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 03-9066187הבטיחות , קמפוס מילקן , טלפון ו מנהלת הביטחון,  4070000, אריאל 3קריית המדע  –אוניברסיטת אריאל בשומרון 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון               

 ביה"ס לארכיטקטורה 

 בסדנא בטיחות ונהלים

 

 שני אנשים.-מספר העובדים המזערי לעבודה בסדנא .1
 
 

 אין לעבוד כאשר יש פציעה או מגבלה כלשהי. .2
 או עבודה בזריזות יתר.פות, לחץ, יל עיכול

 
 .בסדנא בזהירות בצע את עבודתךל יש .3

 
 בכל זמן השהייה בסדנא. לנעול נעליים סגורות יש .4

להגן על  וסייעי בטיחותיות . נעלייםחמיםחדים, לעתים ם אביזריבסדנה הם  כליםה
 .רנעלי עוישנה העדפה להרגליים מפציעה. 

 
 משקפי מגן בעת עבודה או ניקיון הרכיבל. יש חיוניתת העיניים הינה הגנ .5

 כלים.ה
 

יש להימנע מעבודה בתכשיטים משתלשלים או פרטי לבוש רופפים לרבות שיער  .6
 .פזור

 
 כלים חדים. לנקוט זהירות בעבודה עם שי .7

 
 אוורר היטב,בחדר מ עבוד ! מזיקים לבריאותועשן  , חומרים נדיפיםאבק, כימיקלים .8

 והשתמש בציוד מגן מתאים. ,זיהום מזער
 

 עזרה!  בקש – מסוים או במקרה של בעיה טכנית כליכיצד להפעיל  אם אינך בטוח .9
 

 .נקה את אזור העבודה שלך .10
ות, ולטאטא את את המכונ לנקות ,למקומםכלים עזיבת הסדנה יש להחזיר את הלפני 

 הרצפה. 
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 סדנהמידע על 
 

על כל משתמש  .אריאל אוניברסיטת עובדיסגל שהודרכו לעבודה, צוות ו סטודנטיםלכלל ה נהזמיהסדנה 
 . סדנהשימוש בכלים בה תחילת בטיחות לפני בהצלחה, בוחן לעבורבסדנא לקרוא את הנחיות הבטיחות ו

 
קווים מנחים  הקנייתו כונותמה בעבודה עם את הסיכונים הטמונים אפייןהיא למטרת הנחיות הבטיחות 

 חה. ובטלעבודה 
 הסדנהציוד  להפעיל אתלוודא כי אתה יודע  ואמכונה הלמניעת פגיעה גופנית או נזק בהצעד הראשון 
 שאל!  -ינך בטוח כהלכה. אם א

 
את כל הכלים  החזיר למקומםלו ,בהם השתמשעבודה ה יב לנקות את המכונות ואת אזוריכל משתמש חי
 . עזיבת הסדנאוהחומרים לפני 

 
 םמיהגורהם , פגומים , כליםביגוד לא מתאים, עייפות, לקוישיפוט כושר , חיפזון ב חוסר תשומת לב, עבודה

 תאונות. ל הנפוצים ביותר
 

 . מעבודה בסדנא תגרום להשעיה חוסר ציות להוראות אחראי הפעילות בסדנא
 

 בשעת חירום: 
. הסדנא נמצאת בבניין אדריכלות, 0532202391או לסייר  039066187להתקשר למחלקת ביטחון טל' 

  קומת קרקע. 
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 כללי בטיחות כלליים

 
כימיקלים במידה ו .יש ללכת לקבל ייעוץ רפואי ,להסיר חפצים זרים מן העין או הגוף אין לנסות .1

 טיפול רפואי.קבלת לפני  בזרם מים  דקות 15 אותן במשךלשטוף יש , באים במגע עם העיניים

ם. אין פיזוראת כדי למנוע שבבי עץ  או כדי להעיף אבק יתר של אוויר דחוסשימוש מהימנעו  .2
 לעבר אדם אחר. מתזאו לכוון את ה ,, שיערלצרכי ניקיון בגדיםאוויר דחוס  להשתמש במתז

 .כבויות הסדנא יעשה אך ורק כאשר הן מכונות תיקון, או שימון ניקוי,  .3

 כונות.המ סביב, וכו' פיםבגדים ותכשיטים רופב עבודאין ל .4
יש להשתמש . ותמכונות נעמ שיער ארוך חייב להיות אסוף או מכוסה כדי לשמור אותו הרחק

 זכוכית או ,מיםחאובייקטים  ת הידיים בעת מגע עםהגנבכפפות לצורכי 
 פריטים חדים.

מתעסקים  לבוש חולצות שרוול קצר או מכנסיים קצרים כאשראין ללבשו בגדים מתאימים לעבודה ) .5
 ריתוך(.ב

 - םגזריהאין להשתמש בידיים כדי לנקות את  שבבי עץ. תלהסר יש להשתמש המברשות המתאימות .6
 הם חדים!

 בכלים מיוחדים או התקנים אצבעותיך מחוץ לאזור הפעולה של המכונה. יש להשתמששמור על  .7
 בפעולה.וט למכונות כדי להגיע לאזור זה. בנוסף אין לקרב סמרט

 אין להשתמש בפטיש כבד על חלקי המכונות. לפעולות מסוג זה, ניתן להשתמש בפטיש במשקל קל.   .8

לשבבים להצטבר בפתחי סיכונים. אל תאפשר  תונטול ה, יבשיהכונות נקיהמשמרו על הרצפה סביב  .9
 המכונות.

 בקש עזרה אם יש לך שאלות.לפני התחלת עבודתך במכונות, חשוב ותכנן את עבודתך.  .10

הימנעו מהבאת אוכל . הסדנאלשתות משקאות אלכוהוליים לפני או במהלך העבודה באזור ין א .11
 לסדנא.

אמצעי  מה מסוכניםהחומרים ק בגיליון הלבדויש , בעברעם חומר מסוים  תעבדבמידה ולא  .12
את צוות הסדנא  לשאוליש עבודה עם החומר. כמו כן,  אשר צריכים להילקח בחשבון בזמןזהירות ה

 .יוצא דופןחיתוך כל חומר לפני 

 .היטב יםמאוורראזורים וטחינה צריכים להיעשות רק בליטוש  .13

כל אמצעי הזהירות  כימיקלים אחרים יש לבצע אתעם ממיסים, צבעים, דבקים או בזמן עבודה  .14
 המתאימים. השתמש בציוד מגן מתאים.

הנמצאת ובטיחות  בריאותבמחברת נהלי  מתוארותבסדנא לפעולות נהלי הבטיחות המתייחסים  .15
 .בסדנא

 כלים ניידים לפני השימוש בהם.ב התקעיםבדוק את כבלי החשמל ואת  .16

 לאחסן בכלי מתכת. ם ישסמרטוטים שמנוני .17
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 בטיחות הנחיות - מקדחה

צוות הסדנה לגבי שאל את  .המסויים חומרה וההמקדחבסל"ד הנכון עבור קוטר  מקדחההפעל  .1

 .המתאים סל"דה

 שולחן.לדק ובמלחציים או מה המעובדיש להחזיק את החומר  .2

 יכול לעזור צוות הסדנה חומר שנקדח.ל המתאיםמקדח בהשתמש  .3

 .בבחירה

נוזל סדנה לגבי שימוש בשאל את צוות ה חומר שנקדח.המתאים בהתאם ליתוך החנוזל בהשתמש   .4

 .איתו דובהמתאים עבור החומר שאתה ע

 .ולעולם לא  בידמברשת, ב תעשה שבביםהסרת  .5

 .קידוחהלחץ הקל על  ,התחתון של החומראת החלק לפרוץ  המתחילאשר המקדחה כ .6

 לפני השימוש.אותה בדוק  .הסדוק במקדחהאין להשתמש  .7

 להפעיל יותר מדי לחץ בזמן הקידוח.אין  .8

 את האובייקט מכל צדדיו. לנסות לתמוך , ישחומרבעת קידוח דרך  .9

בראש המקדחה. הכנס רק ראשים מדי חודדים לעולם אין לשים ראשים בעלי קוטר גדול מדי או מ  .10

 ישרים )בד"כ אלו ראשים סטנדרטים( לתוכה. 

 יש תמיד לנקות את הפוטר, הראש וציר המקדחה לפני השימוש בה .11

 לעולם אין לנקות את המכונה כאשר היא בתנועה! .12

 כאשר קידוח חור עמוק למשוך את המקדח לעתים קרובות שבבי ברורה .13

 לשמן מעט.

 .במשקפי מגן לעיניים בזמן בקידוחהשתמש  .14
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   הנחיות הבטיחות-מחרטה 

 מהודקת היטב לציר המחרטה. המלחציים ,פסניתתכי ודא  .1

 ., מלחציים כאשר המכונה פועלתפסניתהת להסיר את אין .2

 להתקין את המלחציים כאשר המכונה פועלת.  אין .3

ת נתוני המהירות טבליש להיעזר ב  - המומלצתחיתוך ההירות ממהר יותר מ המכונהאין להפעיל את  .4

 .ביותר מתאימהכדי לקבוע את המהירות ה

 .שבירהכדי למנוע מחזיק הכלים קצר ככל האפשר ב  toolbit יש תמיד להצמיד את .5

יצוע מצוות הסדנא בב סיוע בקש .תקיןמספיק וכי יש לו מרחק חד   toolbitכי תמיד לוודאיש  .6

 .תאמותהה

אם נעשה שיוף על עבודה במחרטה, יש לשייף את צד שמאל כדי למנוע החלקה אל הצ'אק. אין  .7

 לשייף ללא ידית.

 להיפטר מהם באמצעות ישאצבעות, בפוס או לגעת צ 'יפס או נשורת אין לת  .8

  .לכבות את המחרטה לפני ניקוי צ 'יפסיש   .מכשיר קהה

 .צ 'אק מיד לאחר השימוש -הוצא את מפתח ה .9

  ידנית לפני הפעלתו. ודא כי אין בעיית כפיפה או מרווח. faceplate וצ 'אק א -את מפתח ה הפעל  .10

 .דותימלקיחת עצור את המכונה לפני  .11

 .tailstockי כלו קום העבודההסר כלים ממלפני ניקוי מחרטה  .12
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 בטיחות הנחיות - טחנהמ
 
 
בחזקה אל השולחן. ניתן להדק את יש להדק את החומר המעובד במלחציים, ואת המלחציים להדק  .1

 החומר המעובד עצמו לשולחן.
 

 .חיתוךביצוע ודא כי הסכין החותכת מסתובבת בכיוון הנכון לפני  .2

 
 לפני הפעלת המכונה יש לסובב את הציר בעזרת הידיים כדי לוודא כי ניתן לבצע חיתוך.  .3

 
 ודא כי המכשיר כבוי לפני החלפת הסכינים. .4

 
 .מתאים לחיתוך חומר הגלם חיתוך בנוזל להשתמשיש  תמיד .5

 
 .המומלצת גזירהה ממהירות מהר יותר המכונה להפעיל את אין .6

 
 ודא כי המכשיר הפסיק את פעילותו לגמרי,לפני לקיחת מידות.  .7

 
 יש להשתמש בסכינים חדים ובמצב טוב.  .8

 
 .כלים או ,פטישים ,ברגיםאין להניח חפצים על שולחן מכונת הטחינה, כגון:  .9

 
 יש להישאר ליד המכונה בכל זמן שהיא פועלת. .10

 
 אין להשתמש בחומר גלם כבד מדי או להכניס אותו לחיתוך מהר מדי.  .11

 
 . לאחר השימוש בו מיד מהדק הברגיםהסר את  .12

 
 לבש כל תלבושת שתגן משבבים עפים.  .13

 
 השתמש בציר  הבלם של מכונת הטחינה כדי לעצור את הציר לאחר שהמכונה מכובה.  .14

 
 המכונה, הסר סכינים מהציר כדי למנוע פציעה.  ניקוי לפני .15
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 הנחיות בטיחות –מסור מכני 
 
 ס"מ. 60המגן העליון והתומך צריכים להיות כמה שיותר קרובים לחומר הגלם, לפחות  .1

 
 במידה והרצועה נקרעת, יש לכבות את המכונה מיד. .2

 
 סדוק.בדוק את תקינות הלהב לפני התקנתה. אין להתקין להב  .3

 
שימוש בלהב ייעשה בהתאם לעובי החומר שייחתך. רצוי שיהיה רווח של שתי שיניים בעת חיתוך  .4

 אלומיניום ורווח של שלוש שיניים בעת חיתוך פלדה.
 

בדוק את טבלת המהירות עבור חומר הגלם שהינך חותך. אין להפעיל את המסור המכני במהירות  .5
 גבוהה מדי מחשש להתבלות הלהב. 

 
 והמסור השתהה בזמן חיתוך, כבה את המכשיר והפוך את הלהב ידנית.  במידה .6
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 הנחיות הבטיחות -מכונת השחזה 
 

 סדנאצוות המ במכונת ההשחזה. בקשהכשרה מיוחדת נדרשת לפני השימוש  .1
 .להדגים שימוש נכון בכלי זה

 

  תופעל בלי שהכלים המתאימים במקומם.לא  abrasive wheel machineryמכונות  .2

 
 ס"מ.  0.4אין למקם את מחזיק הכלים על ספסל המשחזה פחות מ  .3

 
הגה שנפגם עלול להתפרק, דבר שקורה   ה.שחזהלעמוד בצד בעת הפעלת מכונת היש  .4

בדרך כלל בזמן הפעלת המכשיר. עמוד בצד כדי לא להיות באותו 
 ציר של פסולת שעפה.

 
  נועד לכך.השחיז בצדו של הגלגל, אלא אם כן שימוש הגלגל אין ל  .5

 
 במשחזת השטח.  0.00127אין לעלות על  . כדי השחזהאין להשתמש בלחץ מופרז תוך  .6

 
  צוות הסדנה  במידה והגלגל סדוק, שבור או פגום.דווח ל .7

 

 תן לצוות הסדנה להרכיב גלגלים חדשים. .8
 

שמור על גלגל ההשחזה במצב טוב. יש לעשות זאת לעיתים קרובות   .9
 כדי לאפשר לחתוך במהירות גבוהה יותר ועם גימור טוב יותר. 

 

 . הטחינהלחבוש משקפי מגן בעת יש  .10
 

 הנחיות בטיחות –מסור שולחן 

חל איסור שימוש במסור, ללא אישור צוות הסדנא.  .השולחןבמסור הכשרה מיוחדת נדרשת לפני השימוש  .1  

תמיד עמוד בצד אחד, לעולם לא באותו ציר של חומר הגלם אותו אתה מעביר במסור. . 2  

כל סוג חומר אותו הינך חותך. אין להשתמש בלהב שבורה. אין להשתמש עבור  נה. השתמש בלהב הנכו3

 בלהב העשויה מעץ.   

.ושהיא חדה מספיק סדקים כי אין בה, כדי לוודא שהוא הש ב. בדוק את הלהב לפני השימו4  

אין לאפשר לאצבעותיך להתקרב ללהב בעת ניסור. . 5  

לעצירת   לכבות המכונה ולהמתיןיש  גרוטאות תאין להשתמש במקל דחפן להסיר גרוטאות. להסר     

.להב, ולאחר מכן להסיר שאריותה     
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 03-9066187הבטיחות , קמפוס מילקן , טלפון ו מנהלת הביטחון,  4070000, אריאל 3קריית המדע  –אוניברסיטת אריאל בשומרון 

 הנחיות הבטיחות -ריתוך 

 .צוות הסדנאאישור נדרש  ריתוךהציוד בלפני שימוש  .1

 ריתוך.מחויב במשקפי מגן בזמן פעולת ה הריתוךהמצא בסביבת , וכל אחד רתכים רתכים, עזרי .2

מפגיעה  סביבהבם אחרים הנמצאים אנשי על הקמת מסך מסביב לאזור הריתוך כדי להגן עלי רתך אחראה .3

 .נייםבעי

 .כדי לוודא כי אין נזק לפני כל שימושריתוך הלבדוק את כל ציוד יש  .4

עלולות  , כפפות או סמרטוטים. התפוצצויות קטלניותהימנע מאחזקת בקבוקיי חמצן עם כפות ידיים שמנוניות .5

 להתרחש כתוצאה מכך.

. החלף אין לאפשר למיכל גז לעמוד בחופשיותקבוע. מת לעגלת ריתוך או אובייקט ורצועיחוברו על ידי  מיכלי גז .6

 ה הבטיחות על כל הצילינדרים כאשר אינו בשימוש.את מכס

 .יש לבדוק כי משטח העבודה/ העבודה עצמה מקובעים היטב קשת, בעת ביצוע ריתוך  .7

 באזור רטוב.לבצע ריתוך קשת אין  .8

 יםדליק יםהסיר חומרוליש להעביר את אובייקט הריתוך למקום בטוח, . לשריפה אפשריתלהיות ערני יש  .9

 העבודה. סביבתמ

 .מבוצעותות שבו הסרת שומנים או פעולות ניקוי אחראין לבצע ריתוך באותו אזור  .10

 מתאים בסמוך לאזור העבודה ולוודא כי יודעים להשתמש בו. לשמור על ציוד כיבוי אשיש  .11

. לעולם אל תשאיר את הלפיד ללא השגחה צילינדר כאשר העבודה הושלמההאת שסתומי  סגור :שחרור הלחץ .12

 ות.עם הלחץ בצינור

אולטרה  הינו מסוג קשתהאור  ת כאשר יש חלקי גוף חשופים,קשבצע ריתוך אין ל מומלץ ללבוש ביגוד מגן מתאים. .13

 חמורות.מות לכוויות שמש לכוויות דו ויגרוםסגול 

באופן  בדוק את מערכת האוורורליש  אוורור מתאים, או, שימוש בתוך תופים או מקומות סגוריםללא לרתך אין  .14

 ייכנסו לאזור הסדנה.אדי ריתוך אסור שביצועים נאותים.  להבטיח קבוע כדי

 תנו לנקות מיכלים אלו. יהשתמש בשיטות שנ חומרים נפיצים או דליקים.מיכלים שהכילו לחתוך או לרתך אין  .15

אין להשתמש בפטיש כדי לפתוח  .זחברת הגעל ידי  ואו אושר וניתנשברגים או כלים פרט לאלה בשתמש אין לה .16

 גור את השסתומים.או לס

 יש לציית להוראות הבטיחות עבור סוגים שונים של פעולות ריתוך. .17

 יש לאפשר אוורור מתאים כאשר מבצעים פעולות הלחמה שיוצרים חומציות רעילות. .18

 הריתוך לא יהיה משביע רצון.  אין לרתך על מתכות שמנוניות או צבועות. לא רק שהאדים שנוצרים רעילים, אך .19
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  הנחיות הבטיחות - עבודה עם ממסים, שרפים וכימיקלים אחרים
 

עם  . התייעץMSDS -הוראות ה לפני פתיחתם. קרא אתהינך מתכנן להשתמש תם יימיקלים אהכלמד על  .1

 .בכל בשאלה צוות הסדנא

 כמה שאפשר. ממסיםבמקום על בסיס מים ב ןהשתמש בחומרי ניקיו .2

 ללבוש כפפות.מומלץ עור. כימיקלים עם הלהימנע ממגע יש  .3

 .בעת הצורךמסיכות חמצן תהיינה זמינות , אם אפשר. עם מסיכת אדים עבוד .4

 להבות.וסביב משטחי מתכת כימיקלים אין להשתמש ב .5

 .וןחסבשימוש או באממיסים יש הם בבאזורים  להדליק אשעשן או אסור ל .6

 .במיידי ונקה אחריךדווח נשפך, משהו במידה ו .7

 מיוחד לכימיקלים.פסולת עשה זאת במיכל . בכיורכימיקלים  נקזאין ל .8

 אין לעבוד איתם באזורים לא מאווררים.  – בלבד בממיסים באזורים מאווררים היטבהשתמש  .9

במהלך עבודה עם ממסים.  לשתות משקאות אלכוהוליים או ליטול תרופות המכילות אלכוהול לפני או אין .10

ואפילו במקרים עם ממסים שונים שיכולים לגרום אובדן הכרה,  ותתגובות סינרגיסטיל םגוריכול לאלכוהול בדם 

 .מוותקיצוניים, 

 לוואי או פריחות בעור לצוות הסדנה.תופעות דווח על  .11

 היטב לאחר מגע עם ממסים.והתנקה  . הסר ציוד מגןטובה היגיינה אישיתעל הרגלי ר ופתח ושמ .12

 קבוצות קטנות.ייעשה רק ב שרפים ערבוב  .13
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 הנחיות הבטיחות -כבדה  תמלטש
 אחרות.מכונות שיוף ייעשה רק באזור מאוורר היטב, נסה לבצע זאת כמה שיותר רחוק מ .1

 ואבק בזמן הליטוש כדי למנוע את פיזורכדי לצמצם את כמות הבשואב אבק נסה להשתמש  .2

 על פני שטח גדול.

 בטיחות. הבארון מסכת אבק תהיינה זמינה לשימוש ונמצאת  .3

 יטוש.ללבוש משקפי מגן בזמן ל חובה .4

 

 

 יוןהנחיות לניק

 ה בטעות ופציעה.כונהמ הפעלתמימנע ניקיון כדי לההכבה מכונה לפני התחלת  .1

הנמך את להב מסור . להיפצעהסיכויים  סר כלי מחרטה כדי להפחית אתוהמקדח, לקיהוצא ח, הסר כלי חיתוך .2

 השולחן לחלוטין.

 .ייםנק שבביםמחזר אם באפשרותך,  נקה שבבי עץ מהמכונה. .3

 .נמצא השמן הסדנא היכן כונה. שאל את צוותבחיבורי המשמן  מרח שכבה דקה של .4

 .עבדת טאטא את הרצפה באזור בו .5

 אוויר.אשר אקדח שואב אבק עושה פעולה טובה יותר מלפעמים  .אוויר דחוסאין להפריז בשימוש ב .6

  לצוות הסדנא.כלים חסרים, שבורים, או פגומים דווח על  .7

 כולנו עובדים כאן יחד. . סדנהניקיון כללי סביב הלחמש דקות הקדש  .8

 
 

 


