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 כללי .1

ובהתאם  1999בהתאם לתקנות ארגון ופיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(

אוניברסיטה  מבצעות, בטיחות לצורך הגברת המודעות בנושאו 2013 –לתקנה החדשה 

במסגרת פעילותן פעילות הדרכתית בתחום והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון 

  .הבטיחות

 מטרה .2
 .להקניית ידע לעובדים ולסטודנטים בנושאי בטיחות אחריות ושיטה תהגדר

 הגדרות .3

צירוף של ההסתברות או על פי הגדרות המוסד לבטיחות וגהות בעבודה, זהו  – סיכון בטיחותי

השכיחות של התרחשות אירוע הגורם לפגיעה או לנזק, ושל חומרת התוצאות הצפויות 

 מהתרחשותו של אירוע זה

מי שנמנה על הסגל המנהלי ועל סגל ההוראה של אוניברסיטה והמרכז לעיצוב  -עובד

 ולטכנולוגיה.

ה בנוהל זה: הממונה הישיר על העובד או מהנדס המעבד – ה או מהנדס המעבדהמנהל יחיד

 האחראי על פעילות עובדים וסטודנטים במעבדתו.

 שטח האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה. –הקמפוס 

 סמכות ואחריות  .4

לעובדים אחראי לקביעת מדיניות בנושא הבטיחות והקניית הידע  -ממונה על הבטיחות .4.1

 .ולסטודנטים

הפעולות והידע הנדרש יוודא שלמשתתפיו הידע הבטיחותי הנדרש לביצוע  -ממונה ישיר .4.2

 . לפעולה במצבי חירום

באחריות המזכירות לוודא שכל עובד/חוקר/מתרגל או אורח זמני חדש  -המזכירות האקדמית

המגוייס לעבודה באוניברסיטה יעבור הדרכת בטיחות אצל אחד מנאמני הבטיחות 

 5מס'  –באוניברסיטה בהתאם לתפקידו. ההדרכה תתועד בטופס הדרכה 

 השיטה .5

לצורך קבלת הנחיות ויזום הדרכות  ,מונה על הבטיחות ישמש כמקור מידעהמ 5.1

 .בנושאי בטיחות שונים

יו"ר וועדות הבטיחות הנושאיות ייצרו טופס הדרכה ע"פ נושאים טופס הדרכה  5.2

 לעובד חדש משרד/מעבדות כימיה/ביולוגיה/סדנאות / לייזר/אחזקה/חשמל וכו'.

 .הטופס יאושר בוועדת הבטיחות הנושאית 5.2.1

 הטופס יהיה זמין לכל נאמן בטיחות. 5.2.2

יוודא שלא יעשה שימוש בתחום אחריותו בחומרים  ה או מהנדס המעבדהמנהל יחיד 5.3

או כלים בעלי סיכון בטיחותי בטרם הועברה הדרכה הכוללת את כללי הזהירות 

 .הידע הנדרש לפעולה במצבי חירוםו הנדרשים, השימוש בציוד מגן אישי
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 . 5ההדרכה תתועד על גבי טופס "תיעוד הדרכה" מס'  -הדרכות מרוכזות  5.4

(נושא 4(סוג ההדרכה )3(מועד ההדרכה )2(שמות המודרכים )1התיעוד יכלול את: )

 (שם המדריך, כשירותו ותפקידו.5ההדרכה )

בתחילת כל קורס במעבדה/סדנה יעבור הסטודנט הדרכה פרונטלית  –סטודנטים  5.5

וסף לפני כל ניסוי או עבודה על מתקן חדש יועברו דגשי בטיחות מהמרצה בקורס. בנ

ייחודיים לפעולה העתידית אותה הולך הסטודנט לבצע. ההדרכה תתועד בטופס 

 5הדרכה מס' 

 בקרה אחר ביצוע ההדרכות תתבצע ע"י ממונה הבטיחות. 5.6

ה או מהנדס המעבדה יוודא שחומרים, ציוד, תהליכי מנהל יחידבנוסף להדרכות,  5.7

עבודה מסוכנים, והשימוש בציוד מגן שבמסגרת אחריותו יסומנו בתווית או בשלט 

 אזהרה מתאים וברור לכל העובדים שבאחריותו.

 עובד או סטודנט שלא ינהג בהתאם לכללי הבטיחות תופסק פעילות באופן מידי. 5.8

ה או מהנדס המעבדה יוודא כי שם ומס' הטלפון של הממונה על הבטיחות מנהל יחיד 5.9

 רסמים ביחידתו/במעבדה באופן גלוי וברור.מפו

בנושא בטיחות  נוסף ידע בהקניית הרואה צורך ה או מהנדס המעבדהמנהל יחיד 5.10

של האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה(, בנוסף ליוזמות ) במסגרת אחריותו

יפנה לממונה על הבטיחות ויגדיר את הנושא והצורך. הממונה על הבטיחות יתאם 

 בנושא המבוקש מול המבקש.הדרכה 

גון הדרכת בטיחות באמצעות לומדה אראחת לשנה יעברו כלל עובדי ה 5.11

 ממוחשבת.

עת קבלת כרטיס כלל העובדים ביום הראשון לעבודתם ב –מסירת מידע בכתב  5.12

העובד יקבלו חוברת עם תמצית כלל הסיכונים אליהם העובד חשוף , העובד יחתום 

 ישמר באגף הביטחון והבטיחות.טופס ההחתמה על קבלת המידע , 

 מסמכים קשורים ונלווים 6

 הנחיות למצבי חירום 6.1

 

 טפסים  7

 5מס'  –תיעוד הדרכה  7.1

 הפניות 8

 1999תקנות ארגון ופיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(  8.1

 אישורים וחתימות 9

 חתימה תאריך תפקיד שם מלא 

     מאשר הנוהל
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 טבלת מהדורות ושינויים

 

 

 

  

 

 

מהדורה 

 מס'
 תאריך

עורך 

 השינוי
 מהות השינוי סעיף

     

     


