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 הוראות לעבודה בחדרי המלאכה ובמיוחד עם כלי עבודה חשמליים

 לפני שימוש תחילת עבודה בחדרי המלאכה נא קראו את ההוראות שלמטה.  יש לקבל הדרכה מעשית לפני
 , הן מבחינת בטיחות, והן מבחינת מניעת נזק לכלים.עבודה חשמליים ספציפיים בכלי

 
   בטיחות

    אם המלאכה )גם בחדרי הנמצא נוסף סטודנט עם לעבוד ניתן המעבדה; של המלאכה בחדרי לבד לעבוד אין. 1  
 החדרים.  באחד הנמצא האוניברסיטאי המרכז עובד של השגחה תחת או אחרת( בעמדה עובד הוא       

 תחליף אינם ראייה )משקפי חשמלי עבודה כלי ליד או עם בעבודה מגן במשקפי להשתמשיש  . 2  
  למשקפי מגן אלא אם כן הם מיוצרים למטרה זאת(        

 השחזה אבן או חיתוך דיסק כמו רועשים בכלים בשימוש אוזניים במגני להשתמש יש  .3  
 אין ללבוש פרטי לבוש רופפים העלולים להיתפש בכלים )צעיפים, שרוולים רחבים וכו('  .4  
  בחדרי המלאכהללבוש נעליים סגורות לעבודה בכלל  יש . 5  
 אין לשלוח יד אל החומר המעובד בזמן פעולת הכלי החשמלי  .6  
 לעקוף את מנגנוני הבטיחות הקיימים אין . 7  
 הזזתו חומר, ולהכנסת המכונה להפעלת )אחראי אחת מכונה מפעיל אחד אדם יהיה נתון זמן בכל  .8  

  או מדידתו.(       
 חדר המלאכה במידת הצורך )פתיחת חלון או הפעלת ה''וונטה'' המכניסה אויר נקי מבחוץ( לאוורוריש לדאוג  .9 
 

  כללי עבודהא. 
 אין להוציא כלים מחדרי המלאכה ומהמעבדה בכלל ללא אישור סגל )כולל קטלוגים(   . 1 

 עוזבים את יש להחזיר כלים )וקטלוגים( למקומם בארונות הכלים ולהחזיר חומרים למדפים, גם אם  . 2 

 המקום להפסקה קצרה             

 קצרה להפסקה המקום את עוזבים אם גם העבודה אזור ואת הכלי את לנקות יש  .3 

 יש להפעיל כלים חשמליים במהירות ובעומק המתאימים לחומר ולכלי החיתוך .4

 יש להפעיל כוח המתאים לכלי: .5

                    a.   שבירת לצמצם כדי וכד(' מקדחים, כרסומים, )מברזים, עדינים בכלים בשימוש להיזהר יש 

 כלים והבלייתם.        
  b .  הזזה הידנית בכרסומת בשימוש רב כוח להפעיל אין( ה בציריXYZ- למנוע) למכונה נזק 

 .ולכרסומים                       

                  c  .  ולאורכו תעשה במהירות ובמידה המתאימה כדי למנועהנעת כלי המחרטה לכיוון החומר 

  נזק למחרטה או שבירת הכלי       
 d.   למנוע כדי החומר( המסובב )החלק הכוש לכיוון המחרטה סכין בהנעת להיזהר יש 

 במיוחד במצב אוטומטי –התרסקות                       
 במקרה של שבירת כלי או גרימת נזק יש לדווח מיידית לאחראי בית המלאכה .6       

 

 לחתום אצל מהנדס המחלקה על טופס אישור קבלת הדרכה לפני כל עבודה בחדרי המלאכה של נא

 המעבדה.
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