תוכנית הדרכות בטיחות מתוכננת  -שנה"ל תשע"ט )(2019
הדרכה
1
2
3

בטיחות בקרינת
לייזר )אנגלית(
בטיחות בקרינת
לייזר )עברית(
בטיחות בקרינת
לייזר )עברית(

מחלקות /
משתתפים
עובדים בלייזרים
עובדים בלייזרים
עובדים בלייזרים

קהל יעד
דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות
דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות
דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות

כמות
משתתפים
משוערת

תאריך  -משוער

שעה

מיקום /
כיתה

20

20/02/2019

10:00-11:00

1.2.5

20

20/02/2019

11:00-12:00

1.2.5

10

24/02/2019

10:00-11:00

1.2.5

נושאים  /הערות
מבוצע פרטני ע"י מדריך פנימי )א.בטיחות
ליזרים(
מבוצע פרטני ע"י מדריך פנימי )א.בטיחות
ליזרים(
מבוצע פרטני ע"י מדריך פנימי )א.בטיחות
ליזרים(

משך
ההדרכה
שעה
שעה
שעה

4

הדרכת פקע''ר

מחלקת ביטחון

סיירים ,כיתת כוננות וחובשים

לא ידועה

14/03/2019

טרם נקבע

טרם נקבע על פי תיקי תרגיל וסיכומי תרגיל קודמים

טרם נקבע

5

אימון לוחמה ופחייע מחלקת ביטחון

סיירים ,כיתת כוננות וחובשים

לא ידועה

18/03/2019

טרם נקבע

טרם נקבע על פי תיקי תרגיל וסיכומי תרגיל קודמים

טרם נקבע

6

תרגיל חירום ופינוי
בבנייני המעונות
החדשים בשת''פ
כב''א

מחלקת ביטחון

סיירים ,כיתת כוננות ,חובשים
וכב''א

לא ידועה

01/04/2019

טרם נקבע

טרם נקבע על פי תיקי תרגיל וסיכומי תרגיל קודמים

טרם נקבע

7

חילוץ ממעליות

מחלקת ביטחון

סיירים כיתת כוננות

20

02/04/2019

09:00-11:00

8

פסטיבל היין

אירוע

אירוע פתוח

03-04/04/2019

9

תרגיל התמודדות
עם ארוע פח''ע

תלוי במס
נרשמים

10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
18
21
17
23
24

18:00-23:00

קמפוס
אמפי

מבוצע ע"י מדריך מטעם חברת המעליות
אירוע פתוח

שעתיים
יומיים

מחלקת ביטחון

סיירים ,כיתת כוננות וחובשים

טרם נקבע

10/04/2019

טרם נקבע

מתחם
על פי תיקי תרגיל וסיכומי תרגיל קודמים
הקרוואנים

טרם נקבע

תרגיל חירום חומ''ס מחלקת ביטחון

סיירים ,כיתת כוננות וחובשים

טרם נקבע

11/04/2019

טרם נקבע

על פי תיקי תרגיל וסיכומי תרגיל קודמים

טרם נקבע

חברי וועדות
רענון לחברי ועדת
בטיחות
בטיחות
נאמני בטיחות
רענון לנאמני בטיחות
מנהלתיים
הכשרת נאמני
נאמני בטיחות
בטיחות
תרגיל חירום בבניין
המאיץ בשת''פ עם מחלקת ביטחון
מד''א
ריענון עבודה בגובה אחזקה ,מחשבים,
תקשורת ,אור קולי
)רוסית(
אחזקה ,מחשבים,
ריענון עבודה בגובה
תקשורת ,אור קולי
בטיחות בעבודות
אגף טכני ,מעונות,
תחזוקה ,וסדנאות -
מנהל טכנולוגיות
מועד א'
אחזקה ,מחשבים,
ריענון עבודה בגובה
תקשורת ,אור קולי
אחזקה ,מחשבים,
ריענון עבודה בגובה
תקשורת ,אור קולי
בטיחות בקרינת
עובדים בלייזרים
לייזר )עברית(
בטיחות בקרינת
עובדים בלייזרים
לייזר )אנגלית(
בטיחות בקרינת
עובדים בלייזרים
לייזר )עברית(
ריענון עבודה בגובה אחזקה ,מחשבים,
תקשורת ,אור קולי
)רוסית(
אחזקה ,מחשבים,
הכשרה לעבודה
תקשורת ,אור קולי
בגובה

בניין 6

נאמני בטיחות

40

29/04/2019

9:00-17:00

משוער

לפי מקצועות

 8שעות

נאמני בטיחות

40

29/04/2019

9:00-17:00

משוער

כללי

 8שעות

לפי המלצה

20

30/04/2019

9:00-16:00

משוער

לפי סילבוס להכשרה

 3ימים

טרם נקבע

01/05/2019

טרם נקבע

מאיץ

על פי תיקי תרגיל וסיכומי תרגיל קודמים

טרם נקבע

10

10/05/2019

9:00-17:00

משוער

סולמות ,במות הרמה ,גגות ,פיגומים

 8שעות

עובדים בגובה

10

13/05/2019

9:00-17:00

משוער

סולמות ,במות הרמה ,גגות ,פיגומים

 8שעות

סיירים ,כיתת כוננות וחובשים
עובדים בגובה

אבות בית ,עובדי אחזקה באגף
טכני והמעונות  ,עובדים
בסדנאות

30

14/05/2019

9:00-14:00

משוער

עובדים בגובה

10

20/05/2019

9:00-17:00

משוער

סולמות ,במות הרמה ,גגות ,פיגומים

 8שעות

עובדים בגובה

10

27/05/2019

9:00-17:00

משוער

סולמות ,במות הרמה ,גגות ,פיגומים

 8שעות

10

03/06/2019

10:00-12:00

משוער

20

10/06/2019

10:00-12:00

משוער

20

10/06/2019

11:00-13:00

משוער

דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות
דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות
דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות

מבוצע פרטני ע"י מדריך פנימי )א.בטיחות
ליזרים(
מבוצע פרטני ע"י מדריך פנימי )א.בטיחות
ליזרים(
מבוצע פרטני ע"י מדריך פנימי )א.בטיחות
ליזרים(

 2שעות
 2שעות
 2שעות

עובדים בגובה

10

13/06/2019

9:00-17:00

משוער

סולמות ,במות הרמה ,גגות ,פיגומים

 8שעות

לפי דרישה

10

14/06/2019

9:00-17:00

משוער

סולמות ,במות הרמה ,גגות ,פיגומים

 8שעות

תלוי במס
16-20/06/2019
בוגרים

20

טקס הענקת תארים

כלל הסטודנטים

אירוע פתוח

26

הדרכת בטיחות
למעבדות כימייה
וביולוגייה  -מועד א'

הנדסה כימית,

דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות

60

27

מעבדות
אלקטרוניקה
הדרכת בטיחות
חשמל ואלקטרוניקה וחשמל ,מאיץ ,
הנדסאים ,אגף
 מועד א'טכני/מעונות

28

הדרכת בטיחות
למעבדות כימייה
וביולוגייה )באנגלית(

מעבדות כימיה
וביולוגיה

29

הדרכת בטיחות
בעבודות תחזוקה,
וסדנאות  -מועד ב'

30

הדרכת בטיחות
למעבדות כימייה
וביולוגייה  -מועד ב'

15/07/2019

טרם נקבע

משוער

כלל הסטודנטים ,מרצים ,דיקנט

9:00-13:00

משוער

נהלי בטיחות )ע"י מאיר( ,גזים שונים ,
מנדפים ,אחריות אישיית ,מושגי יסוד
בבטיחות.
מניעת תאונות במעבדות ,סיכוני חשמל ואש  4שעות
ומניעתם ,סכנת התחשמלות ,ציוד מגן
אישי.סיווג/שימוש /אחסון חומרים
מסוכנים ,פינוי פסולת חומ"ס.

דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
חשמלאים )כל העוסקים בחשמל(

50

19/07/2019

9:00-12:00

משוער

דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים
דוברי אנגלית

40

22/07/2019

10:00-13:00

משוער

אבות בית ,עובדי אחזקה באגף
אגף טכני ,מעונות,
טכני והמעונות  ,עובדים
מנהל טכנולוגיות
בסדנאות

30

26/07/2019

9:00-14:00

משוער

דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות

60

29/07/2019

9:00-12:00

משוער

מעבדות כימיה
וביולוגיה

כלים מטלטלים ,אורגונומיה בהרמה ,נגרות,
יום עיון,
מסגרות ,חשמל ,רעש ,כלי הרמה ,מניעת
 5שעות
תאונות ,בטיחות אש

הדרכת בטיחות לעוסקים באלקטרוניקה
וחשמל ומתח גבוהה
נהלי בטיחות ,גזים שונים  ,מנדפים ,אחריות
אישיית ,מושגי יסוד בבטיחות.
מניעת תאונות במעבדות ,סיכוני חשמל ואש
ומניעתם ,סכנת התחשמלות ,ציוד מגן
אישי.סיווג/שימוש /אחסון חומרים
מסוכנים ,פינוי פסולת חומ"ס.
כלים מטלטלים ,אורגונומיה בהרמה ,נגרות,
מסגרות ,חשמל ,רעש ,כלי הרמה ,מניעת
תאונות ,בטיחות אש
נהלי בטיחות )ע"י מאיר( ,גזים שונים ,
מנדפים ,אחריות אישיית ,מושגי יסוד
בבטיחות.
מניעת תאונות במעבדות ,סיכוני חשמל ואש
ומניעתם ,סכנת התחשמלות ,ציוד מגן
אישי.סיווג/שימוש /אחסון חומרים
מסוכנים ,פינוי פסולת חומ"ס.

טרם נקבע

 3שעות

 3שעות

יום עיון
 5שעות

 3שעות

הדרכה

מחלקות /
משתתפים

קהל יעד

מעבדות
אלקטרוניקה
הדרכת בטיחות
חשמל ואלקטרוניקה וחשמל ,מאיץ ,
הנדסאים ,אגף
 מועד ב'טכני/מעונות
תרגיל חירום ופינוי
כיתת כוננות ,סיירים ,חובשים
מסכם שנתי קמפוס מחלקת ביטחון
תחתון
בטיחות וארגונומיה
מעון ילדים  -דקנט גננות  /סייעות
לעובדות במעון
החייאה ועזרה
מעון ילדים  -דקנט גננות  /סייעות
ראשונה

דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
חשמלאים )כל העוסקים בחשמל(

כמות
משתתפים
משוערת

תאריך  -משוער

שעה

משוער

הדרכת בטיחות לעוסקים באלקטרוניקה
וחשמל ומתח גבוהה

 3שעות

סיפריה-
משוער

על פי תיקי תרגיל וסיכומי תרגיל קודמים

טרם נקבע

בתיאום עם איריס מהדיקנט ,בטיחות כללית,
בטיחות אש ,ארגונומיה,

 2שעות

תאום דיקנט

 4שעות
 2שעות

30

30/07/2019

טרם מקבע

06/08/2019

טרם נקבע

10

21/08/2019

14:00-16:00

משוער

10

21/08/2019

9:00-13:00

משוער

35

הדרכת בטיחות אש
וכיבוי במטף

לימודי חוץ )מכון
הנפט(

כלל העובדים

15

15/09/2019

ברחבה בטיחות אש ,הכרת מטף והפעלת מטף,
9:00-11:00
ליד בניין  4בקבוצות של 25

36

החייאה ועזרה
ראשונה

בית גיל הזהב

אבות/אמהות בית

10

15/09/2019

37

החייאה ועזרה
ראשונה

מעבדות
אלקטרוניקה
וחשמל ,מאיץ ,
הנדסאים,
חשמלאים

31

29
33
34

9:00-12:00

מיקום /
כיתה

נושאים  /הערות

11:00-15:00

משוער

דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
חשמלאים )כל העוסקים בחשמל(

25

15/09/2019

9:00-13:00

משוער

38

החייאה ועזרה
ראשונה

מחלקת ביטחון

כיתת כוננות ,סיירים ,חובשים

30

15/09/2019

13:00-17:00

משוער

39

שימוש בדפיברלטור מחלקת ביטחון

כיתת כוננות ,סיירים ,חובשים

30

15/09/2019

10:30-12:30

משוער

40

שימוש בדפיברלטור כלל העובדים

חברי וועדות ונאמני בטיחות

100

15/09/2019

10:00-11:00

משוער

41

כלל העובדים

כלל העובדים

30

15/09/2019

17:00-18:00

משוער

כיבוי אש

ביטחון  ,אחזקה,
צוות חירום וחומרים
א.רעלים  ,נציגות
מסוכנים
כימיה וביולוגיה
פרופסורים,
יום עיון למחזיק
דוקטורנטים,
מקום מעבדות
חוקרים
עובדים בקרינה
בטיחות בקרינה
מיננת
מיננת

משך
ההדרכה

החייאה עזרה ראשונה ודפיברלטור

החייאה ועזרה ראשונה בסיסית במבוגר
החייאה ועזרה ראשונה בסיסית במבוגר
ובילד למערים ,ריענון החייאה מתקדמת
ועזרה ראשונה לחובשים
הכרת מכשיר הדפיברלטור ואופן השימוש
בו ,כולל תרגול עם מכשיר הדמיה
הכרת מכשיר הדפיברלטור ואופן השימוש
בו ,כולל תרגול עם מכשיר הדמיה
בטיחות אש ,הכרת מטף והפעלת מטף,
בקבוצות של 25

 4שעות

 4שעות

 4שעות
שעתיים
שעה
שעה

מערך החירום

30

15/09/2019

9:00-17:00

משוער

הדרכת חומ"ס  ,ריענון תפעול אירוע חירום
כולל שימוש בערכת חומ"ס ומנ"פ

 8שעות

הרצאת עו"ד לתאם מול הרקטור

40

16/09/2019

09:00-13:00

משוער

הוראות בטיחות כלליות ,סיכונים מקצועיים,
חוקים ותקנות

 4שעות

דוקטורנטים  ,פרופ' וחוקרים,
לבורנטיות

35

06/10/2019

9:00-17:00

משוער

36

יום עיון לחברי
ועדות בטיחות

חברי וועדות
בטיחות

נאמני בטיחות

20

06/10/2019

09:00-18:00

משוער

37

רענון ללמונה
בטיחות ביולוגית

ביאולוגיה

חברי וועדות ונאמן בטיחות

1

06/10/2019

09:00-13:00

משוער

42

41
44

מבוצע פרטני ע"י מדריך פנימי )א.בטיחות
קרינה(
חוקים ותקנות :מדיניות האיכות ,הבטיחות,
גיהות ואיכות הסביבה ,סיכונים מקצועים
במעבדות ,דיווח וטיפול במפגעים.
נהלי בטיחות במעבדות ביולוגיות ,טיפול
בפסולת חדה וביולוגית ,אחריות אישיית,
מושגי יסוד בבטיחות ,דיווח וטיפול
במפגעים.

 8שעות
 8שעות

 4שעות

38

רענון לממונה
בטיחות כימיה

כימיה

חברי וועדות ונאמן בטיחות

1

06/10/2019

09:00-13:00

משוער

חומרים כימים מסוכנים ,טיפול בפסולת
כימית ,מניעת תאונות במעבדות ,דיווח
וטיפול במפגעים ,סיכוני חשמל ואש מניעתם

 4שעות

39

רענון והכשרה
לאחראי רעלים

כימיה

חברי וועדות ונאמן בטיחות

1

07/10/2019

09:00-13:00

משוער

חוקים ותקנות ,סיכונים מקצועים במעבדות,
טיפול בפינוי פסולת ,דיווח וטיפול במפגעים.

 4שעות

אחזקה

כלל העובדים משמרת בוקר וערב

50

07/10/2019

09:00-13:00

משוער

הוראות בטיחות כלליות ,סיכונים מקצועיים,
חוקים ותקנות

 4שעות

תחבורה

נהגים

2

03/11/2019

09:00-13:00

משוער

מותנה באישור המוסד לבטיחות

40
41

הדרכה לעובדי
ניקיון ברוסית
משאית הדרכה של
המוסד

 4שעות

