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 אונ' ת"א –נוהל הדרכות בטיחות 

 כללי .1
, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנות הבטיחות הרלוונטיות, פקודת הבטיחות בעבודה

מחייבים מחזיק במקום העבודה למסור מידע ולהדריך עובדים לקראת תחילת העבודה, 
 וכן לקיים הדרכות חוזרות.סביבת העבודה בשינוי 

 
 מטרה  .2

אביב  מטרת הנוהל לקבוע כללים והנחיות לביצוע מערך הדרכות בטיחות באוניברסיטת תל
בטיח רמת בטיחות נאותה באמצעות בעלי תפקידים המוסמכים לכך מטעם ולה

 האוניברסיטה.
 

בקבלת הדרכה בפועל  מחויבכל עובד  ,לא יועסק עובד במקום העבודה ללא הדרכת בטיחות .3
 וחתימה על קבלת ההדרכה.

 
 הגדרות .4

 
 חדש  עובד 4.1

 כל עובד אשר התקבל לעבודה באוניברסיטה.

 עובד 4.2

 כל עובד אוניברסיטת תל אביב לרבות מתנדב, סטודנט או כל גורם המקבל שכר . 

 מעבדת מחקרבעובד  4.3

 4החשוף לגורמים מסוכנים במעבדה, לרבות סטודנט, חוקר או מתנדב , העובד כל עובד 

 –)תקנות הבטיחות בעבודה ימים בשבוע במשך חודשיים בשנה.  3שעות לפחות ביממה , 

תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואי, כימית, בטיחות וגהות 

 .2001-התשס"א–וביולוגית 

 מעבדת הוראהבסטודנט  4.4

 ., שחלק מלימודיו כוללים התנסות במעבדת הוראהסטודנט לתואר ראשוןכל 

 עובדי בתי מלאכה 4.5

לרבות: מחסנים, בתי דפוס,  באוניברסיטהכל עובד  אשר עובד באחד מבתי המלאכה 
 .מרכזי אנרגיה

 יחידת הביטחון 4.6

 חיצוניים. בדי חברותצוותי חירום ועובדים של יחידת הביטחון, כולל עו 

 אטרוןיסטודנטים לקולנוע/ אדריכלות/ ת  4.7
אדריכלות  קולנוע,במגמות המעשיות באשר לומדים ושני כל הסטודנטים לתואר ראשון 

 .אטרוןיות
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 מרכיבי הדרכהמקורות לזיהוי  5
 דרישות החוק 5.4
 בתחום הבטיחות. דו"חות ביקורת 5.5
 תחקירי תאונות עבודה. 5.6

 
 השיטה 6

פרונטליות ולומדות, תוך כדי בחינה כך שלעובד תהיה הטמעת בטיחות על ידי הדרכות 
 בקיאות והבנה בנושא.

 
 פירוט 7

 
 הדרכת עובד חדש  7.4

 לכל עובד חדש המגיע לעבודהפרטנית יחידת הבטיחות תעביר הדרכת בטיחות  -
 .באוניברסיטה

לא משאבי אנוש לבצע הדרכת בטיחות אגף מדור גיוס בעל ידי יונחה , העובד החדש -
 באוניברסיטה חודש ימים מיום קליטתו יאוחר מ

לא יכנס עובד מעבדה למעבדה כימית /ביולוגית /לייזר/קרינה לפני שעבר הדרכת  -
 וכן הדרכה פרטנית מהחוקר הראשי במעבדה. בטיחות מיחידת הבטיחות

 ולקבל מועד לביצוע הדרכה.יחידת הבטיחות ת ומזכירהעובד להתקשר לבאחריות  -
 מוניעל ידי אחד ממ חודשההדרכה תבוצע במשרדי יחידת הבטיחות פעמיים ב -

 הבטיחות הנמצאים במקום.
החדשים שהשתתפו בהדרכה את העובדים הבטיחות ם ממונה יבסיום ההדרכה יחת -

עותק  -עובד חדש על קבלת ההדרכה והבנתה על גבי טופס נוכחות ועל טופס הצהרת
 למזכירות הפקולטה/ יחידה.מהטופס יועבר 

 לוודא ביצוע הדרכת בטיחות. הישיר של העובד באחריות הממונה -
 

 עובד  7.5
 באמצעות אחת לעבור כל שנה לפחות הדרכת בטיחות אוניברסיטה נדרש כל עובד        
 לומדה בזמנו החופשי.       
 ובנוסף ידרשו   וי אש, ידרשו לעבור כל עובדכיבועבודה במשרד  מיבתחוהדרכות        
 העובדים לעבור הדרכה בתחום עיסוקם.       
 לוודא ביצוע הדרכת הבטיחות. הישיר של העובד באחריות הממונה       

 
 ה מעבדעובד  7.6
כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה חייב לעבור הדרכת בטיחות מעבדה כל עובד       

 בשנה לפחות.פעם 

 .(בהתאם לעיסוקו )כימיה, ביולוגיה וכו' כל עובדל, ותלומדבאמצעות ההדרכה תבוצע     

    את הסיכונים  תבנוסף על העובד לקבל הדרכה פרטנית ממנהל המעבדה הכולל      

 ופעולות שונות הנעשות במעבדה., אמצעי החירום במעבדההקיימים       
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 מעבדת הוראהעובד ב 7.7

 בתי ספר. /במעבדות ההוראה של היחידות  תהדרכת סטודנטים לתואר ראשון מבוצע      

    ר ו, יעב כל סטודנט לתואר ראשון, שחלק מלימודיו כוללים התנסות במעבדת הוראה      

 הלימודים שנקבעה.בהתאם לתכנית תהליך הדרכה       

 עובד בתי מלאכה  7.8

 או  -עובדי בתי מלאכה יבצעו הדרכה שנתית אחת לפחות באמצעות לומדה ייעודית       

 באופן פרטני כפי שיקבע ע"י יחידת הבטיחות.       

 
 טחון יהב ידתחהדרכת עובדי י 7.9
 עפ"י דרישות חוקים ותקנות רשויות כמו שירותי הכיבוי, המשרד להגנת הסביבה       
 יבוי אש דרכות למניעת שריפות ושיטות כופיקוד העורף, על האוניברסיטה לבצע ה      
 שנה לפחות.ב פעמייםטחון , ילכלל עובדי יחידת הב      
 ההדרכות צריכות להיות מלוות בביצוע תרגילים.      

 
 פקולטה לאמנויות תלמידיהדרכת בטיחות  7.10

מחויבים  אדריכלות( ,תיאטרון,טודנטים חדשים בפקולטה לאמנויות )קולנוע ס      
   לעבור 

 הדרכת בטיחות לפני כניסתם ללימודים.      
                                  מסכם, ימים לפני תחילת הלימודים כולל מבחן  3ההדרכות מבוצעות במשך       
 .80ציון עובר הינו       
 בשימוש מעשית ואת ההדרכות לא יהיה רשאי להשתתף בעבודה  סטודנט שאינו מבצע      
 בציוד.      
 מחויבים לבצע הדרכת ריענון בת יום אחד לפני תחילת  –סטודנטים לתואר שני       
 הלימודים.      

 
עפ"י חשיפתם  האוניברסיטהלומדות בטיחות ייעודיות לעובדי  תפתחמיחידת הבטיחות  .8

כגון: עובדי משרד, אחזקה, או כל סוג אחר של עבודה המחייבת הדרכת  לסיכונים השונים 
 בטיחות.

 על כל עובד לעבור אחת לשנה ריענון הדרכת בטיחות עפ"י עיסוקו.    
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