קשיחה.
 .6.1.2פגיעה כתוצאה מהעפת שברים ,רסיסים או רכיבים משוחררים.
 .6.1.3דליפת גז מתמשכת במקום עבודה לא מאוורר עלולה לגרום לדחיקת החמצן ואף לחנק.
 .6.1.4שחרור פתאומי של לחץ יוצר רעש מזיק היכול לגרום לליקוי בשמיעה.
מקורות הכשל הנפוצים במער כות לחץ הם :תכנון שגוי ,חוסר מיומנות בהתקנה ובהפעלה ,חוסר
תחזוקה שוטפת.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

דף 79 :מתוך59 :

עדכון:

תאריך2102 :

תת פרק  :1.18נוהל בטיחות לעבודה במערכות
פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
לחץ

.6.2

הנחיות כלליות:
 .6.2.1העבודה במערכות לחץ תיעשה בנוכחות עובד נוסף.
 .6.2.2אסור להפעיל מערכת לחץ דולפת ,לא שמישה או ששמישותה מוטלת בספק.
 .6.2.3אסור להדק או לשחרר רכיבים פניאומאטיים הנתונים תחת לחץ.
 .6.2.4יש ל שחרר כל לחץ מהמערכת לפני ביצוע פעולות אחזקה או תיקונים ,יש לוודא לחץ
אפס.
 .6.2.5בגמר העבודה יש לשחרר את הלחץ מהמערכת עד לאפס (למעט במקרים בהם מצוין
במפורש שיש להשאיר לחץ במערכת).
 .6.2.6אספקת לחץ למערכת או רכיב תתבצע רק על פי מפרט כתוב.
 .6.2.7יש ל וודא שלחץ העבודה המרבי המותר של המערכת אינו נמוך מהלחץ המרבי של מקור
האספקה ,זולת אם הותקן שסתום שחרור לחץ להגנה.

.6.3

הוראות בטיחות לרכיבי מערכות לחץ:
 .6.3.1צנרת גמישה:
א.

צנרת גמישה תעוגן בקצותיה בעזרת כבל פלדה או שרשרת מתכת לאלמנט יציב.

ב.

יש להשתמש בצנרת גמישה המתאימה ללחץ העבודה.

ג.

יש ל בדוק את הצינור לפגמים ,קרעים ,כיפופים חדים וחלודה במחברים לפני
השימוש.

ד.

אין לחשוף צנרת גמישה לשמש ו/או חום.

ה.

יש לוודא כי הצנרת אינה מאולצת בכיפוף יתר.

 .6.3.2ווסת לחץ:
א.

ווסת הלחץ אינו ברז ,הווסת נועד להפחית את לחץ האספקה ללחץ נמוך יותר על
מנת להפעיל את המערכת בלחץ הדרוש.

ב.

אסור להשתמש בווסת הלחץ כדי להפסיק את זרימת הגז ,לצורך כך יש להשתמש
בברזים המתאימים במערכת.

ג.

לוויסות הלחץ יש לסגור תחילה את ברז יציאת הלחץ למערכת ,לוודא כניסה לווסת
פתוח ,לווסת את הלחץ בקצב איטי עד לקבלת הלחץ הדרוש ולאחר מכן לפתוח
באיטיות את ברז היציאה למערכת.

 .6.3.3מד לחץ:
א.

יש לבדוק את שלמות מד הלחץ לפני כל אספקת גז למערכת.

ב.

יש לוודא מדבקת תוקף על מד הלחץ.

 .6.3.4ברז:
א.

פתיחה וסגירה של ברזים תיעשה ידנית באיטיות ובהדרגה.

ב.

אסור להיעזר בכלי עבודה לצורך פתיחה או סגירה של ברז ,אין לעבוד עם ברז
פגום או דולף.

ג.

אין להשתמש בברז לצורך וויסות לחץ.

ד.

אין לעמוד מול פתח היציאה של הברז בזמן פתיחתו.

 .6.3.5שסתום שחרור לחץ (שש"ל):
א.

יש לוודא בי אין מונח חפץ כלשהו ליד פתח שחרור הלחץ של השש"ל.

ב .יש לוודא מדבקת תוקף על השש"ל.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

עדכון:

דף 76 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.18נוהל בטיחות לעבודה במערכות
פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
לחץ
.6.4

טיפול בגלילי גז:
 .5.1.1אחסון:
א.

במקום האחסון ,יאוח סנו רק גלילים מזוהים אשר הבדיקה ההידרוסטאטית (כל 5
שנים) שלהם תקפה ,מועד הבדיקה מוטבע על צוואר הגליל.

ב.

גלילים ריקים יאוחסנו כשהם מסומנים בתווית "ריק" על כתף הגליל וכיפת המגן
מוברגת במקומה ,גלילים ריקים יופרדו מגלילים מלאים.

ג.

הגלילים יאוח סנו במקום מוגן בפני קרני שמש וגשם ,יש להציב את הגלילים במקום
יצוק כגון אספלט ,בטון וכו'.

ד.

הגלילים יאוח סנו כשהם עומדים על בסיסם ,רתומים היטב בשרשרת לנקודת עיגון
נאותה וכיפות המגן מוברגות במקומם.

 .5.1.2שינוע:
א.

שינוע ידני של גליל גז יעשה כאשר ברז הגליל סגור וכיפת המגן מוברגת עד הסוף.

ב.

אין להרים גליל בכיפת המגן ואין להשתמש במענבים  ,חבלים ,שרשראות או מגנט
להרמת הגליל.

 .5.1.3שימוש בגלילי גז:

.7

א.

אין להחזיק בעמדת העבודה גלילי גז מעבר לכמות הדרושה לצורכי העבודה
השוטפת.

ב.

לפני השימוש בגליל יש לזהות את סוג הגז בגליל בהתאם לסימונים שעל הגליל
כגון רישום ,צבע הגליל וצבע כתף הגליל.

ג.

אין לפרק את כיפת המגן מהגליל ואין להרכיב אביזר פניאומאטי (צינור ,ווסת לחץ)
לגליל כל עוד לא נרתם הגליל למניעת נפילתו.

ד.

פתיחה וסגירה של ברז הגליל תיעשה ידנית באיטיות ובהדרגה.

ה.

אסור להיעזר בכלי עבודה לצורך פתיחה או סגירה של ברז הגליל.

ו.

אין להשתמש בברז הגליל לצורך וויסות הלחץ.

ז.

בכל פתיחה של ברז הגליל יש לעמוד בניצב לכיוון זרימת הגז.

אחריות
האחריות לביצוע נוהל זה היא על מנכ"ל/אחזקה.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.1

עדכון:

דף 77 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.19נוהל בטיחות לעבודה ברעש מזיק

כללי
בחברה קיימים מקומות בהם נוצר רעש מזיק על ידי מכונות שונות.

.2

.3

מטרה
.2.1

להגדיר אזורי רעש מזיק בחברה.

.2.2

להגדיר התמודדות עם סיכוני רעש מזיק.

תחולה
תחולת נוהל זה על כלל ציבור עובדי "שיאון " ו/או כל המועסק קבע או ארעית על ידי קבלנים בחברה
באזורי רעש מזיק כפי שהוגדרו בנוהל זה.

.4

הגדרות
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4

.5

מסמכים ישימים
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4
.5.5

.6

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט .1999 -
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) ,התשמ"ד .1984 -
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז .1997 -
דו"ח ניטור סביבתי לרעש מזיק.

השיטה
.6.1
.6.2
.6.3
.6.4
.6.5
.6.6

.7

"רעש מזיק"  -רעש בעוצמה של מעל  85דציבלים למשך  8שעות ביום.
"ציוד מגן אישי"  -מגני שמיעה ,לרבות אוזניות או אטמי אוזניים.
"דו"ח ניטור סביבתי"  -דו"ח מדידת מפלסי רעש המבוצע בחברה אחת לשנתיים על ידי מעבדה
מוסמכת על פי חוק.
"אזורי חשיפה לרעש מזיק"  -אזורי הרעש המזיק בחברה כפי שהוגדרו על ידי בדיקת המעבדה
המוסמכת ומחייבים בשימוש בציוד מגן אישי בשלב ראשון.

אזורי רעש מזיק בחברה יסומנו בשילוט" :סכנה רעש מזיק ,חובה להשתמש במגני שמיעה".
פעם בשנה תינתן הדרכת בטיחות לעובדי החברה בה יועברו הסיכונים בחשיפה לרעש מזיק
ודרכים להתמודדות עימם.
העובדים והשוהים באזורי רעש מזיק ישתמשו במגני שמיעה מתאימים לרמת הרעש במקום.
פעם בשנתיים תתבצע בדיקת רעש מזיק בחברה על ידי מעבדה מוסמכת .התוצאות יישמרו ל21 -
שנה לפחות.
פעם בשנה העובדים יעברו בדיקת שמיעה על ידי שירות רפואי מוסמך .התוצאות יישמרו ל7 -
שנים לפחות.
ועדת הבטיחות תפעל להפחתת הרעש במקור על ידי בידוד ,הוצאת מכונות רועשות מחוץ לאזורי
העבודה וכו' ככל האפשר.

אחריות
.7.1
.7.2

האחריות לאספקת ציוד מגן אישי לעובדים חלה על מנהל העבודה ומנהלי המחלקות.
האחריות לשימוש בציוד מגן אישי  -מגני שמיעה,חלה על העובדים ברעש מזיק.
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.1

.2

תאריך2102 :

תת פרק  :1.20נוהל בטיחות להכנסת מכונה חדשה

מטרה
.6.1

להבטיח ש כל רכישה של ציוד ,פיתוח מכונה חדשה ,התקנה או פירוק של ציוד ,יתוכנן ויבוצע
באופן שיבטיח עמידה בתקני הבטיחות של החברה ובתקנות ודרישות הבטיחות ,הבריאות ואיכות
הסביבה של הרשויות במדינת ישראל ,כמינימום הכרחי.

.6.2

להבטיח שכל פיתוח של מכונה חדשה ,התקנה או פירוק של ציוד יתוכנן ויבוצע באמצעים
ובשיטות שיבטיחו בטיחות מרבית לעובדים ושמירה על איכות הסביבה בעת ביצוע העבודה.

.6.3

לוודא שהציוד יותקן באופן שיבטיח הפעלה בטוחה ותחזוקה בטוחה של הציוד והמערכות ,כולל
קיום ותקינות מערכות בטיחות והתרעה.

.6.4

להבטיח שהציוד יותקן ויופעל באופן שיעמוד בכל התקנות ותקני איכות הסביבה המקובלים בארץ
ובעולם.

תחולה
.2.1

הנוהל חל על כל פיתוח ,רכישה והתקנה של ציוד ומערכות נלוות בחברה ,שיש בהם אחד או יותר
מהסיכונים המפורטים:
א .מערכות שיש בהן אספקת חשמל של מעל  221וולט.
ב.

.2.2
.3

עדכון:

דף 78 :מתוך59 :

מערכות שיש בהן חלקים נעים או מסתובבים העלולים לפגוע בעובד.

ג.

מערכות המחוברות למערכת יניקה מקומית או מערכת ניקוז.

ד.

מערכות שיש דרישות בטיחות מיוחדות לגביהן ,כגון :מרווחי עבודה מסוימים ,מערכת גילוי
וכיבוי אש אוטומטי מקומית ,בקרות טמפרטורה ,אינטרלוקים.

ה.

מערכות היוצרות רעש של ) 85 dB(Aאו יותר.

מערכות שיש בהן סיכונים ייחודיים אחרים לעובד ולסביבה.

הגדרות
"מנהל הפרויקט"  -אדם האחראי לבניית מכונה או התקנת מכונה חדשה בחברה.

.4

מסמכים ישימים
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -

.5

השיטה
.5.1

תכנון העבודה:
 .5.1.1מוקדם ככל האפשר ,יערב מנהל הפרויקט את מנהל הישיר בפרטי ההתקנה ולוחות
הזמנים.
 .5.1.2במידת הצורך (בהתאם למורכבות המכשיר) מנהל הפרויקט יקים צוות תכנון לפרויקט
שיכלול את :מנהל הפרויקט ,נציג הייצור ,חשמלאי ,יועצים חיצוניים על פי הצורך ומנהל
הישיר .חברי הצוות  -כל אחד בתחומו  -יתכננו ויגדירו דרישות תשתית ,הנדסה ובטיחות
לתכנון המערכת ,התקנתה והפעלתה.
 .5.1.3מנהל הפרויקט יקיים פגישת תכנון בה יוצג הפרויקט לפני כל המעורבים בתכנון
ובהתקנה ,כולל נציג המשתמשים ,לשם קבלת הערות ואישור התוכניות .לאחר אישור
המתכננים ונציג המשתמשים יובאו התוכניות לאישור מנהל הישיר.
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עדכון:

דף 75 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.20נוהל בטיחות להכנסת מכונה
פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
חדשה
 .5.1.4בכל מקרה של שינוי בדרישות ,בנתוני המכונה ,במיקום המיועד וכד' ,יוגשו השינויים
והשלכותיהם בכתב ויאושרו בחתימה על ידי צוות המתכננים ,נציג המשתמשים ומנהל
הישיר.
.5.2

רכישה/פיתוח של מכונה חדשה:
 .5.2.1הצוות האחראי על הרכישה ו/או הפיתוח יעביר למנהל הישיר את תוכניות המכונה ותיאור
פעולתה ,כולל פירוט הסיכונים במכונה ומערכות הבטיחות המתוכננות .במקרה של
רכישת ציוד מוכן ,יש לדרוש מהספק תעודות הסמכה המעידות על עמידת הציוד בתקני
הבטיחות המקובלים .כמו כן ,יש לדרוש מהספק את פירוט המגבלות להפעלת המכונה.
 .5.2.2מנהל הישיר יעביר למנהל הפרויקט ,בכתב ,הערות לתוכניות והנחיות בטיחות נוספות
לציוד ולסביבת העבודה בה יוצב ,שיבטיחו עמידה בכל תקני הבטיחות כמוזכר למעלה.
 .5.2.3בסיום הבניה וההתקנה ,יזמין מנהל הפרויקט את מנהל הישיר וממונה הבטיחות לבדיקת
המכונה ואמצעי הבטיחות בה לפני הפעלה ראשונה.

.5.3

פירוק והזזה של ציוד:
 .5.3.1בכל העברה של ציוד ,שינוי בציוד קיים או פרוק ציוד יש לוודא ניקוי וטיהור של הציוד
והמערכות הנלוות ,משאריות חומרים מסוכנים העלולים להיות בו.
 .5.3.2יש לוודא כי לא נותרו במערכת כל אנרגיות שיוריות כגון :לחץ אוויר ,לחצים הידראוליים,
מים וכדומה .וכן כי כל אספקות החשמל נותקו (כולל מקורות משניים או חילופיים).
 .5.3.3הפירוק והניקוי ייעשו על ידי אדם שמוסמך לתחזוקת הציוד והמערכות.
 .5.3.4פסולת החומרים ,מטליות הניקוי והחלקים תפונה על פי נהלי החברה לסילוק פסולת.

.5.4

התקנת ציוד לייצור:
 .5.3.1התקנת הציוד תיעשה בשלושה שלבים:
שלב א  -שלב התקנת המכונה והמערכות הנלוות .בסיום שלב זה תיבדק ההתקנה על ידי
המתקין ,מהנדס המכונה ,או חשמלאי מוסמך  -בהתאם לצורך .בשלב זה ייבדקו מערכות
התשתית :מרחקי גישה ומגיני המכונה ,מערכות החשמל :מפסקי החירום של המכונה
והאינטרלוקים ומערכות האחזקה.
שלב ב  -הפעלה ניסיונית ראשונה של המערכת .לפני הפעלה ניסיונית של המערכת,
ייבדקו כל מערכות הבטיחות החיצוניות (במידה וקימות) של הציוד (אוורור ויניקות מקומיות,
מערכות העברת נוזלים ,מערכות התרעה וכד') .לאחר אישור מהנדס המכונה ומנהל הישיר
תופעל המערכת בפעם הראשונה על ידי גורמי הפיתוח וההתקנה לצורך אפיון התהליך .טופס
האישור יועבר למנהלת אבטחת איכות ,העתק יישמר בתיק מעקב תחזוקה של המכונה.
שלב ג  -אישור המכונה לעבודה בייצור .אישור זה יינתן לאחר סיום התקנת מערכות
הבטיחות הנדרשות במערכת כולה ובאזור העבודה ולאחר כתיבת נוהל עבודה ונוהל תחזוקה
של המערכת .הנהלים ייכתבו על ידי מהנדס המכונה או מנהל הפרויקט ויובאו לאישור מנהל
הישיר ומנהל הישיר.
 .5.3.2הנחיות בטיחות במהלך ההתקנה:

.6

א.

בכל מהלך ההתקנה ,יינתנו הנחיות בטיחות ,בכתב לביצוע הפעילויות השונות
בשלבי ההתקנה השונים ,על פי הצורך.

ב.

לפני ביצוע כל פעילות לא שגרתית ,שאינה מכוסה על ידי נוהל קיים ,יש צורך
בביצוע הערכת הסיכונים הכרוכים בפעילות הנדונה .הערכת הסיכונים תיעשה על
ידי מנהל הפרויקט בשיתוף מנהל הישיר וממונה הבטיחות.

אחריות
יישום נוהל זה הוא הינו באחריות מנכ"ל /המחלקה/
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה

.1

עדכון:

דף 81 :מתוך59 :
תאריך2102 :

תת פרק  :1.21נוהל בטיחות לאחזקת מכונות

מטרה
להגדיר אופן הפעלה כיוון הטענה ואחזקה ולמנוע סיכונים ממפעילי המכונה.

.2

תחולה
על כל עובד אחזקה או כל עובד אחר שהוסמך כ"אדם כשיר" לביצוע פעולות אחזקה במכונה או במספר
מכונות על פי כתב המינוי "אדם כשיר" שניתן לו.

.3

.4

הגדרות
.3.1

"אדם כשיר"  -גבר שהגיע לגיל שמונה-עשרה ונתמנה על ידי מנכ"ל החברה במינוי בכתב לבצע
פעולות במכונות שבתנועה ופעולות בממסרת שבתנועה ,כולן או מקצתן ,כפי שפורש בכתב
המינוי ,וקיבל מאת המנכ"ל עותק של כתב המינוי בחתימת ידו אחרי שהוכשר במידה מספקת
לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוסמך במינויו לבצע ,ומכיר את הסכנות הכרוכות במכונות
שבתנועה ובממסרת שבתנועה הנובעות מפעולה כאמור.

.3.2

"פעולה במכונות שבתנועה"  -בדיקת חלק של מכונות ,או סיכה או כיוונון שנתגלה בהם צורך
מיידי תוך כדי הבדיקה ,שצריך לבצעם כשהחלק בתנועה.

.3.3

"פעולה בממסרת שבתנועה"  -סיכה בממסרת המשמשת בתהליך רצוף ,או הרכבה או העברה
של רצועת הנע שבממסרת כאמור ,אם אישר המפקח הראשי בתעודה לחברת ,שנחה דעתו כי
מחמת רציפות התהליך עשויה עצירת הממסרת לפגוע קשה בביצוע התהליך ,והפעולה נעשית
בשיטה ובנסיבות שנקבעו בתעודה האמורה ובהתאם לתנאים שפורשו בה.

מסמכים ישימים
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -
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נהלי בטיחות :נהלי בטיחות
מס' הנוהלSFT 1 :

פרק  :1נהלי בטיחות בשגרה
.5

דף 80 :מתוך59 :

עדכון:

תאריך2102 :

תת פרק  :1.21נוהל בטיחות לאחזקת מכונות

השיטה
.5.5

הוראות בטיחות כלליות לביצוע אחזקה במכונה
 .5.1.5לא יבצע העובד שמונה כ"אדם כשיר" פעולות במכונות אם אינו מכיר אותן ואת הסיכונים
הנובעים מביצועיהן.
 .5.1.6העובד יוודא עמידה בהנחיות היצרן הנוגעות לטיפול הפעלה ואחזקה של מכונות וציוד.
 .5.1.7בעת ביצוע עבודה כאשר המגן אינו במקומו עליו לוודא שלעובדים אחרים לא תהיה גישה
ל"איזור המסוכן".
 .5.1.8הסרת המיגון תהיה במקומות הנדרשים בלבד וזאת רק במידה ואין דרך אחרת לביצוע
העבודה.
 .5.1.9העובד יפעיל שיקול דעת וינקוט באמצעים מתאימים למזעור הסיכונים הכרוכים בביצוע
עבודתו.

.5.6

הוראות בטיחות בנושא לבוש וציוד מגן אישי
 .5.2.4חובה להשתמש בציוד מגן אישי בה תאם לסיכונים ולסוג הפעולה המתבצעת (משקפי
מגן ,כפפות ,נעלי בטיחות ,מגני שמיעה ועוד).
 .5.2.5חובה לאסוף שיער ארוך אשר עלול להסתבך במנגנוני ההנעה.
 .5.2.6חובה לנעול נעלי בטיחות בעלי סוליות עמידות בפני שמן והמונעות החלקה.
 .5.2.7אין ללבוש לבוש רופף.
 .5.2.8חובה לכפתר את כל הכפתורים שבביגוד ,כולל בשרוולים ,על מנת להימנע מסכנת
ההסתבכות במנגנוני ההנעה.
 .5.2.9אין להפעיל את המכונה תחת השפעת תרופות חזקות או אלכוהול.
 .5.2.11אין להפעיל את המכונה כאשר סובלים מסחרחורות.

.5.7

הוראות בטיחות לביצוע פעולות אחזקה במכונות
 .5.3.5חובה לקבוע את מפסק ההפעלה הראשי למצב  OFFולנעול אותו לפני ביצוע כל עבודת
תחזוקה כלשהי .דבר זה ימנע אפשרות של הפעלה לא מכוונת של המכונה על ידי אדם
אחר.
 .5.3.6לאחר זמן המתנה קצר ,כשהמפסק כבוי ,חובה לבדוק את המתח באמצעות מכשיר
מדידה תקני ,על מנת לוודא שאין זרם שיורי .בנוסף חובה לבדוק את פריקת הקבלים
שבמערכת.
 .5.3.7עבו דת תחזוקה לחלקים חשמליים חייבת להתבצע על ידי עובד מקצועי מוסמך בלבד.
 .5.3.8כאשר דלת לוח הבקרה פתוחה ,הספקת החשמל אינה מופסקת .בזמן עבודה בתוך ארון
בקרת החשמל ובזמן תיקון המכשיר ,חובה לקבוע את מפסק ההפעלה הראשי למצב
 OFFולחבר מנעול (מסופק ושייך ללקוח).
 .5.3.9אין להמש יך ולנקות את המכשיר ו/או את ציוד הפיקוד והבקרה לפני נעילת מפסק
ההפעלה הראשי במצב  ,OFFכאשר המכשיר מופסק לחלוטין מפעולה.
 .5.3.11בזמן ביצוע פעולות תחזוקה במקומות גבוהים ,חובה להשתמש בסולם או במשטח עבודה
מותאם ובאמצעי בטיחות למניעת נפילה והיפגעות מקרית.
 .5.3.11חובה להרחיק אצבעות מרצועות ,גלגלות ,שרשראות ,גלגלי שיניים וחלקים נעים אחרים,
על מנת למנוע אפשרות להילכדות.
 .5.3.12חובה לקבוע את מפסק ההפעלה הראשי על מצב  OFFולנעול אותו לפני החלפת נורות,
או כל ציוד חשמלי אחר ,וחובה להשתמש במוצרים בעלי מפרטים זהים לאלו של החלקים
המקוריים לפי אישור של היצרן.
 .5.3.13אין להתחיל את פעולת המכונה לפני שכל הכיסויים ,שהוסרו לצורך תחזוקה ,הוחזרו
למקומם.
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 .5.3.14חובה לנקות מיד מים או שמן שנשפכו או הצטברו ליד המכונה ,ולשמור על אזור התחזוקה
נקי ומסודר תמיד.
 .5.3.15חובה לוודא שימוש בחלקים התקניים המצוינים כחלקי חילוף או כחלקים מתכלים על
מנת לשמור על מפרט המכונה כמו באספקת המכונה .היצרן אינו אחראי לתאונות אישיות
או לתקלות במכונה הנגרמות בשל התעלמות מאזהרה זו.
 .5.3.16אין להשתמש באוויר דחוס עבור ניקוי המכונה.
 .5.3.17חובה לבד וק את תוצאות פעולות התחזוקה בנוכחות מנהל או אדם מוסמך ואחראי.
.5.8

הוראות בטיחות לאחר גמר פעולות האחזקה ולפני הפעלה מחדש של המכונה
 .5.3.3חובה לשמור על מיקום ותנועתו של המפעיל ,כך שיעמוד במרחק בטיחותי ,על מנת שלא
תהיה כל אפשרות להיפגעותו (למשל עמידה באזור בטוח ,מוגדר ומסומן).
 .5.3.4חובה לבדוק ולוודא שכל כיסויי לוח ההפעלה ,קופסאות החיבורים ולוח הבקרה החשמלי
מותקנים וסגורים באופן אטום וחזק למניעת נזק מכאני בהם.
 .5.3.5חובה לבצע בדיקה של כל כבלי החשמל ולוודא שאינם פגומים ,למניעת התחשמלות או
דליפת זרם.
 .5.3.6חובה לבדוק את כיסויי הבטיחות בקבי עות על מנת לוודא כי הם מורכבים כהלכה וכי
אינם פגומים .חובה לתקן או להחליף מיד כיסויים פגומים.
 .5.3.7אם נמצא כי הכיסוי או חלקים אחרים פגומים ,יש לעצור את המכונה מיד ולהחליף את
החלקים הפגומים .חוסר הקפדה על הוראה זו עלול לגרום לפציעה.
 .5.3.8בעת החלפת חלקים ,יש לבצע הזמנ ה לחלקים מקוריים בלבד המסופקים על ידי יצרן
המכונה.
 .5.3.9אין להפעיל את המכונה אם הוסרו כיסויי הבטיחות.
 .5.3.11חובה לעצור את כל פעולות המכונה לפני הרכבת או הסרת כלים.
 .5.3.11בזמן הזנת המכונה בחומר גלם או הוצאת מוצר מוגמר ,חובה לבצע פעולה זאת כך שלא
יווצר מצב מסוכן.
 .5.3.12אין להסיר א ו להפריע בצורה אחרת להתקני בטיחות כגון התקני עצירה ,מפסקי גבול או
מנגנונים אחרים על מנת להגביר תנועה.
 .5.3.13יש להיעזר ולקבל סיוע בעבודה עם עומסים שמעבר ליכולת העובד.
 .5.3.14פעולות שינוע ותלייה באמצעות מלגזה או עגורן חייבות להתבצע אך ורק על ידי עובדים
שעברו הסמכה רשמית ומאושרים על ידי רשויות מוסמכות.
 .5.3.15בזמן שימוש במלגזה או עגורן ,יש לוודא כי אין מכשולים בקרבת מכונה זו.
 .5.3.16יש להקפיד להשתמש בכבלים ומתלים המתאימים לתקנים ,ושנבדקו על ידי בודק
מוסמך ,וזאת בכדי שתהיה תמיכה בזמן העמסה.
 .5.3.17חובה לבדוק ולוודא כי אין פגמים במתלים ,בשרשראות ,במנופים ובציוד הנפה אחר ,ולפני
השימוש יש לתקן או להחליף ציוד פגום מיד.
 .5.3.18חובה לוודא כי השרשראות והרצועות במתח הנכון לפני הפעלת המתקן.
 .5.3.19אין להפעיל את לחצני לוח ההפעלה תוך לבישת כפפות ,משום שהדבר עלול לגרום
להפעלה שגויה או לטעויות אחרות.
 .5.3.21חובה להיות ער וקשוב שלא נשמעים רעשים חריגים בזמן פעולת המכונה.
 .5.3.21לאחר גמר יום העבודה יש לכבות את המכונה על ידי כיוון מתג ההפעלה הראשי בלוח
ההפעלה למצב  OFFואחר כך להפסיק את הספקת החשמל למכונה מלוח חשמל ראשי
של החברה.
 .5.3.22חובה לכבות את המכונה על ידי כיוון מתג הפעלה ראשי בלוח ההפעלה למצב סגור
( ,)OFFבמקרים הבאים:
א .כאשר אין צורך בפעולת המכונה.
ב .לפני פעולת ניקוי המכונה או מערכות האנרגיה השייכות למכונה.
ג .חובה לנעול את המפסק הראשי לפני ביצוע עבודות תחזוקה במכונה.
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 .5.3.23במקרים ש נעשה שימוש במכונה על ידי יותר ממפעיל אחד ,אין להמשיך לשלב הבא לפני
שמציינים זאת בפני המפעיל האחר.
 .5.3.24אסור לבצע במכונה כל שינויים אשר עלולים להשפיע על מצב הבטיחות בכל אופן שהוא.
במקרה של ספק בנוגע להוראות יש לפנות ליצרן המכונה.
 .5.3.25אין להזניח בדיקות תקופתיות ,בהתאם להוראות תחזוקה והפעלה של המכונה.
 .5.3.26חובה לבדוק ולוודא כי אין הפרעות במסלול תנועת המכונה.
 .5.3.27אין לפתוח כיסויים בזמן שהמכונה פועלת.
 .5.3.28רק לאחר השלמת סדרת ייצור ,יש לבצע תיאום וכיוון המכונה כך שתהיה מוכנה לסדרת
הייצור הבאה.
 .5.3.29אין להפעיל לחצים חזקים על לוח ההפעלה או על לוח הבקרה החשמלי.
 .5.3.31אין לשנות ערכי הגדרות ,ערכי נפח ,או ערכי הגדרות חשמליות אחרות שלא לצורך .אם
יש צורך בשינוי ערכים ,יש לבדוק ראשית כי ביצוע שינוי זה בטוח ואחר כך יש לתעד את
הערך המקורי ,כך שיהיה ניתן להשיב אותו במקרה הצורך.
 .5.3.31אין לצבוע ,ללכלך ,לפגום ,לשנות או להסיר את לוחיות הבטיחות .אם הפרטים נעשים
לא קריאים ,או אם אובדת לוחית בטיחות ,יש להשיג לוחית חלופית מיצרן המכונה,
ולהרכיב את הלוחית החלופית במקום המקורית בלבד.
.6

אחריות
יישום נוהל זה הוא הינו באחריות מנהל העבודה ,מנהל האחזקה ומנהלי המחלקות.
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כשל של מערכת או טעות אנוש בפעילות כלשהי באחת המחלקות בחברה עלולה לגרום להתפתחות
אירוע חירום דליקה או חומ"ס.
כדי שהתגובה לאירוע החירום תהיה מהירה ,יעילה ואפקטיבית ,יש להבטיח שהמעורבים בה ידעו לפעול
מהר ונכון.
חשוב שאנשי צוות החירום יהיו מיומנים ,לאחר שהוכשרו כנדרש לבצע את סדר הפעולות הנכון ,על פי
הכללים שייקבעו .חיוני כי כל הציוד והעזרים הנדרשים לשם ביצוע הפעולות ,יהיו תקינים ויימצאו
במקומות המיועדים להם.
הנוהל יופץ להנהלה ולבעלי תפקידים חיוניים ,אשר ילמדו את הנוהל ,יתרגלו אותו בשעת רגיעה ויפעלו
על פיו בשעת חירום.
.1

מטרה
נוהל זה נועד להסדיר את פעילות החברה במצב חירום פריצת דליקה או אירוע חומ"ס וחל על כל עובדי
החברה .הנוהל מגדיר את צוות החירום ומתאר את פעילותו במצב זה.

.2

.3

אחריות
.2.1

הגורם המוסמך האחראי להפעלת הנוהל הוא ראש צוות החירום (מנהל תפעול) או בהיעדרו מנהל
העבודה .רשימה שמית ופרטים של צוות החירום מופיעים בנספח א'.

.2.2

הקריטריונים להפעלת הנוהל הם:
 .1הפעלת מערכת ההתרעה באמצעות גלאי העשן או גילוי שריפה.
 .2אירוע של דליפה/שפך של חומר מסוכן.
 .3פיצוץ/הדף ממקור חיצוני או פנימי.

תחולה
נוהל זה חל על עובדי החברה ,עובדי קבלן ועובדי כוח אדם בתחום פעילות החברה הנמצאים בשטח
החברה ונתקלים באירוע דליקה או חומ"ס.

.4

.5

הגדרות
.5.1

"צוות חירום"  -צוות המורכב מעובדים מקרב החברה שנבחרו לצוות חירום (נספח ג') ,וכן
תורגלו בפועל להתגבר על תרחישים שונים .חברי צוות החירום חייבים להשתתף באופן קבוע
ברענונים ובתרגולים תקופתיים ,לפחות פעם בשנה (לתיאור תפקידים ראה נספח א').

.5.2

"ראש צוות החירום"  -מנהל העבודה ובהיעדרו מנהל אחר שייקח פיקוד על האירוע.

.5.3

"מטה החירום"  -יורכב מהנהלת החברה הנוכחת בעת האירוע .מטה החירום יסייע בקבלת
ההחלטות של ראש צוות החירום ויעמוד בקשר עם גורמי חוץ (מד"א ,כיבוי אש ,משטרת ישראל).

מסמכים ישימים
.6.1

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל .1971 -
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השיטה
סדר הפעולות העיקרי שיתבצעו בחברה באירועי שריפה וחומ"ס:

.7

.7.1

קבלת ההודעה על האירוע.

.7.2

דיווח והפעלת הגורמים הפנימיים והחיצוניים.

.7.3

ביצוע הערכת סיכונים ראשונית.

.7.4

התמגנות וכניסה לטיפול ראשוני באירוע ,כולל :פינוי עובדים ,איתור המוקד ובידודו.

.7.5

חבירה לכוחות חירום חיצוניים והמשך טיפול.

.7.6

ביצוע הערכות סיכונים משלימות.

.7.7

סיום האירוע וחזרה לכשירות ,כולל :שיקום ,בקרת נזקים ,תחקיר והפקת לקחים.

שלבים לטיפול באירוע
הטיפול באירוע יתבצע בשלושה שלבים שבהם יוגדרו המשימות לביצוע (שלב א'  -קבלת הודעה ,דיווח
והפעלה ,שלב ב'  -טיפול במוקד האירוע ,שלב ג'  -תום אירוע וחזרה לכשירות) ,כאשר לכל צוות ובעלי
תפקידים תוגדר המשימה שעליהם לבצע בכל שלב.
.8.1

.8.2

שלב א'  -קבלת הודעה ,דיווח והפעלה
.1

ברגע קבלת ההודעה יוחל באיסוף נתונים על האירוע ,מיקומו ,מהותו ,החומרים המעורבים
ועל נפגעים.

.2

אזעקת צוות החירום החברהי ובעלי התפקידים בחברה (נספחים ג' ו -ד').

.3

דיווח לגורמי חוץ רלוונטיים :שירותי כיבוי אש ,מד"א ,משטרה ,איכות הסביבה ,מרכז מידע
ארצי לחומ"ס ,פיקוד העורף ,רמב"ם  -מרכז הרעלות (נספח ד').

.4

חסימת האזור ,בידוד מוקד האירוע וביצוע הערכת סיכונים ראשונית.

.5

הפעלת כריזה ופינוי עובדים ומבקרים לנקודת ריכוז מחוץ לחברת .טיפול ופינוי נפגעים.

.6

הצטיידות צוותי החירום (כיבוי אש ,צוות טיפול בחומ"ס) בציוד מגן אישי יעודי.

.7

ניתוק מפסק חירום (חשמל) ,במקרה של שריפה ,באזור האירוע (נספח ב').

שלב ב'  -טיפול במוקד האירוע
 .1השתלטות על האירוע באמצעות צוות חירום:
א .במקרה של שריפה  -בידוד האש ומניעת התפשטותה .הרחקה של חומרים בעירים
ורעילים ממוקד האש .קירור אריזות של חומר מתלקח וגלילי גז דחוס.
ב .במקרה של דליפה/שפך חומ"ס  -לנסות לאטום את מקור הדליפה ,לשאוב את השפך או
לנקז אותו תוך שימוש בחומרים סופגים (חול ,ערכות ספיגה וכו').
 .2המשך השתלטות על האירוע בעזרת גורמים חיצוניים:
א .במקרה של שריפה  -חבירה לצוות שרותי הכבאות והעברת מידע (באחריות ראש צוות
חירום או ממונה הבטיחות) והמשך פעילות האיתור והכיבוי.
ב .במקרה של דליפה/שפך חומ"ס  -חבירה לצוותי איכות הסביבה (באחריות ראש צוות
החירום) תוך המשך פעילות הגו"ז ,הערכת הסיכונים וניטרול החומר.
 .3סיום השתלטות על האירוע:
א .במקרה של שריפה  -בידוד וכיבוי כל מוקדי האש והמשך פיקוח ,למניעת התלקחות
חוזרת.
ב .במקרה של דליפה/שפך חומ"ס  -סיום איסוף וניטרול החומר .ביצוע גו"ז והערכת סיכונים
לשלילת ממצאים ומזהמים באוויר.
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שלב ג'  -תום האירוע וחזרה לכשירות
.1

פינוי הריסות וריכוז פסולת חומ"ס.

.2

שיקום נזקים והשמשת מערכות (כולל מערכות מיגון ומניעה).

.3

החזרת המצב לקדמותו.

.4

ביצוע בקרת נזקים ,תחקיר אירוע ,הפקת לקחים ויישומם בשטח.

 .5עפ"י הצורך ,פינוי פסולת החומ"ס לאתר רמת חובב.
הפעולות לביצוע בעת אירוע שריפה בחברה
עם גילוי אירוע דליקה בשטח החברה  ,על ידי עובד כלשהו או אדם אחר ,או על ידי התרעה של מערכת
גילוי אש ,תבוצענה הפעולות הבאות:
.9.1

הוראות לכל עובד המגלה שריפה:
א .אם זיהית שריפה ,עשה ניסיון מיידי להתגבר על האירוע ,או נקוט בפעולות ,שימזערו את הנזק
 וזאת אך ורק אם ממדי האירוע קטנים ויש ביכולתך לבצע זאת ללא סיכון אישי.ב .הפעל מטף כיבוי מסוג אבקה או הלון .כוון את הסילון מעל הנוזל הבוער (על מנת שלא
לפזרו) .הנמך את סילון הכיבוי באיטיות.
ג.
ד.

הזעק מייד עובדים נוספים ופעל להזעיק למקום איש צוות חירום הקרוב ביותר.
אל תשתמש במים (סכנת התחשמלות) עד בואו של איש צוות
מפורשות בנדון.

החירום וקבלת הוראות

ה .המשך להפעיל מטפים כל עוד אינך מסכן את עצמך והאש אינה גדולה מדי.

.9.2

ו.

הזעק עובד נוסף ו/או עובד מצוות החירום ,על ידי פנייה ישירה ו/או חיוג לשלוחת הטלפון
המתאימ ה ו/או שימוש במערכת כריזה פנימית ומסירת הודעה על מהות האירוע ,מיקומו והאם
יש נפגעים.

ז.

הישאר באזור והרחק אנשים מהאזור המסוכן ,שבו התרחש האירוע ,וכן הזהר עובדים
הנמצאים בסביבה הקרובה ,עד הגעת צוות החירום למקום.

הוראות לצוות החירום:
א .עם הישמע ההודעה ,צוות החירום יגיע במהירות האפשרית לנקודת הכינוס ליד ארון ציוד
החירום.
ב .ראש צוות החירום יבצע הערכת מצב מהירה על בסיס המידע שקיבל ויקצה משימות לאנשי
הצוות בהתאם להשתלשלות האירוע.
ג.

ראש צוות החירום ישלח אנשים לאזור האירוע ויחלק תפקידים ,בהתאם לצורך ,לשאר אנשי
צוות החירום.

ד.

אנשי צוות החירום שנשלחו להתגבר על האירוע עצמו יגיעו למקום במהירות מרבית וידווחו
על המצב לראש צוות החירום :האם יש נפגעים ,מהו היקף האירוע ,האם נדרשת עזרה של
אנשי צוות נוספים וגורמי חוץ (כגון שירותי הכבאות ,מד"א וכד').

ה .חבר מצוות החירום ינתק את המתח בלוח החשמל של האזור בו פרצה השריפה ,ינתק
אספקת גז ודלק למקום השריפה (במידה וקיימים) לפני כיבוי השריפה.
ו.

חוליית הכיבוי תנסה להשתלט על הדליקה באמצעי הכיבוי הידניים הקיימים (מטפים ,ארונות
כיבוי).

ז.

ראש הצוות יחליט ,עפ"י הערכת הסיכונים ,האם להזעיק גורמי חירום חיצוניים (שירותי
כבאות ,מד"א) וכן יחליט לגבי האזורים הנוספים שמהם יתכן שיש צורך לפנות עובדים
ולקוחות .רצוי להחמיר בנושא זה.

ח .אם ראש צוות החירום החליט כי יש צורך בהזעקת גורמי חרום חיצוניים (כיבוי אש ,מד"א) הוא
ישלח לכניסה הראשית של החברה אדם מצוות החרום ,או מנהל שנמצא לידו ,לחבור לגורם
החיצוני שהוזעק ,על מנת להדריכו עם הגיעו לבניין ,הן לגבי מהות האירוע והן לגבי המיקום
המדויק.
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ט .יש להזהיר עובדים בעזרת מגפון או מערכת כריזה על דרכי מילוט חסומות או מסוכנות עקב
האיר וע .העובדים יתפנו בדרכי המילוט הקצרות ביותר אל מחוץ לבניין ויתרכזו באזור ליד
הכניסה הראשית לבניין.
י.

חוליית סריקה של צוות החירום תבדוק ותוודא כי כל העובדים בחברה אכן התפנו משטח
החברה .מומלץ להיעזר ברשימת עובדי החברה הנמצאת ב"אוגדן החירום" .האחראי על
הרישום יערוך רשימה שמית של כל העובדים המגיעים למקום.

יא .אמצעי קשר :לצורך שליטה ופיקוח בעת אירוע ייעשה שימוש באמצעי הקשר הקיימים
בחברה (טלפונים ,מערכת כריזה ,טלפונים סלולאריים).
יב .עד להגעת גופי החירום החיצוניים  -ראש צוות החירום הוא האחראי לבצע הערכת מצב
רצופה בכל שלב ו לקבוע האם האירוע הסתיים ולא נשקפת סכנה לעובדים ולאוכלוסייה
סביב הבניין .אם האירוע נמשך (או אם ישנו חשש כלשהו שהאירוע לא הסתיים) ,יש להמשיך
ולהפעיל את צוות החירום ,וכן לעדכן עובדים ואנשים השוהים בבניין או מחוצה לו.
יג .קבלת החלטה על הסיום תהיה אך ורק של ראש צוות החירום ו/או ע"י הגורם הפוקד של גופי
החירום החיצוניים .במסגרת סיום האירוע יש להקפיד על בדיקת המתקן שנפגע מבחינה
בטיחותית והערכת נזקים .אם ניתן  -החזרת העובדים לפעילות סדירה .יש לבדוק שאין
נעדרים.
יד .התארגנות להחזרת מערכות שנפגעו לכשירות ,החזרת ציוד למקומו ,סיוע לגורמי הצלה עד
לעזיבתם את שטח החברה וחידוש המלאי הדרוש של ציוד החירום.
.9.3

הוראות לכלל העובדים במהלך האירוע ובסיומו:
א .עובדים ,שקיבלו הוראה להתפנות ,עפ"י החלטת ראש צוות החירום ,יתפנו מיידית ויתרכזו
מחוץ לבניין ,ליד כניסה ראשית לחברת .האחראי על הרישום ירשום את שמות האנשים
שהתרכזו בנקודת הכינוס .אין לעזוב את השטח לפני שבוצע רישום נוכחים!
ב .עם תום הטיפול באירוע ,האזור ינוקה ויאוורר .ראש צוות החירום יוודא שניתן להחזיר את
העובדים למקום.

.9

הפקת לקחים מהאירוע ,קביעת אחראים ולוח זמנים להשלמת יישום הלקחים:
.11.1

בתום האירוע ,צ וות החירום וחברי ועדת הבטיחות יתאספו כדי לחקור את האירוע ,להסיק מסקנות
ולהפיק לקחים.

.11.2

ראש צוות החירום יכתוב דוח על האירוע תוך פרק זמן סביר (עד שבוע) ,וידווח על האירוע
להנהלת הארגון ואם נדרש (בדרך כלל באירוע גדול) גם לגורמים חיצוניים :מכבי אש ,מפקח
עבודה של משרד התמ"ת.
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 .10אחריות
האחריות והסמכות ליישום הנוהל חלה על המנהלים בחברה .הפעלת הנוהל תבוצע על ידי ראש צוות
החירום.
הגדרת הגורמים האחראים והפעולות לביצוע בעת אירוע חירום בחברה:
.11.1

צוות החירום יכלול עובדים שקיבלו הדרכה.

.11.2

על גבי לוחות המודעות במחלקות השונות תימצא רשימת טלפונים של חברי צוות החירום (נספח
ג') ורשימת טלפונים של גורמי הצלה חיצוניים (נספח ד').

.11.3

מומלץ לארגן "אוגדן חירום" אשר ירכז את החומר הבא:
 .1רשימת אנשי צוות החירום ומגישי עזרה ראשונה.
 .2רשימת טלפונים לשעת חירום ורשימת ציוד החירום.
 .3רשימה שמית של עובדי החברה לצורך בדיקות נוכחות לאחר פינוי החברה.
יש למקם את האוגדן במקום מרכזי ונגיש וראש צוות החירום צריך ליידע את חברי צוות החירום
על מיקומו של אוגדן זה.

גורם אחראי
הנהלת החברה
ועדת הבטיחות
מנכ"ל

פירוט האחריות
א.
ב.
א.
א.
ב.
ג.

צוות החירום
מגישי עזרה
ראשונה
כלל מנהלי הארגון
כלל עובדי החברה

א.
ב.
ג.
ד.
א.
ב.
א.
א.
ב.
ג.
ד.

איוש צוות החירום.
הכנת צוות החירום כך שיידעו לטפל במצבי החירום השונים.
בניית תכניות ההדרכה והטמעתן בקרב העובדים בכלל ובצוותי החירום בפרט.
שילוט ברור בהתאם לדרישות הבטיחות.
תפעול ותחזוקה של מערכת גילוי וכיבוי האש.
ביצוע פעולות תחזוקה בכל אמצעי הבטיחות ואביזרי
הבטיחות בהתאם לדרישות החוק.
פינוי העובדים בהתאם למצב החירום.
טיפול באירוע הדליקה והשתלטות עליו.
הודעה בהתאם לנדרש לגורמי חוץ.
סריקת השטח לאחר פינוי העובדים.
טיפול ראשוני בנפגעים.
תחזוקת ערכת עזרה ראשונה.
אחריות וסמכות ליישום הנוהל.
אחריות להתריע מייד עם זיהוי מצב חירום.
להודיע לחבר צוות החירום.
אפשרות להשתמש במערכת הכריזה.
להישמע להוראות צוות החירום.

 .11נספחים
.12.1

נספח א'  -תפקידים ומשימות.

.12.2

נספח ב'  -פינוי נפגעים.

.12.3

נספח ג'  -רשימת אנשי צוות החירום ומגישי עזרה ראשונה.

.12.4

נספח ד'  -רשימת טלפונים של גורמי פנים וחוץ.
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 .12.1נספח א'  -תפקידים ומשימות

נספח א' (לנוהל חירום) :תפקידים ומשימות
הצוות והרכבו

ראש צוות
החירום

משימה כללית
מפקח על ביצוע
ההכנות ,בזמן
רגיעה ,ויישום
בחירום.

מקבל את ההודעה,
מרכז את צוות החירום
ומבצע הערכת סיכונים
ראשונית.

מפקד ושולט על
האירוע בסיוע מערך
החירום של החברה.

 .1לומד את הנוהל
ומבצע הכנות
בזמן רגיעה.

 .1מפעיל נוהל חירום.

 .1מפעיל את צוות
החירום לטיפול
באירוע.

 .2מפעיל את
הנוהל.
 .3מבצע הערכת
סיכונים וקבלת
החלטות ניהול,
פעולות הצלה
והשתלטות על
אירועי חירום.

חברי צוות
החירום

שלב א' -
קבלת ההודעה

שלב ב' -
טיפול באירוע

 .1טיפול באירוע
חירום בשעות
העבודה.
 .2חבירה עם גורמי
חוץ וסיוע להם
בכל הנדרש
להשתלטות על
האירוע.
 .3סיוע במתן
עזרה ראשונה
ופינוי נפגעים.

 .2מחלק תפקידים
לצוות החירום
והצטיידותו בציוד
ובאמצעי מגן.
 .3מזעיק את גורמי
ההצלה.
 .4מעדכן את גורמי
ההצלה ,גורמי
חוץ ומפעלים
שכנים.
 .1קבלת ההודעה.
 .2הגעה למקום
האירוע.
 .3פינוי עובדים
ואורחים וסריקה
כדי לוודא שאין
נעדרים.
 .4איתור מוקד האירוע.

 .2מוודא חבירה עם
גורמי ההצלה
החיצוניים בחזית
החברה.
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 .1מכריז על סיום
האירוע.
 .2מעדכן גורמי חוץ
על סיום האירוע.
 .3מסייע לגורמי
הצלה לצאת
מהבניין.
 .4מבצע תחקיר
וכותב דוח
מסכם.

 .3מבצע הערכת
מצב לפינוי
עובדים ואנשים
מהחברה לאזור
בטוח.
 .1ביצוע פעולות
כיבוי אש.

 .1פינוי פסולת
וניקוי השטח.

 .2סיוע לגורמי חוץ
בהשתלטות.

 .2ביצוע סריקה
באזור האירוע.

 .3עזרה ראשונה
ופינוי נפגעים.

 .3חזרה לשגרה,
כולל השתתפות
בתחקיר.

 .4חבירה עם גורמי
חוץ.
 .5סיוע בהכוונת
עובדים לנקודת
הכינוס ופינויים
החוצה.

 .4סיוע בפינוי
עובדים וביצוע
סריקה כמתחייב
מהאירוע.

שלב ג' -
סיום האירוע
והחזרה לשגרה
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 .12.2נספח ב'  -פינוי נפגעים

נספח ב' (לנוהל חירום) :פינוי נפגעים
 .8.2.1הנחיות לטיפול בנפגעים:
א .הטיפול היעיל בנפגע מהשריפה מותנה בסדר הפעולות הבא ובמידת היעילות
בביצוען:
 .1הוצאת הנפגע מאזור הסכנה במהירות מרבית ,תוך הפעלת שיקול דעת.
 .2שמירה על תפקודים חיוניים של הגוף.
 .3טיפול ע"י גורם רפואי מוסמך שהוזעק למקום במהירות המרבית.
 .4פינוי לבית חולים ,טיפול והשגחה רפואית.
 .5חשוב לצרף לנפגע המפונה לבי"ח מלווה ,אשר יצויד בפרטים רבים ככל האפשר על
האירוע שגרם לפגיעה כדי לאפשר לרופאים טיפול נכון בנפגע .יש לצייד את המלווה גם
בפרטים על הנפגע כדי לאפשר להודיע למשפחה בשעת הצורך ,במקרה שהנפגע לא
יוכל לעשות זאת בעצמו.
 .8.2.2פינוי נפגעים:
א .הטיפול בנפגעים:
ייעשה בעיקר ע"י מגיש עזרה ראשונה מצוות החירום ומד"א .פינוי ראשוני של נפגעים יבוצע
על ידי אנשי צוות החירום .נקודת הפינוי באזור מוצל ,ליד דלת הכניסה הראשית לחברת כדי
לאפשר פינוי מהיר על ידי אמבולנס.
ב .כלי רכב:
בשעות העבודה נמצאים בחברה כלי רכב פרטיים של העובדים .בעת אירוע חירום ינוצל רכב
זה ,בכפוף לתנאי הביטוח ואישור הבעלים .יש עדיפות לפינוי באמבולנס ,תוך הפעלת שיקול
דעת של מגישי עזרה ראשונה בחברה ,ובהיעדרם  -של אנשי צוות החירום .פצוע מדמם,
אדם מחוסר הכרה ,נפגע הסובל מקוצר נשימה ,וכאשר קיים חשד לחבלה קשה בגב  -יש
לפנות אך ורק באמבולנס.
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 .12.3נספח ג'  -אנשי צוות החירום ומגישי עזרה ראשונה

נספח ג' (לנוהל חירום) :חברי צוות חירום ומגישי ע"ר
 .8.3.1טבלת חברי צוות החירום:

מס'

שם פרטי ומשפחה

תפקיד

מס' טלפון
פנימי

מס' טלפון סלולארי

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 .8.3.2טבלת מגישי עזרה ראשונה:

מס'

מחלקה

שם ומשפחה

טלפון

0
2
3
4
9
6
7
8
.5
.01
.00
.02
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 .12.4נספח ד'  -רשימת תקשורת של גורמי פנים וחוץ

נספח ד' (לנוהל חירום) :רשימת תקשורת של גורמי פנים וחוץ
 .8.4.1טבלת גורמי פנים:

מס'

תפקיד

1

מנכ"ל החברה

2

מנכ"ל

3

מנהל הנדסה

4

מנהל משאבי אנוש

5

ממונה על הבטיחות

6

תמיר אלטמן

שם ומשפחה

נייד

טלפון בבית

 .8.4.2טבלת גורמי חוץ:

מס'

מס' טלפון

הגורם

1

מד"א

111

2

משטרת ישראל

111

3

שירותי כבאות והצלה

112

4

מרכז רעלים ארצי "רמב"ם" חיפה

14-8541911

5

מוקד הסביבה (מוקד חירום  -מרכז מידע ומבצעים)

18-9253321

6

פיקוד העורף  -מוקד מידע ארצי

7

חברת החשמל

1217

(מכל טלפון)

113
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מטרה
בחברה עלולה להתרחש תאונה בה נפגעים עובדים ועל העובדים והמנהלים לדעת כיצד לפנות את
הנפגע .נוהל זה כולל את הגדרת הפעולות לביצוע בשעת טיפול ופינוי נפגע ודיווח לגורמי הניהול.

.8

תחולה
נוהל זה חל על עובדי החברה ,עובדי קבלן ועובדי כוח אדם בתחום פעילות החברה.

.9

הגדרות
"תאונת עבודה"  -אירוע או שורת אירועים המתרחשים במהירות באופן בלתי צפוי כתוצאה ממצב מסוכן
או מפעולה מסוכנת מסתיימים בחבלה גופנית ,בנזק לרכוש או בשניהם יחד.

 .10מסמכים ישימים
 .4.1חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -
 .4.2פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה).1945 ,
 .11השיטה
הפעולות לביצוע:
.5.9

המבחין בתאונה  -יבצע את הפעולות הבאות:
א .יגיש עזרה ראשונה בסיסית לנפגע ,במגבלות יכולתו.
ב .יזעיק מגיש עזרה ראשונה.
ג.

יזעיק את מנהל הישיר או מנהל אחר.

 .5.10מגיש עזרה ראשונה  -יבצע את הפעולות הבאות:
א .יבדוק את הנפגע.
ב .יגיש לנפגע עזרה ראשונה.
ג.

יחליט על אופן הפינוי (פינוי ברכב רגיל או באמבולנס) ויודיע למנהל במקום (מנהל העבודה
או מנהל הישיר).

ד .ילווה את הנפגע לבית חולים או לתחנת עזרה ראשונה (בהתאם לחומרת הפגיעה).
ה .ידווח חזרה למנהל העבודה על חומרת הפגיעה.
 .5.11המנהל הישיר/מנהל הישיר  -יבצע את הפעולות הבאות:
א .ידאג להזמנת רכב הפינוי.
ב .ידווח על התאונה למנהל העבודה ולמנהלת משאבי אנוש.
ג.

ידאג לביצוע פעולת הפינוי.

ד .יבצע תחקיר ראשוני של התאונה עם העובדים שנכחו בשעת התאונה ובהמשך ימלא טופס
הודעה על תאונת עבודה אותו ימסור למנכ"ל באותו יום על פי נוהל דיווח ורישום תאונת
עבודה.
ה .ישלח הודעה למשרד התמ"ת בטופס מתאים (אם הנפגע צפוי להיעדר מ 3 -ימים ומעלה) על
פי נוהל דיווח ורישום תאונת עבודה.
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 .5.12מנהלת משאבי אנוש  -תבצע את הפעולות הבאות:
א .תודיע להנהלת החברה על התאונה.
ב .תודיע לממונה הבטיחות על התאונה באמצעות ההודעה על התאונה של המנהל הישיר/מנהל
הישיר באותו יום ובכל מקרה לא יותר מ 24 -שעות מקרות התאונה.
 .5.13הממונה על הבטיחות  -יבצע את הפעולות הבאות:
א .יוודא שבוצע דיווח למפקח העבודה על התאונה בטופס מתאים על ידי המנהל הישיר/מנהל
הישיר.
ב .יבצע תחקיר מקיף של התאונה ונסיבותיה על פי נוהל תחקיר תאונת עבודה על ידי ממונה
הבטיחות.
ג.

לאחר למידת גורמי התאונה ימליץ את המלצותיו לפני מנכ"ל והנהלת החברה.

ד .ירשום את התאונה בתיק תאונות ויצרף את תחקיר התאונה והמלצותיו לתיק.
ה .יוודא יישום של המלצותיו או המלצות שונות שנתקבלו בפועל.
 .5.14בקרה:
א .ממונה הבטיחות יוודא ביצוע הנוהל ע"י כל הגורמים שנוהל זה בתחום אחריותם.
ב .יש לוודא ידיעת הנוהל הזה ע"י כל העובדים בחברה ולרענן אותו בכל הדרכת בטיחות.
 .12אחריות
האחריות לביצוע הנוהל היא על מנכ"ל  .אחריות כל עובד הינה לציית להוראות בהתאם לנוהל ולבצע את
המוטל עליו.
 .13נספחים
אין.
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