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 כללי .1

)להלן  והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון תאוניברסיטיישום נושאי הבטיחות ב 1.1

 ומנהלי.ה שמשמשת מוסד מחקרי, לימודי האוניברסיטבשל פעילויות  ע"פ חוק מחויב "(ה"האוניברסיט

היא מקצה משאבים ושוקדת לעשות  פיכךלטה רואה בבטיחות ערך חשוב ביותר אוניברסיההנהלת 

 . בחיי אדם וברכוש כל פעולה במטרה למניעת כל סיכון ופגיעה

 מטרת הנוהל .2

הפעולות באמצעות בעלי התפקידים השונים ועקרי  נאותה אשר תבטיח רמת בטיחות  להגדיר את השיטה

 לשם כך.הנדרשות 

 הגדרות .3

או מקרקעין ומבנים שבבעלות האוניברסיטה כל שטחי האוניברסיטה  - "שטח האוניברסיטה"     3.1
 . חכירתהשב

)כלל האלמנטים  האחריות על בטיחות המבנה שוכרתמבנים או מקרקעין אשר האוניברסיטה 
או מפגעים במבנה יהיו  מעקות וכיוצ"ב ות גילוי , מתזים, , מערככגון הנדרשים ע"פ חוק ותקן(

 באחריות האוניברסיטה.תהייה  ניסויים, מחקר , שיעורים ( –פעילות )כגון הבאחריות המשכיר. 

ים שיש לנקוט ע"מ למנוע סיכון או פגיעה בגוף או ואמצע פעולות מכלול או פעולה - "בטיחות" 3.2

 ברכוש 

נזק או באדם א לפגיעה שעשויים להזיק ולהבי או שילובם  מקור, מצב או פעולה – "גורם סיכון" 3.3

 לרכוש.

צירוף של ההסתברות או השכיחות להתרחשות אירוע הגורם לפגיעה או לנזק ושל חומרת  - "סיכון" 3.4

 .התוצאות הצפויות מהתרחשותו של אירוע זה

או נזק לרכוש או  מצב לא תקין או מכשול הצפוי לגרום לפגיעה בבריאותו של אדם –"מפגע" 3.5

 .לסביבה

פעמי, מאורע בלתי מתוכנן שבו מתממש הפוטנציאל של גורם סיכון או של -אירוע חד -"תאונה"   3.6

 מפגע ונגרם נזק לאדם או נזק לרכוש או שניהם יחדיו. 

 האוניברסיטה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו.תאונה שאירעה לעובד  –"תאונת עבודה" 3.7

 תאונה שכמעט והתרחשהאו אירוע , נזק קל לרכוש או לסביבת העבודהתאונה שגרמה  -"תקרית" 3.8

 אונת עבודה.תתאונה ,(תאונה"כמעט ")

כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(,  – "תוכנית לניהול בטיחות" 3.9

  .2013-תשע"ג

במקום העבודה, בהתחשב סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק  –"סיכון קביל" 3.10

 במדיניות הבטיחות של מקום העבודה.בחובותיו לפי דין ו
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 כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ועדות בטיחות ונאמני בטיחות( – "ועדת בטיחות" 3.11

 .1960-תשכ"א

ללת את נושא הבטיחות כבטיחות ראשית המת תוועדכמשמשת  – "עדת בטיחות עליונהו" 3.12

 באוניברסיטה.

מסוים בתוך  לפי תחומי עניין או אזור בטיחות תוועדכמשמשת  – ועדת בטיחות נושאית"" 3.13

   .האוניברסיטה

-ממונים על הבטיחות(, התשנ"וכהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ) - "ממונה על בטיחות" 3.14

1996. 

תעסוקתית ובריאות  גהותכהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה ) – "ממונה בטיחות קרינה" 3.15

 .1992-העוסקים בקרינה מייננת(, התשנ"ג

תעסוקתית ובטיחות  גהותכהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה ) – "ממונה על בטיחות לייזר" 3.16

 .2005-העוסקים בקרינת לייזר(, התשס"ה

 כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ועדות בטיחות ונאמני בטיחות( -""נאמן בטיחות 3.17

 . 1960-אתשכ"

ו/או המרכז לעיצוב וטכנולוגיה ו/או כל הגופים אוניברסיטת אריאל בשומרון ב – "מקום עבודה" 3.18

 הקשורים. 

אחראי ליצירת התשתית הפיזית  ממונה על כל העניינים האקדמיים והמנהליים של המחלקה, -רמ"ח  3.19

 והתפעולית למערכת ההוראה האקדמית והפעילות המחקרית במחלקה.

מי  או כל  ,מנהל סדנאמנהל מעבדה, , חוקר ראשי , מנהל יחידה אירגונית , רמ"ח  –מקום""מחזיק  3.20

 מקום.ב, העובדים/חוקרים/סטודנטיםהפעילים פעילותם של אשר מנהל בפועל את 

רשום בהיתר הרעלים מטעם המשרד לאיכות ו מונה ע"י האוניברסיטהאשר  עובד,  -"אחראי רעלים"  3.21

 הסביבה.

חבר סגל אקדמי/מנהלי כ, בהתנדבות או/ו בשכר אוניברסיטהב פעילש מי כללעניין נוהל זה , - עובד  3.22

 .עובדי קבלןמשתלמים,  ,חוקרים,מרצה מזדמן, חוקר חיצוני מהארץ או מחו"ל ובנוסף 

 טרם ללימודים ובקשתו להתקבל שביקש מי לרבות באוניברסיטה ללימודים שרשום מי -סטודנט  3.23

 . תעודה קיבל וטרם לימודיו חוק שסיים ומי, נדחתה
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 תחולה : .4

 :הוראת בטיחות זו חלה על  4.1

 . וסטודנטים מנהלי/אקדמי סגל 4.1.1

ניסוי במעבדה, תרגילים, או כל פעולה ובפרט מי שעוסק ב ,(3.21)כמוגדר בסעיף  עובדכל  4.1.2

 .לימודית או מחקרית

 מבקרים בשטח האוניברסיטה על כל יחידותיה 4.1.3

וכו'  עובדיהם ובעיקר קבלני בינוי/חשמל/תשתיות/ האוניברסיטהגורמי חוץ הפועלים בשטח  4.1.4

 וכלל הספקים הנותנים שירות. 

 .הוראת בטיחות זו חלה על כל שטח האוניברסיטה 4.1.5

 אחריות וסמכות     .5

 .נושא באחריות כוללת לנושא הבטיחות באוניברסיטה  – המנכ"ל האוניברסיט 5.1

הבטיחות המפורטים בסעיף  ועדתבתחום על כלל הנושאים אשר  תאחראי -עליונה  בטיחות ועדת 5.2

   .מנכ"להמונה ע"י מ , 6.4

לניהולם המקצועי של כלל העוסקים ו הכולל הבטיחות לנושא האחראי - הביטחון והבטיחות אגףמנהל  5.3

 .ימונה ע"י המנכ"ל ,6.5, עקרי תפקידו יפורט בסעיף בבטיחות

תפקידם ואחריותם כפי שיפורט  (6.2/6.3בסעיף )כפי שיפורט   מנהלתיים ומקצועיים נאמני בטיחות 5.4

  , ימונו ע"י האגף למשאבי אנוש.6.6 בסעיף

אחראים ליישום הבטיחות ביחידה הארגונית  - / ארגוניות )רמ"ח/דיקאנים( מנהלי יחידות אקדמיות 5.5

ומוסמכים של האוניברסיטה הבטיחות המפורסמים באתר הבטיחות ע"פ נוהל זה ונהלי הכפופה להם 

בטיחותם ובריאותם של ב העלולה לפגועלהורות לכל עובד שבאחריותם לפעול או להפסיק כל פעולה 

 העובדים, קבלנים וסטודנטים. 

  : סטודנט/  איש סגלעובד/  5.6

הקיימות במקום פעילותו והניתנות ההוראות ו של האוניברסיטה אחראי לנהוג עפ"י הוראות הבטיחות

 .הבטיחות במקום אנשי מערך י"הממונים עליו ו/או עע"י 
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 .מבנה ארגוני, הגדרת תפקידים ומינויים, סמכויות ואחריות -מנגנון הבטיחות באוניברסיטה  .6

 אוניברסיטה  במבנה ארגוני של מערך הבטיחות   6.1

 

 

  

 וועדת בטיחות עליונה
 מנהל מערכות מנהלה –יו"ר 
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 :וועדות הבטיחות רשימת חברי  6.2

סדנאות  ועדת אחזקה ובינוי ועדת עליונה בטיחות ועדת מס"ד
 וקליניקות

כימיה  ועדת
 ביולוגיה

 פיזיקה חשמל ועדת

מנהל  –יו"ר הוועדה  1
 מערכות מנהלהאגף 

מנהל האגף  -יו"ר 
 הטכני

מהנדס  -יו"ר 
תעשייה המחלקה ל

 וניהול

ממונה  -יו"ר 
 בטיחות ביולוגית

ראשי מהנדס  -יו"ר 
חשמל, מעבדות 

 אלקטרוניקה ומתח גבוה

סגן הנשיא ודיקן    2
 למחקר ופיתוח 

מעבדות המהנדס  קליניקותהמנהלת  מנהל אגף הבינוי
 כימיה במחלקה ל

 ממונה בטיחות קרינה

מנהל אגף ביטחון    3
 ובטיחות

המחלקה מהנדס  מנהל מעונות
 מכטרוניקהל

לבורנטית מעבדות 
 כימיה

 XRDמפעיל 

פיזיקה יו"ר וועדה   4
 חשמל

אחראי אחזקה 
 קמפוס מילקן

נציגת המחלקה 
 לילדים ונוער

מעבדות המהנדס 
המחלקה להנדסת 

 כימיה

 מהנדס מעבדות פיזיקה

בית הספר ג נצי מנהל אחזקה מנהל אגף בינוי   5
 לתקשורת

 ממונה בטיחות לייזר אחראי רעלים

יו"ר וועדה נושאית  6
 כימיה וביולוגיה

בודק מטפים וציוד 
 כיבוי אש

מנהל סדנא 
 לעיצוב דגמים

מעבדות הלבורנטית 
 ביולוגיהבמחלקה ל

מהנדס מעבדות חשמל 
 ומתח גבוה

יו"ר וועדה סדנאות  7
קליניקות ומזכירות 

 אקדמית.

נציג בית המלאכה  חשמלאי 
 לעיבוד שבבי 

 
  נציג בית ספר להנדסאים 

יו"ר וועדה אחזקה    8
מנהל אגף  -ובינוי 

 טכני

אחזקה אחראי 
 קמפוס מערבי

נציג המזכירות 
  האקדמית 

    

מהנדס ומפקח  אחראי רעלים 9
 בניה

       

רכז אחזקה  ראש מנהל לוגיסטיקה 10
 במעונות

      

       מפקח בניה קב"ט 11

 

 מנהלתיים: בטיחות נאמנירשימת  6.3

 נאמני בטיחות מנהלתיים מס"ד נאמני בטיחות מנהלתיים מס"ד

 מנהל תמיכה טכנית –מחשבים  14 מנהל מעונות –אגף טכני  1

 מנהלת איכות ובדיקת תוכנה, מערכות מידע –מחשבים  15 רכזת מעונות –אגף טכני  2

 רכזת תפעול  –מינהל טכנולוגיה  16 מנהלת רישום וקבלה –אקדמי  3

 רכזת בקרה ותיאום  -מכינה  17 מנהלת אגף בחינות –אקדמי  4

 מנהלת רכש –מערכות מנהלה  18 קב"ט –ביטחון ובטיחות  5

 רכזת גיוס והדרכה -משאבי אנוש  19 ראש מדור מעורבות חברתית  -דקנט  6

 תקציבאית –ספריה  20 מדור בקרה ומחשוב -הנדסאים  7

 תקציבאית -פרויקטים ולימודי חוץ  21 אחראית תקציב ובקרה –הנדסאים  8

 פתוח עסקי ובקרה פיננסית 22 מזכירת לשכת נשיא -הנהלה וארגון  9

 מנהלת קליניקות  –קליניקות  23 מנהלת מחלקת לקוחות מוסדיים -כספים  10

 מנהלת משרד –רשות המחקר  24 ראש מדור תקציב ובקרה -מחלקת בינוי  11

 רפרנט מחשוב –שיווק  25 ראש מדור תפעול ובקרת איכות -מחלקת ילדים ונוער  12

 חוזים והתקשרויותרכז  -מחלקה משפטית  13
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 . , וועדות בטיחות נושאיותבטיחות עליונה  ועדת 6.4

 ועדתכ תתנהל הישות הבכירה באוניברסיטה בנושא בטיחות, -בטיחות עליונה  ועדת 6.4 6.4.1
 .ע"פ דין בטיחות

 יהיו ע"י מנכ"ל האוניברסיטה או בא כוחו. הוועדהמינוי חברי  6.4.1.1

 .6.2בסעיף  כפי שמצוין הוועדהחברי הרכב  6.4.1.2

 לפחות בוועדה אחת בשנה.מנכ"ל האוניברסיטה ישתתף  6.4.1.3

 :הוועדה ר"תפקיד יו 6.4.1.4

 .לנהל את ישיבותיה 

 .לדאוג לחלוקת מטלות בין חברי הועדה 

 אחרי ביצוע מטלות ע"י גורמים שונים באוניברסיטה. ולעקוב לקדם 

 
 :הוועדהתפקידי  6.4.1.5

 ם הנדרשים תנאיה על עמודת, הבטיחות מדיניות את ותכתיב תקדם, תתווה
 .האוניברסיטה בכלל הבטיחות בקביעת כללי ותמליץ על שיפורים 

 להעילעדיפויות  סדרי לקביעת אחראית. 

 ותוודא את פעילותן הנושאיות הבטיחות לוועדותומנחה  מרכז גוף תהה. 

 באוניברסיטה הבטיחות יחידת את תנחה. 

 בטיחות עבירות בגין קנסות מקבלי של בערעורים תדון. 

 אמצעים על ולהמליץ במפעל העבודה תאונות של ונסיבותיהן סיבותיהן לברר 
 למניעתן.

 את מקיים שאינו עובד כנגד משמעתיים אמצעיים נקיטתלהמליץ על  מוסמכת 
, ימים שבועיים עד עבודה הפסקת, ימים שבוע עד שכר ניכוי כמו הבטיחות כללי

 הבטיחות כללי את מקיימים שאינם סטודנטים. ועוד תפקיד להעברת המלצה
 . סטודנטים משמעת ועדת לטיפול יועברו

  בסמכות הוועדה להמליץ למנכ"ל האוניברסיטה על שינויים והתאמות בהרכב
 ועדת הבטיחות.

 במידת ו הנושאיות הוועדות  התכנסות לאחר לסמס' אחת לפחות תתכנס הוועדה
 .הבאה תחילת שנה"ל לפני כחודש נוספת פעםהאפשר 

 בוועדה פעילות עקב ועדה חבר של עבודתו תנאי יינזק ולא יפוטר לא. 
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בתחומה מרכזת את נושאי הבטיחות  ועדת בטיחות עליונה,זרוע של  – ועדת בטיחות נושאית 6.4.2
  באוניברסיטה.ומשקפת ביעילות את תמונת המצב המקצועי והגאוגרפי 

מנהל האגף לביטחון ובטיחות ימליץ בשיתוף הממונה הישיר  -מינוי חברי הוועדה   6.4.2.1
של עובד  על מינויו של עובד בפני האגף למשאבי אנוש, מנהל האגף למשאבי 

 אנוש יאשר את המינוי וינפיק את כתב המינוי. 

  6.3כפי שמצוין בסעיף  חברי הוועדההרכב ושמות הוועדות  6.4.2.2

  .העליונה ותהה כפופה לההבטיחות  תלוועדתעביר את המלצותיה  6.4.2.3

 :תפקיד יו"ר הוועדה 6.4.2.4

 .לזמן את ישיבות הועדה 

 .לנהל את ישיבותיה 

 .לדאוג לחלוקת מטלות בין חברי הועדה 

 .בטיחות נאמנינדרשים להיות  – הועדה חברי 6.4.2.5

ותעדכן את כל נושאי הבטיחות תדון  ,תעסוקכל ועדה בתחומה  – תפקידי הוועדה 6.4.2.6
 :הבאים

  ונסיבותיהן סיבותיהן בררת ,הבטיחות בקמפוס ותקריות תציג ותדון באירועיתכיר 
 למניעתן. אמצעים על ולהמליץ העבודה תאונות של

  חומ"ס, ,יםגזסיכונים במניעת שריפות ותאונות, טיפול תעסוק בנושאים של 
 מעבדתי וניסיוני. , חשמל, ציוד מכני

 .ביצוע מבדקי בטיחות תקופתיים 

  באוניברסיטה והגהותשיפור מתמיד בתנאי הבטיחות. 

 ת עובדים/סטודנטים דיווח על עובדים חדשים.והדרכ 

  לשטחי האוניברסיטה. סלהיכנעדכונים שוטפים על פעילויות חדשות אשר עתידות 

 תחילת  לפני כחודש נוספת פעםבמידת האפשר ו לסמס' אחת לפחות תתכנס
 .הבאה שנה"ל

 את מקיים שאינו עובד כנגד משמעתיים אמצעיים נקיטתלהמליץ על  מוסמכת 
, ימים שבועיים עד עבודה הפסקת, ימים שבוע עד שכר ניכוי כמו הבטיחות כללי

 הבטיחות כללי את מקיימים שאינם סטודנטים. ועוד תפקיד להעברת המלצה
 . סטודנטים משמעת ועדת לטיפול יועברו

 בוועדה פעילות עקב ועדה חבר של עבודתו תנאי יינזק ולא יפוטר לא. 
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  מנהל האגף לביטחון ובטיחות 6.5

וגדר בתקנות  "ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים מכתפקידו אחריותו, ו ,ימונה ע"י המנכ"ל  6.5.1

 ויכללו בין השאר גם את הנושאים הבאים: "1996-על הבטיחות(, תשנ"ו

נהלים, מפרטים ותקנות בטיחות, ציוד  יעוץ ודווח להנהלה בכל הקשור לבטיחות וגהות כמו: 6.5.2

ה התמגנות וציוד אישי לעובדים והסדרי האוניברסיטומתקני בטיחות בקרב הלקוחות ומתקני 

 ה. האוניברסיטבטיחות ללקוחות 

ה בכל אוניברסיטהקנית ידע הוראות הבטיחות והגהות בקרב מנהלים, נאמני בטיחות ועובדי ב 6.5.3

 היחידות הארגוניות הקיימות. 

ע סקר סיכונים, לנתח ולייעץ בכל הקשור לאיתור סיכוני הבטיחות באתרים השונים ביצו 6.5.4

 באוניברסיטה.

 עדכן במידת הצורך על הפרות חריגות.השגחה על קיום הוראות הבטיחות והגהות ול 6.5.5

, מפגעים ואירועים לרבות הטיפול והפקת לקחים, ולפעול לעריכת לוודא תיעוד של תקריות 6.5.6

 תאונות.  ניתוחים סטטיסטים על

ניהול מקצועי של כלל נאמני הבטיחות )מנהלתיים ומקצועיים( ובכללם א.רעלים, ממונה  6.5.7

 בטיחות קרינה, ממונה בטיחות לייזרים, א.בטיחות כימיה/ביולוגיה.

 .ליזום פעולות הקשורות בבטיחות ולפעול ולקדם את המלצות וועדות הבטיחות 6.5.8

 .ולפעילותן התקינה לריכוז וועדות הבטיחותאחראי   6.5.9

לאכוף את נהלי והוראות העבודה, לעצור כל עבודה או תהליך בשטח האוניברסיטה בסמכותו  6.5.10

 בתחום הבטיחות.
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 י/ מנהלת מקצועי – נאמן בטיחות 6.6

ראש האגף למשאבי אנוש בהמלצותיהם של מנהל אגף הביטחון והבטיחות וימונה ע"י  6.6.1

 .מחלקה/מנהל יחידה

לאגף הביטחון הבטיחות ויעדכן באופן ישיר את הממונה על הבטיחות  מקצועית כפוף יהיה 6.6.2
 בכל תקרית הידועה לו.

 לסכן שעלולה בטיחותית סכנה קיימת באם מתקן או מכונה, עובד, פעילות כל לעצור מוסמך 6.6.3
 .הבטיחות על הממונה את מידית ולעדכן לפגוע או

 : תפקידיו יהיו כדלהלן, כנאמן בטיחות יהיה בעל הסמכה 6.6.4

ידע  להקנות והגהות הבטיחות סדריה על לפקחלפעול לשיפור תנאי הבטיחות,  6.6.4.1
 .שיפורם או/ו לפעול לתיקונםו בטיחותיים ליקויים לאתרבנושא בטיחות, 

בכל הקשור  ולסטודנטים לסגל וכן תויחיד מנהל/תולראש מחלקולדווח  לייעץ 6.6.4.2
 .תאונות נאותה ומניעת בטיחות רמת שמירתו וגהותלבטיחות 

 למנהל ולהודיע הארגונית ביחידה הבטיחות הוראות קיום עלולהקפיד  להשגיח 6.6.4.3
 .וגהות בטיחות ליקויי ועל הפרתן על הבטיחות על ולממונה

 בהן ולשמש בטיחות ועדת בישיבות להשתתף נדרשים מקצועיים בטיחות נאמני 6.6.4.4
 .המניין מן חבר

 , ביחידתו סיכונים, מפגעים, ציוד בטיחות ואמצעי חירום  לאיתור יבצע ביקורות 6.6.4.5

סיכונים, שיטות העבודה,  לגבי סטודנטים ולמסור להם מידע /  עובדים להדריך 6.6.4.6
 והנחיות הבטיחות ביחידתו .

 

 אחראי בטיחות ביולוגית  6.7

ראש האגף למשאבי אנוש בהמלצותיהם של מנהל אגף הביטחון והבטיחות וימונה ע"י  6.7.1

  .יחידהמחלקה/מנהל 

לאגף הביטחון הבטיחות ויעדכן באופן ישיר את הממונה על הבטיחות  מקצועית כפוף יהיה 6.7.2
 בכל תקרית הידועה לו.

מוסמך לעצור כל פעילות, עובד, מכונה או מתקן באם קיימת סכנה בטיחותית שעלולה לסכן  6.7.3
 את הממונה על הבטיחות. מידיתאו לפגוע ולעדכן 

יהא בעל סמכות מקצועית בתחום הסיכונים  ,העבודה בתחומו נושא באחריות כוללת לבטיחות 6.7.4

 הביולוגים.

 : תפקידיו יהיו כדלהלן 6.7.5

 יכין אחת לשנה תכנית עבודה /ניסויים. 6.7.5.1

תעסוקתיות תקופתיות של גורמים מסוכנים -יאבחן את הצורך בבדיקות סביבתיות 6.7.5.2
 .ויעבירה לאגף הבטיחות המצויים באזור הנשימה של העובדים

ויעבירה ליחידת  ותרשימת הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש המעבדיאפיין  6.7.5.3
 .הבטיחות
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במעבדה בשימוש בגורמים נדרשים ה אמצעי הבטיחותו שיטות העבודה על ימליץ  6.7.5.4
 המסוכנים.

 הבטיחות. והוראות שהעובדים/סטודנטים מבצעים את הנחיות ויקפיד יוודא 6.7.5.5

יהיה אחראי כי פעולות מחקר יבוצעו בהתאם לרמת סיכון מתאימה ותחת פיקוח  6.7.5.6
 ברמת הידע המתאימה. 

 יגדיר ימיין ויסמן כל מעבדה ע"פ רמת הסיכון באותה מעבדה. 6.7.5.7

 באחריותו לבצע פינוי של פגרים. 6.7.5.8

שנתית. יוודא  הדרכה להדרכות בהתאם לתכנית סטודנטים/עובדיםכלל הרכז את י 6.7.5.9
במעבדות  המקום מחזיק י"ע תומתועד תופרטני בטיחות דרכותההכי מתקיימות 

 במעבדות ההוראה בתחילת כל סמסטר סטודנטיםוכן הדרכות בטיחות ל המחקר
, סיכונים לגבי חדש וימסור להם מידע  סטודנט/  עובד ידריך כל ע"י המרצים,

 שיטות העבודה, והנחיות הבטיחות ביחידתו.

, יחידתוב , מפגעים, ציוד בטיחות ואמצעי חירום סיכונים לאיתור ביקורותיבצע  6.7.5.10
 . תיקונם אחר בועקיו הבטיחות ליחידת יגיש את הדו"ח

 

 חות כימיתאחראי בטי 6.8

ימונה ע"י האגף למשאבי אנוש בהמלצותיהם של מנהל אגף הביטחון והבטיחות וראש  6.8.1
 מחלקה/מנהל יחידה. 

ישיר את הממונה על הבטיחות  לאגף הביטחון הבטיחות ויעדכן באופן מקצועית כפוף יהיה 6.8.2
 בכל תקרית הידועה לו.

מוסמך לעצור כל פעילות, עובד, מכונה או מתקן באם קיימת סכנה בטיחותית שעלולה לסכן  6.8.3
 את הממונה על הבטיחות. מידיתאו לפגוע ולעדכן 

נושא באחריות כוללת לבטיחות העבודה בתחומו, יהא בעל סמכות מקצועית בתחום  6.8.4
 הכימייםהסיכונים 

 : יהיו כדלהלן ותפקיד 6.8.5

 יכין אחת לשנה תכנית עבודה /ניסויים. 6.8.5.1

תעסוקתיות תקופתיות של גורמים מסוכנים -יאבחן את הצורך בבדיקות סביבתיות 6.8.5.2
 .ויעבירה לאגף הבטיחות המצויים באזור הנשימה של העובדים

ויעבירה ליחידת  ותיאפיין רשימת הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש המעבד 6.8.5.3
 .הבטיחות

במעבדה בשימוש בגורמים נדרשים אמצעי הבטיחות הו שיטות העבודה על ימליץ  6.8.5.4
 המסוכנים.

 הבטיחות. והוראות שהעובדים/סטודנטים מבצעים את הנחיות ויקפיד יוודא 6.8.5.5

 הכימיים הגורמים מאוחסנים שבו הארון על וברורים מתאימים אזהרה שלטי יתקין 6.8.5.6
 'וכד ",מחמצן", "רעיל"הסיכון  סוג על המורים, המסוכנים

 . בשפך לטיפול מיוחדת ספיגה או נטרול ויתחזק ערכת יתקין 6.8.5.7

,יוודא אחסנה ופינוי נאות  ס"חומ של בפינוי הצורך על רעלים.א בפני תריעי 6.8.5.8
 במעבדות.
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שנתית. יוודא  הדרכה להדרכות בהתאם לתכנית סטודנטים/עובדיםכלל הרכז את י 6.8.5.9
במעבדות  המקום מחזיק י"ע תומתועד תופרטני בטיחות ההדרכותכי מתקיימות 

 במעבדות ההוראה בתחילת כל סמסטר סטודנטיםוכן הדרכות בטיחות ל המחקר
, סיכונים לגבי חדש וימסור להם מידע  סטודנט/  עובד ידריך כל ע"י המרצים,

 שיטות העבודה, והנחיות הבטיחות ביחידתו.

, יחידתוב , מפגעים, ציוד בטיחות ואמצעי חירום סיכונים לאיתור ביקורותיבצע  6.8.5.10
 . תיקונם אחר בועקיו הבטיחות ליחידת יגיש את הדו"ח

 

 וחומרים רנטגן תקרינ בטיחות ממונה 6.9

 וראש והבטיחות הביטחון אגף מנהל של בהמלצותיהם אנוש למשאבי האגף י"ע ימונה 6.9.1
 . יחידה מנהל/מחלקה

הבטיחות ויעדכן באופן ישיר את הממונה על     הבטיחות לאגף הביטחון  מקצועית כפוף יהיה 6.9.2
 בכל תקרית הידועה לו.

מוסמך לעצור כל פעילות, עובד, מכונה או מתקן באם קיימת סכנה בטיחותית שעלולה לסכן  6.9.3
 את הממונה על הבטיחות. מידיתאו לפגוע ולעדכן 

ע"י המשרד לאיכות יוסמך  יות ההיתר ותקנות הבטיחות בעבודה,הנחבאחריותו לנהוג לפי  6.9.4
 .ויהיה בעל הסמכות המקצועית בנושא ניהול סיכוני קרינותהסביבה 

 : כדלהלן יהיו תפקידיו 6.9.5
 .שאישרה מעבדה מוסמכת לקרינה תקפה חותתוכנית בטיוודא כי ישנה ל 6.9.5.1

אחסונם הנאות של החומרים הרדיואקטיביים וידאג לפנותם יפקח באופן שוטף על  6.9.5.2
 כנדרש. 

 , מונים ומנטרי קרינה,יטורמכשירי מדידה ונ ,ביגוד כלל ציוד המגן כולל: כי  ידאג 6.9.5.3
 תקינים ונגישים לעובדים. שילוט ומנורות האזהרה 

 ייבחן מי נדרש לבקרה רפואית יערוך בדיקות סביבתיות  לקביעת סיכוני הקרינה, 6.9.5.4
 .אחת לשנה לפחות  וידאג כי הם מבצעים בדיקות אלו.

ולהגדיר בתאום עם אגף הביטחון והבטיחות  אקטיביים-רדיו חומרים רכישת אשרי 6.9.5.5
 בהם והשימוש הטיפול דרך את

 עובד כלוימסור מידע ל ידריך , מייננתבהגנה מפני קרינה  כההדרהתוכנית ידאג ל 6.9.5.6
 הדרכה מועברת כי יוודא, לפחות לשנה אחתו לעבודה קבלתו עם מיד חדש קרינה

 , הכללית הבטיחות בתחום המקום מחזיק י"ע מתועדת פרטנית

יבצע ביקורות לאיתור סיכונים, מפגעים, ציוד בטיחות ואמצעי חירום  ביחידתו,  6.9.5.7
 יגיש את הדו"ח ליחידת הבטיחות ויעקוב אחר תיקונם .

 

 אחראי רעלים 6.10

בהמלצותיהם של מנהל אגף הביטחון והבטיחות וראש , בעל היתר הרעליםימונה ע"י  6.10.1

 מחלקה/מנהל יחידה. 

לאגף הביטחון הבטיחות ויעדכן באופן ישיר את הממונה על הבטיחות  מקצועית כפוף יהיה 6.10.2
 בכל תקרית הידועה לו.
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מוסמך לעצור כל פעילות, עובד, מכונה או מתקן באם קיימת סכנה בטיחותית שעלולה לסכן  6.10.3
 את הממונה על הבטיחות. מידיתאו לפגוע ולעדכן 

ויהיה בעל הסמכות  הבטיחות בעבודה ותקנותהרעלים היתר באחריותו לנהוג לפי הנחיות  6.10.4
 חומ"סהמקצועית בנושא 

 
 : כדלהלן יהיו תפקידיו 6.10.5

   ואת אופן הטיפול בהם, הןחומרים יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של ה 6.9.3.1
    שימוש שוטף והן באירוע חריג.ב

כניסת חומ"ס לשטח  אשרבסמכותו לרק , את כל החומרים המוזמניםויאשר יכיר  6.9.3.2
 האוניברסיטה.

כי המשתמשים בחומר מכירים את תכונותיו  וידאגידריך את מחזיק החומר  6.9.3.3
 הבטיחות של החומר  בגיליוןומחזיקים 

יקבע זמנים , ולאחסנם בצורה נאותה  מ"סשל כלל החו תדיר באחריותו לבצע פינוי 6.9.3.4
 .לפינוי החומ"ס ,שפכים םראליי

 כי נמצא ברשות המוסד אישור רעלים בתוקף. ידאג 6.9.3.5

ידע ויכיר מיהם העובדים אשר עובדים בחומ"ס ועליהם לעבור בדיקת רפואיות  6.9.3.6
 ותקופתיות.

יגיש ואחסנה , אמצעי חירום, ור סיכונים, מפגעים, ציוד בטיחותיבצע ביקורות לאית 6.9.3.7
 את הדו"ח ליחידת הבטיחות ויעקוב אחר תיקונם .

 

 לייזריםבטיחות חראי א 6.11

ימונה ע"י האגף למשאבי אנוש בהמלצותיהם של מנהל אגף הביטחון והבטיחות וראש  6.11.1

 מחלקה/מנהל יחידה. 

יהיה כפוף מקצועית לאגף הביטחון הבטיחות ויעדכן באופן ישיר את הממונה על     הבטיחות  6.11.2

 בכל תקרית הידועה לו.

מוסמך לעצור כל פעילות, עובד, מכונה או מתקן באם קיימת סכנה בטיחותית שעלולה לסכן  6.11.3

 את הממונה על הבטיחות. מידיתאו לפגוע ולעדכן 

באחריותו לנהוג לפי תקנות הבטיחות בעבודה, יהיה בעל הסמכות המקצועית בנושא ניהול  6.11.4

 .לייזר סיכוני קרינות

 .כדלהלן יהיו תפקידיו 6.11.5

לפני תחילת השימוש בלייזר ומיד לאחר כל שינוי מהותי שבוצע בו, תכנית , יכין 6.11.5.1

 .וסביבתיים ותכנית להדרכת עובדים בטיחות הכוללת מידע על סיכוני לייזר אישיים

יספק לכל מי שעלול להיחשף לקרינת לייזר אמצעי מגן, לרבות ביגוד ומשקפי מגן,  6.11.5.1
  .אופי העבודה ולאופי ההפעלההמתאימים להפעלת מוצר לייזר מסוכן שברשותו, ל
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יוודא כי לא ייעשה שימוש במוצר לייזר שעבר שינוי מהותי, אלא אם כן עבר בדיקה  6.11.5.2
באמצעות מעבדה מאושרת שקבעה את רמת הסיכון של המכשיר ואת סידורי 

 .צעי המגן הנדרשים להפעלתו הבטוחההבטיחות ואמ

על שילוטם באופן על סימונם ו, לפי הצורך, את אזורי סיכוני הלייזר ויקפיד ייתחם 6.11.5.3
 .ברור ובולט לעין

ויציג את הממצעים לממונה  רבעוןאחת ל לעמדות הלייזר יבצע ביקורת תקופתית 6.11.5.4
 על הבטיחות.

 מוסמך לא לאשר לעובד /סטודנט לעבוד עם לייזר במידה והנ"ל לא עבר הדרכה. 6.11.5.5

פה, -בעלבכתב ואחראי להדריך את כל מי שנכנס לעבוד בתחום אחריותו )לייזר(  6.11.5.6
, מיד עם קבלתו לעבודה, וכל עובד אחר, באופן שוטף העוסק בלייזר כל עובד חדש

 הן במעבדות בטוחה לעבודה כללית הדרכה יעביר -אחת לשנה לפחות ווקבוע 
 .הוראה מעבדות והן מחקר מעבדות

 

 מחזיק מקום  6.12

 ימונה ע"י מנכ"ל / דיקאן / מנהל ישיר 6.12.1

 עבודה מנהל, סדנא/מלאכה בית מנהל, אחראי מעבדה, הוראה אחראי) ארגונית יחידה מנהל כל 6.12.2

 והמיוחדות הקשורות של האוניברסיטה הכלליות – הבטיחות הוראות לקיום , אחראי(ב"וכיוצ

 את שביחידתו והסטודנטים הסגל לידיעת להביא אחראי כמו כן, לו הכפופים של לפעילותם

  לפעילות המתבצעת בתחומו.  הקשורות הוראות הבטיחותו הסיכונים 

אנשי הסגל, עובדים  של ובריאותם לבטיחותם ולדאוג בטיחות בנושאי לטפל מחויב 6.12.3

 . לו הכפופים והעובדים שירותים נותני, וסטודנטים

 מחויב לחתום ולאשר את הסיכונים הקבילים ביחידתו. 6.12.4

ויאכוף את השימוש באמצעי המיגון הנדרשים  וכלליים אישיים מיגון אמצעי תקינות יוודא 6.12.5

 . בעבודה

 הקשור נושא כל על לענות כדי הבטיחות ועדותוב ולהופיע בטיחות פעולות ביצוע לוודא 6.12.6

 . לו שכפופה הארגונית ביחידה וגהות בבטיחות

 ונוהלי במקום העבודה סיכוניםה בטיחות בדבר הדרכות ביחידתו וודא כי מועברות ל אחראי 6.12.7

 תקופתיות בטיחות הדרכות ביצוע לוודאשוטף ו ובאופן העבודה תחילת טרם, בטיחותה

 .חדש עובד בקבלת בטיחות הנחיות קריאת על חתימה לרבות לעובדים
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 כללי -תוכנית לניהול בטיחות  .7

 : הבאים נושאיםאת החוק "ארגון הפיקוח על העבודה" מחייב הכנת "תכנית בטיחות", הכוללת על פי  7.1

 פרטי הארגון ותיאור מקום העבודה ,  7.1.1

 מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית,  7.1.2

 מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית והמבנה האירגוני , 7.1.3

 סיכון, גורמי וזיהוי סיכונים סקר תוצאות 7.1.4

 ,פרוט הדרכת הבטיחות המתוכננת 7.1.5

 וחומרים, ציודל תקופתיות בדיקות 7.1.6

 ,רשימת בדיקות רפואיות לעובדים 7.1.7

 , הסמכות, ושמירת כשירות,תומעקב היתרים, אישורים, רישיונופירוט  7.1.8

 פעולות לקידום הבטיחות, 7.1.9

 הוראות ונהלי בטיחות ובריאות תעסוקתית , כולל נוהל למצבי חירום. 7.1.10

 יש לעדכן ולאשר את  התוכנית אחת לשנה. 7.2

 הדרכות והעברת מידע  .8

יוודא ביצוע הדרכת בטיחות לעובדים במקום העבודה בעניין ההיבטים  מנהל האגף לביטחון ובטיחות 8.1

 י הסיכונים וכן לגבי עבודה בטוחה.הקשורים בהגנה מפנ

 . ההדרכות יבוצעו באמצעות חברה חיצונית המוכשרת לספק שירותים אלה 8.2

ממונה הבטיחות יוודא גם הדרכת נאמני הבטיחות, צוותי חירום וחברי ועדת הבטיחות במטרה  8.3

 להכשירם לביצוע תפקידם. 

בהדרכה, מועדי מתן  יתעד את פרטי המשתתפיםאו מי מטעמם, מנהל יחידה ארגונית/ממונה בטיחות  8.4

 ההדרכה, מהות ההדרכה ופרטי המדריך. 

מנהל יחידה ארגונית יוודא סימון ושילוט של חומרים, תהליכים, ציוד מסוכנים וכן ישלט הוראות עבודה  8.5

 לשימוש בציוד מגן אישי. 

לא יועסק עובד במקום עבודה ללא הדרכת בטיחות וכל עובד חדש מחויב בקבלת הדרכת בטיחות עם  8.6

 .תחילת כניסתו לעבודה וחתימה בפועל על קבלת הדרכה 
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 ותהפני .9

 .1970התש"ל  -פקודת בטיחות בעבודה נוסח חדש 9.1

 .1960התשכ"א  -תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ועדות בטיחות ונאמני בטיחות 9.2

 .1954התש"יד  -חוק ארגון הפיקוח על העבודה 9.3

 1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו 9.4

 *2005―ה"התשס(, לייזר העוסקים בקרינת טיחותוב תעסוקתית גיהות) בעבודה הבטיחות תקנות 9.5

 1992-ג"תשנ(, מיננת בקרינה העוסקים ובריאות תעסוקתית גיהות) בעבודה הבטיחות תקנות 9.6

 2011-א"תשע(, מזיקים בגורמים עובדים של ביולוגי וניטור סביבתי ניטור) בעבודה הבטיחות תקנות 9.7

 *1999-ט"תשנ(, עובדים והדרכת מידע מסירת) העבודה על הפיקוח ארגון תקנות 9.8

 ותקנותיו   1993 - ג"התשנ, המסוכנים החומרים חוק 9.9

 אישורים וחתימות .10

 חתימה תאריך תפקיד שם  

     מאשר הנוהל

 

 טבלת מהדורות ושינויים .11

 

 

מהדורה 

 מס'
 עורך השינוי תאריך

 סעיף
 מהות השינוי

     


