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                  בטיחות באוניברסיטה    -שם ההוראה:

 
)בתי מלאכה לעיבוד מתכת, עץ, זכוכית, בתי מלאכה  בטיחות בבתי מלאכה באוניברסיטה שם הנספח:

 לחשמל ומיכשור אחר, בתי דפוס וצילום, שיכפול(.
 

רק עובד אותו בית המלאכה, או אדם אשר הורשה לשם כך במיוחד על ידי האחראי  .1 כללי:
בכלל(, יועסקו בבתי מלאכה רק  על אותו בית המלאכה, רשאי לעבוד בו. נערים )באם

 במסגרת של "חוק חניכות".
 

כל עובד בית המלאכה רשאי להשתמש רק באותן המכונות, הכלים והחומרים  .2 כללי בטיחות:
הדרושים לעיסוקו המקצועי האישי, אלא אם ההוראות של האחראי על בית 

 המלאכה, הורו אחרת.
 

ידי ראש יחידת התחזוקה שמצבו תקין מותר להשתמש אך ורק בציוד המאושר על  .3 
בהחלט, והוא מצוייד בכל אביזרי הבטיחות הדרושים. על כל פגם או חשד לפגם 

 בציוד הנ"ל, יש להודיע מיד לאחראי על בית המלאכה.
 

תיקון מתקנים ומכונות של בית המלאכה, יעשה רק לפי הוראותיו המפורשות של  .4 
 האחראי על בית המלאכה.

 
לקים הנעים של המכונות והמתקנים חייבים להיות מוגנים לבטח, לפי דרישת כל הח .5 

 החוק/מהנדס בטיחות אוניברסיטאי.
 

כל כלי ואבזרי הרמה וכן קולטי לחץ, חייבים בדיקה תקופתית ע"י  "בודק מוסמך",  .6 
בפרקי זמן המחוייבים לפי החוק, ולאחר כל תיקון משמעותי. הפעלתם ללא רישוי 

אסורה בהחלט. האחריות על בדיקות תקופתיות, כולל דיווח למפקח  -ממלכתי  
 חלה על ראש יחידת התחזוקה. -העבודה האיזורי וביצוע הוראותיו 

 
הטיפול בציוד חשמלי של בית המלאכה מותר רק לבעל רישוי ממלכתי מתאים  .7 

 מטעם, או מאושר על ידי, ראש יחידת התחזוקה.
 

 שר בהם חומרים לקיחים או בעירים, אסור בהחלט.העישון בבתי מלאכה, א .8 
 

 טיפול בחומרים רעילים ומשחיתים, מחייב שימוש בציוד מגן אישי, מתאים. .9 
 

עיבוד שבבי ועבודות אחרות הגורמות לסכנת פגיעה בעיניים, מחייבים שימוש במגן  .10 
 פנים ובמשקפי מגן מתאימים.

 
בעבודתם, ביגוד ונעליים מתאימים. בשום מקרה  עובדי בתי המלאכה חייבים ללבוש, .11 

לא ינעלו עובדי בתי מלאכה נעליים מבד או סנדלים. העובדים ליד המכונות ישתמשו 
בביגוד הדוק לגוף, ללא עניבות וצעיפים, ולא יענדו על ידיהם שעונים, טבעות, 

 וקישוטים אחרים.
 

בוי שריפות מתאים, ויוודא כי האחראי על בית המלאכה יבטיח המצאותו של ציוד כי .12 
 כל אחד מאנשיו יודע להפעילו.

 
  

 בטיחות בבתי מלאכה באוניברסיטה שם הנספח: 
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                  בטיחות באוניברסיטה    -שם ההוראה:

 
מנהל בית המלאכה יהיה אחראי על בטיחות הפריטים המופקים על ידי בית  .13 

המלאכה, לצרכניו. מנהל בית המלאכה יבטיח, כי הצרכן יהיה מודע לסיכונים 
 י המופק.הקשורים בשימוש בכל

 
פטור או חריג מהדרישות הללו, יותר אך ורק באישור מהנדס הבטיחות  .14 

 האוניברסיטאי.
 

  מלאכה. -אחריות לביצוע הוראה זו חלה על מנהל בית  .15 אחריות לביצוע:
 


