
בטיחות בסדנת העבודה

מקצועניות=בטיחות

אבינעם דורון

יהודה כהן ממונה  :חלק מהחומר פה נכתב בהשראת 

משה פלד מחוגלה קימברלי, בטיחות



חוקים ותקנות

כנסת ישראל–חוק •

הנציב העליון -פקודה •

בתקופת המנדט הבריטי

השר הממונה–תקנה •

https://www.osh.org.il/uploadfi
les/gov_hok_takanot.html



?מי אחראי

המנהל-

המורה-

המנטור-

ראש הצוות-

מחזיק הסדנא-

ראש העיר-

-?

הדרך הטובה ביותר
:להתמודד עם אירוע היא

למנוע אותו



FIRST
• Safety Manual
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/safety-safety-safety

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/safety-safety-safety


שילוט



הוראות בטיחות

בכל בעיה בה  •

אנא פנה אל , תתקשה

ותקבל  עליך" הממונה"

את מלוא ההסברה  

.  והעזרה

.לדעתאין זו בושה לא•



מיגון גוף

http://archive.c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=e64ae2d0-744b-48bb-
b3ad-85dfb65aa3a7&page=ba1c10ed-46e6-42c3-8046-

5cd26c9646fe&fol=743b907f-f3d8-47c8-b520-f31652c663a8



אמצעי מיגון גוף



אקטיבית-פרובטיחות 
מצב תודעתי נרכש שבו אנשים בכל רגע נתון  : ?מהי•

מסוגלים להעריך את הסיכונים הפוטנציאלים בכל דבר  

ופועלים בדרך שלא תגרום להם  , שהם עושים

.ולסובבים אותם כל פגיעה

קיום שגרות וייזום פעילויות  : ?איך משיגים •

פרואקטיביות שיביאו לשינוי דרכי חשיבה והתנהגות כך 

. שנמנע משגיאות העלולות לגרום למצבים מסוכנים 



שמתהווה משילוב של אימון  נרכשמצב תודעתי –בטיחות 

תוך שימוש בגישות וכלים,חניכה 



אפקט הקרחון

בטיחות היא דינאמיקה של אנשים ותהליכים היוזמת ומעצבת  

שואפת  , כזו שמונעת אירועים, את המציאות שבה מתפקדים

ומגשימה מצוינות ומקצועיות כדרך חיים  

אין ברירה חייבים לטפל

איזה מזל שלא קרה  

...אפשר להמשיך... אסון

אין מה לטפל במה שלא 

...קיים\קרה
גישה הפרואקטיבית "ה

פועלת כאן



אקטיבי-המדרג הפרו



אקטיבי-כיצד עולים במדרג הפרו

אחריות אישית•
.  הבטיחות מתחילה ממני–

מחויבות אקטיבית•
.  תדגים לי–אל תגיד לי –

אמונה ונחישות•
,  אמונה היא בחירה בדרך חיים הכוללת עליות ומורדות–

.  והנחישות היא המפתח להצלחה

אימון וחניכה•
.  הקניית ידע והכוונה יוצרים תרבות–

שיפור מתמיד•
.  למידה ושיפור כדרך חיים, עשייה, תכנון–



גישות למודעות פרואקטיבית



כלים לשיפור מתמיד ובטיחות פרואקטיבית



מאפייני בטיחות



שלבי הנחלת הבטיחות בסדנא

הכנת תיק עבודה וסיכונים בסדנא וכלי  •

העבודה

הדרכות כלליות ופרטניות בנושאי הבטיחות  •

הכשרה והסמכה לעבודה עם כלים מכניים•

הפניה תדירה ותקופתית של תשומת הלב •

המיוחדים הכרוכים בעבודה  לסיכונים

בסדנא

כמעט תאונה  )"ניהול הבטיחות באופן רציף •

"(ככלי לשיפור המקצועיות



לעתים חברות זה יותר מערך



לבוש נכון מונע תאונה

הופע לעבודה בלבוש נקי ומסודר•

ואפילו  , שרוול או מעיל לא מכופתר•

-שער פרוע שלא מוגן בכובע 

.עלולים לגרום לתאונה חמורה

מספקים לך ציוד מגן אישי כדי  •

–לשמור עליך מסיכוני עבודה 
.השתמש בו



התנהגות

הם  –השלכת חומרים או כלים , שובבות, קטטה, היאבקות•

.גורמים מובהקים לתאונות

מעשי קונדס מעוררים לפעמים צחוק בעבודה אך הם עלולים  •

.  גם לגרום תאונה

.התרכז בעבודה ואל תרשה שיסיחו את דעתך•

השאר את המקום במצב כזה  , אם אתה עוזב את עבודתך•

.שאיש לא ייפגע

.הם עלולים להכשיל. סלק כלים וציוד ממעברים•



כלי : אם אתה רואה במקום מעבר מכשול כגון

הרחק אותו ושים –סמרטוט רטוב ,מוט,עבודה

.אותו במקום בו הוא לא יגרום תאונה



כך משיגים יציבות לעתים



כלי עבודה

, אם עליך לדפוק מסמר•

הדבר מובן . השתמש בפטיש

אולם קיים תמיד פיתוי  , מאליו

לשימוש בחפץ הראשון הבא  

מפתח עבודה או משהו : ליד

.דומה

.סכנה בצדו–כלי לא תקין •

פתרונות מאולתרים גורמים תאונות



סולמות

הישמר  , אם עליך לעבוד בגובה•

'  צינורות וכו, מלטפס על כסאות

.השתמש בפיגום או בסולם

.לפני שימוש בסולם וודא שהוא תקין•

הצב את הסולם על יסוד איתן  •

.בשיפוע של אחד אופקי לארבע אנכי

.השען את הסולם על גוף יציב•

אם יש הכרח להשעין סולם ליד  •

.נעל אותה, דלת



עבודה לגובה



מכונות

המכונות הן ידיד טוב אך הן עלולות להיות  •

.  הדבר תלוי בך-גם אויב מסוכן 

זו אשליה שאתה מסוגל לעבוד ללא מגן •

.לסכן את עצמךמבלי

.אל תטפל במכונה כל עוד היא בתנועה•

התרכז בעבודתך ואל תסיח את דעתך  •

.ממנה

.  אל תפעיל מכונה אם אינך מורשה לכך•



חשמל

שים כבלי חשמל במקום בו הם אינם עלולים להיפגע על  •

.ידי תנועת אנשים או ציוד

,  סדק או ליקוי כלשהו במוצר חשמלי, אם אתה רואה שבר•

.הודע על כך

הפסק מיד  , במכשיר חשמלי" חשמול קל"אם אתה מרגיש •

נתק אותו מהספקת הזרם והודע  , את השימוש במוצר זה

.מיד על כך

.השאר את מלאכת התיקונים במיתקן חשמלי לחשמלאי•

ודא  . במיוחד התייחס בזהירות למכשירי חשמל מיטלטלים•

.החיבורים והבידוד שהם במצב תקין



שרפה

שריפה בסדנא עלולה להתפשט במהירות רבה והיא  •

.מסוכנת ביותר

או דיסק ודא שאין  רתכת, אם אתה משתמש במבער•

.חומרים דליקים בקרבת מקום

דע את מקומו של הציוד לכיבוי אש ושמור על דרכי גישה  •

.פנויות אליו



עזרה ראשונה

בדרך כלל פצע כזה  –חתכים •

לרוב די  . מלווה בדימום ניכר

בחבשה לוחצת לעצור את 

הדימום אולם אם שולי החתך  

ניתן לבצע  , רחוקים זה מזה

לפני החבישה קירוב של שולי  

ידי  –על , החתך זה לזה

.רצועות מידבקות של פלסטר

.אם נפגעת פנה מיד לעזרה ראשונה•



?שאלות


