נושאים








סיכונים כימיים – המגוון
אלמנטים הכרחיים בניהול סיכונים
הערכת סיכונים
מערכות הנדסיות למניעת סיכונים
נהלים ,הדרכה והוראות בטיחות
קביעת מדיניות מפעלית בנושאי בטיחות וגהות
ניהול השינוי

מקצועיות ובטיחות -
התפריט לבריאות

«היבטי בריאות
«חשיפה אקוטית וחשיפה כרונית

«היבטי בטיחות
«תכונות החומרים הכימיים
«תאימות בין חומרים כימיים

«היבטי הגנת הסביבה

 כל מפעל המחזיק ,מוכר או עוסק בחומרים מסוכנים ,כהגדרתם
בתקנות אלה ,חייב ב"היתר רעלים".
 רשימת החומרים שאחזקתם מחייבת היתר רעלים מופיעה
בתוספת לחוק ובתקנות סיווג ופטור.
 מנהל המפעל הוא בעל ההיתר.
 אחראי הרעלים הוא אדם שמונה על ידי המנהל .הוא אחראי
לקיום "פנקס רעלים" ,להכרת החומרים והגדרת אופן אחסונם.

 אין לשפוך חומרים מסוכנים לביוב או לפסולת רגילה.
 בעל מפעל יסלק כל פסולת רעילה לא יאוחר מ  6 -חודשים מיום
היווצרותה ,למפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית שברמת
חובב כשהיא ארוזה ומשונעת כדין.
 אסור לפנות פסולת חומרים מסוכנים למקום אחר או בצורה
אחרת אלא אם כן היא מיועדת למיחזור.
 המפעל חייב לקבל אישור איכות הסביבה להעברת פסולת
למקום כלשהו שאיננו אתר פסולת חומ"ס מוכר.

הגדרות ......
"חומר מסוכן"  -חומר ,בכל מצב צבירה ,שהוא בעל מספר או"ם,
כמפורט בספר הכתום וכמתואר בחלקים א' ו-ב' בתוספת
הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה
ושירותי גרורים) ,התשל"ט .1978 -
"מפעל מסוכן"  -עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק ,שבו
מאוחסנים ,מוכרים ,מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או
פסולת של חומרים כאלה ,או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך
העיבוד או הייצור שבו.

ועדות בטיחות ונאמני בטיחות

המוסד לבטיחות ולגהות
תוכנית בטיחות

מסירת מידע והדרכת עובדים
ממונים על בטיחות

 ניטור ביולוגי וניטור סביבתי של עובדים בגורמים מזיקים.
 תקנות גהות תעסוקתית ייחודיות לגורמים מסוכנים
מסוימים,
 תקנות הבטיחות בעבודה גהות תעסוקתית במעבדות
ביולוגיות ,כימות ורפואיות
 ציוד מגן אישי

 גיליונות בטיחות
 עבודות אסורות ועבודות מסוכנות מוגבלות לנשים

לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים ,לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות,
לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות וגהות ,הנדסת
אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ולקדם את התודעה בנושאים
הבאים :


איתור וסילוק מפגעי בטיחות.

 קיום סביבת עבודה בטוחה ובריאה ,כולל הפסקת עבודה כאשר
נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד ודווח למעביד.
 הכנת תוכנית להדרכת עובדים.
 קיום תוכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 הכנת תוכנית בטיחות ,ביצוע הוראות התוכנית ועדכונה.
 חקר תאונות ומחלות מקצוע ,הפקת לקחים ויישומם.

עובדי המפעל
עובדי קבלן המבצעים עבודות במפעל
ובחצרי המפעל
עובדי חברות כוח אדם המבצעים עבודות
במפעל ובחצריו
אורחים ומבקרים השוהים בתחומי המפעל
וחצריו.

הדרכה וחינוך
נהלי עבודה

גהות תעסוקתית
ואיכות הסביבה

סיורי ביקורת
תקופתיים

תשתית:
מערכות בטיחות ומערכות
סביבה בבניין ובמכונות

חקירת תאונות
ואירועים

הנהלת הארגון
מערך חירום

תכנון וייצור
מכונות ע"פ תקנים
בינלאומיים
תחזוקה מונעת
סדר וניקיון

מעקב אחר
שיפורים ותיקונים

נהלי עבודה:

הדרכה וחינוך:

עבודה עם חשמלעבודה עם חומרים מסוכנים-הפעלת תחנות עבודה

מידע על סיכוניםהדרכה ייעודית והכשרה-הרשאה והסמכה

ארגונומיה:
תכנון תחנות עבודה-מטלות לנוחיות העובד

גהות תעסוקתית:

-מדידות חשיפה לגורמים מסוכנים

איכות הסביבה:

מניעת פליטה של גורמים מזיקיםלסביבה

תכנון וייצור מכונות
ותהליכים על פי תקנים
ישראלים ובינלאומיים

הדרכה וחינוך
נהלי עבודה
גהות תעסוקתית
ואיכות הסביבה

סיורי ביקורת
תקופתיים

תשתית:
מערכות בטיחות
ומערכות סביבה בבניין
ובמכונות

הנהלת
הארגון

תכנון וייצור
מכונות ע"פ תקנים
בינלאומיים
תחזוקה מונעת
סדר וניקיון

חקירת תאונות
ואירועים
מערך חירום

מעקב אחר
שיפורים ותיקונים

סיורי ביקורת תקופתיים:
קביעת צוות הכולל עובדים ומנהליםתכיפות הביקורת (לפחות פעם בחודש)קביעת נושאים מועדפים לביקורתהתבוננות ואיסוף נתונים-קביעת אחראים לתיקון ולו"ז לביצוע

גהות תעסוקתית
ואיכות הסביבה

סיורי ביקורת
תקופתיים

תשתית:
מערכות בטיחות
ומערכות סביבה בבניין
ובמכונות

חקירת תאונות
ואירועים

הנהלת
הארגון

מערך חירום

תכנון וייצור
מכונות ע"פ תקנים
בינלאומיים
תחזוקה מונעת
סדר וניקיון

נוהל תחקיר ואיסוף עובדותדיווח לארגון ולרשויות-הפקת לקחים ותיקונם

נהלי חירום:
אזעקה ופינויטיפול בנפגעים-הזעקת עזרה וטיפול באירוע

הדרכה וחינוך
נהלי עבודה

חקירת תאונות:

מעקב אחר
שיפורים ותיקונים

מעקב אחר יישום
שיפורים ותיקונים:

מערכת לאיסוף נתוניםדיווח שוטף להנהלה-דיון תקופתי בהנהלת הארגון

תחזוקה מונעת ,סדר וניקיון:
בדיקות תקופתיות של ציוד חשמליומכונות
הקפדה על תקינות כלי עבודה-שמירה על סדר וניקיון במקומות העבודה

 המחזיק במקום עבודה יכין תכנית בטיחות של מקום העבודה ,תוך
תקופה שקבע השר בתקנות ,ויעדכנה כל אימת שהדבר יידרש עקב
שינויים במקום העבודה.
 תכנית בטיחות תכלול הוראות בנושאים אלה ובנושאי בטיחות נוספים
שייקבעו בתקנות:
 נוהלי הבטיחות ,הגיהות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה ,ונושאי
התפקידים בו בתחומים אלה;
 נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה.

 המחזיק במקום עבודה ימסור למפקח עבודה אזורי ,על פי דרישתו
בכתב ,העתק של תכנית הבטיחות המעודכנת ,במועד שנקבע
בדרישה.
 תקנה חדשה בתכנון :תוכנית לניהול הבטיחות במפעל

 גיבוש כלים ניהוליים ליישום תוכנית הבטיחות ,על ידי:







הגדרת הסיכונים במפעל וביצוע הערכת סיכונים לתהליכים ,ציוד
ופעילויות,
הגדרת אחריות מנהלים וחובות עובדים
פירוט המערכות ההנדסיות למניעת סיכונים והשמירה על תקינותן
נהלים ,הדרכה והוראות בטיחות
כלים למעקב אחר בריאות העובדים
מערכות לזיהוי מפגעים במפעל וסילוקם

 והחשוב מכל – מערכות לניהול הסיכונים במפעל

 מדיניות ברורה בנושא בטיחות ,גהות וסביבה – הנהלת המפעל
 מערך ארגוני מוגדר ,הכולל תיאור הפונקציות במערך הבטיחות ,אחריות
וסמכות
 הגדרת תהליך לניהול הסיכונים הכימיים במפעל ,כולל:






זיהוי הסיכונים הכימיים במפעל ,לפי מחלקות ופעילויות,
ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת הסיכונים ,בהתבסס על הסבירות לפגיעה
וגודל הנזק הצפוי,
הגדרת אמצעי בטיחות למניעת הכשל ,מזעור הנזק  ,התרעה ובקרה של
הסיכונים ,תגובה למצבי חירום.
תוכנית עבודה ליישום האמצעים שנקבעו ,כולל הגדרת המשימה אחראי
לתיקון ,לוח זמנים ,אחראי למעקב ,וולידציה של האמצעים שנקבעו.
תוכנית לביצוע סקרי גהות במפעל .תוצאת הסקר :תוכנית לביצוע ניטור
סביבתי במפעל ,אישי ושטח.

הנהלת הארגון תספק מקום עבודה בטוח ובריא לעובד ולסביבה
מנהלים ועובדים אחראים למניעת אירועים ותאונות במפעל על
ידי התנהגות בטיחותית ומתן דוגמא אישית

פציעות למיניהן וחשיפות לגורמים מסוכנים ניתנות כולן למניעה.
תוכנית הבטיחות והבריאות שווה בחשיבותה לייצור.
במקרה של ספק לגבי קיומו של סיכון בטיחותי או בריאותי לא
תבוצע עבודה עד שניתן יהיה להראות שאפשר לבצעה בבטיחות.
שיפורים למניעת תאונות ואירועים יבוצעו בהתמדה על פי
עדיפויות ותקנים מקובלים.

תכנון בטיחות וגיהות כחלק מהקמת המפעל ,התקנת הציוד והפעלתו.
מידע מפורט על כל הסיכונים הבריאותיים והבטיחותיים.
הדרכה מקפת להתמודדות ומניעה של כל התקלות הפוטנציאליות.
מערכת משוב ושיפור מתמיד.
תחקיר מפורט של כל אירוע בטיחותי ,הסקת מסקנות ויישום לקחים.
השתלבות במערכות בטיחות ובריאות ממלכתיות.

שלבי התהליך:










זיהוי גורמי הסיכון בסביבת העבודה
זיהוי גורמי הכשל שיפגעו במהלך התקין של העבודה
ניתוח תוצאת הכשל – בעיית תהליך או סיכון בטיחותי
הערכת גודל הנזק במקרה של אירוע בטיחותי הקשור
בגורם הסיכון
קביעת דחיפות הטיפול במניעת הכשל על פי הסבירות
להתרחשותו וגודל הנזק
הגדרת הדרכים והאמצעים הנדרשים למניעת האירוע
ו/או תוצאתו.
חישוב עלות-תועלת לגבי הפתרונות המוצעים
החלטה לגבי הטיפול המתאים ויישומו

שיטות לזיהוי גורמי כשל





זיהוי מיידי של גורמי כשל
אפשריים
ניסיון קודם  /סקירת היסטורית
של תאונות במערכות דומות
עריכת סקר כשלים אפשריים
באמצעות רשימות ביקורת
" - HAZOPחקירה" שיטתית
של תאונות וירטואליות

ניתוח הכשלים מבוסס במידה רבה על תכונות החומרים
המעורבים מתוך בחינת גיליונות הבטיחות שלהם!!!!

שיטות להקטנת הסיכוי לתאונה:
 תכנון מדוקדק תוך ביצוע הערכת
סיכונים
 ריבוי מערכות הגנה או בקרה
 הגדרת שיטת עבודה מתאימה
 ביצוע מבוקר  /אכיפה

שיטות להקטנת התוצאה:





החלפת חומר מסוכן בחומר פחות מסוכן
הקטנת כמויות  /הקטנת ריכוזים
מערכות הנדסיות להגנה ובקרה
לבוש מגן אישי

אמצעי בטיחות בשימוש בחומרים מסוכנים:
מנדפים ומערכות יניקה מקומית
תהליכים סגורים עם בקרות תוכנה וחומרה
מערכות לגילוי דליפות ונזילות והפסקתן
מקומות אחסון ייעודיים לחומרים מסוכנים
מערכות לאיסוף פסולת חומרים מסוכנים

מקלחות חרום ומשטפות עיניים

הגנה על הסביבה :
 מאצרות למניעת גלישה ושפך חומרים מסוכנים לקרקע

 מערכות טיפול בגזים ואדים מסוכנים (סקרבר)
 מערכות ניקוז  /איסוף שפכים תעשייתיים
 מערכות ניטרול וטיפול בפסולת חומרים מסוכנים
 מיחזור והשבה של חומרים מסוכנים
 שימוש חוזר ,מיחזור והשבה של פסולת
שאיננה פסולת חומרים מסוכנים

החלפת חומר מסוכן בחומר לא
מסוכן או פחות מסוכן; הקטנת
ריכוזים; הקטנת כמויות.

סיכונים במקום
העבודה
האם
ניתן לבטל את
הסיכון?

מערכת סגורה עם הגנות
ובקרות הנדסיות

לא

אמצעים
הנדסיים
מספיקים למניעת
פגיעה?

נהלי עבודה; שיטות עבודה;
הדרכה; נהלי חירום

לא

אמצעים
מנהלתיים
מספיקים למניעת
פגיעה?

כן

כן

כן

לא

ציוד מגן אישי
הגנה על העובד

 במעבדות ובמפעלי ייצור עובדים עם מגוון רב של חומרים:
•
•
•
•
•

חומרים רעילים ,ריאקטיביים ,פוטנטים ,מוטגנים ,מסרטנים,
אבקות ,מתכות ,קטליזטורים,
חומרים קורוזיביים,
סולבנטים אורגניים,
ועוד ועוד...

חשוב!! הכר היטב את סיכוני החומרים הכימיים
באזור עבודתך ואת דרכי ההתמודדות עמם

 נוהל לאיתור וסילוק מפגעים ,כולל:
 הכשרת עורכי מבדקים,
 הכנת תוכנית עבודה לביקורות לאיתור וסילוק מפגעים,

 הוצאת תוכנית עבודה לפעולות מתקנות ומונעות ,כולל
 הגדרת המשימה,
 אחראי לביצוע,
 לוח זמנים,
 אחראי למעקב,
 אופן בדיקת אפקטיביות התיקון,
 אחראי לבדיקת אפקטיביות

 לוח זמנים לביצוע הבדיקה.

 תוכניות להדרכות עובדים ,כולל:
 ניתוח פעילויות ובניית מטריצת הדרכה,
 גזירת תוכנית הדרכות בטיחות לכל עובד,
 שלבי קליטת העובד החדש ,קבלן ,עובד כוח אדם.
 קביעת אופן המעקב ומדיניות לגבי עובדים שלא הגיעו להדרכה.
 תוכנית להתפתחות מקצועית של אנשי המקצוע במערך הבטיחות –
ממונה בטיחות ,נאמני בטיחות ,אחראי רעלים ,צוותי החירום,
 תוכניות להגברת המודעות לבטיחות במפעל





תוכנית לבדיקות תקופתיות של ציוד ,חומרים ,כנדרש בחוק ועל פי
החלטת המפעל (נוהל המגדיר את החלטות המפעל בנושאים אלה).
תוכנית לבדיקה תקופתית של עמידה בדרישות על פי דין ואחרות,
תוכנית לחידוש היתרים ,רישיונות ,הסמכות ,מינויים וכשירות.
בחינה ועדכון תקופתי של נהלי הבטיחות.

 נוהל לאישור ובקרה על כניסת גורמי סיכון חדשים במפעל ,כולל:
 נוהל הכנסת חומר כימי חדש
 נוהל הכנסת ציוד חדש שיש בו סיכונים כימיים,
 נוהל בקרת השינוי –כולל:
 חובת דיווח ועריכת הערכת סיכונים מחודשת בכל מקרה של שינוי
מהותי בסוגי החומרים הכימיים ,כמויות החומרים הכימיים ,אופן
העבודה עם החומרים ,שינויים בציוד המשנים את פוטנציאל החשיפה
של העובדים לחומרים כימיים בשגרה או במקרה של תקלה.
 השינויים עליהם תחול חובת הדיווח – שינויים העלולים לחשוף את
העובד לכמות גדולה יותר של חומר כימי ,לחומר כימי שונה,
בטמפרטורות שונות ,לחצים שונים וכד',
 הוראות בטיחות בניסויים (מעבדות מחקר).

בחר קו
בחר סטייה (יותר זרימה)
לא

האם יותר זרימה אפשרית?
בחן סיבות אחרות
ל"יותר זרימה"

לא

עבור לסטייה הבאה

כן
בעיית בטיחות או תפעול?
כן
האם המפעיל יודע כאשר
מתפתחת יותר זרימה?

לא

איזה שינוי במתקן
יודיע לו על הסטייה?

כן
איזה שינוי במתקן או בשיטות
העבודה ימנע את הסטייה או
יגן מפני תוצאתה

בחן פתרונות
נוספים או קבל
התוצאה
לא

האם העלות מוצדקת

כן

יישם את הפתרון

הערכת גודל האירוע
סיווג הסבירות לכשל  /לאירוע
סבירות  : Aסבירות קלושה להתרחשות האירוע בעתיד הנראה לעין ,לדוגמא :פחות
מפעם ב 10 -שנים.
סבירות  : Bייתכן שיתרחש האירוע בעתיד ,לדוגמא :פעם ב 5 -עד  10שנים.
סבירות  : Cצפוי כי אכן יתרחש הכשל  /האירוע ,לדוגמא :פעם ב 1 -עד  5שנים.
סבירות  : Dסביר שיתרחש האירוע בעתיד הקרוב ,לדוגמא :יותר מפעם בשנה.

סיווג חומרת התוצאה
חומרה  : 1אין סכנה ממשית לאדם .פגיעה קטנה ברכוש
חומרה  : 2פציעה קלה ו/או נזק לרכוש בערך של עד X
חומרה  : 3פציעה בינונית /נכות בינונית ו/או נזק לרכוש בערך של יותר מ X -ופחות
מY -
חומרה  : 4פציעה חמורה/נכות גבוהה/מוות ו/או נזק לרכוש מעל Y

הערכת גודל האירוע
הסתברות להתרחשות הכשל  /האירוע
חומרת הנזק /
הפציעה

גדולה  D -בינונית  C -קטנה  B -קלושה A -

גבוהה – 4

5

5

4

3

בינונית – 3

5

4

3

2

נמוכה – 2

4

3

2

1

נמוכה מאד 1 -

3

2

1

1

 תכונות החומר המעורב
באירוע
 גודל השפך או עוצמת
הדליפה
 האזור בו התרחש האירוע
 תנאי מזג האוויר
 תנאים סביבתיים אחרים

פיזור אדי חומר מסוכן באוויר
ריכוז החומר במרחק נתון מנקודת הפריצה:
• נמצא ביחס ישר לעוצמת המקור
• נמצא ביחס הפוך למהירות הרוח
• פרופורציוני הפוך לריבוע המרחק
מנקודת הפריצה

Q
C
2so (x) sf (x) u
=

באמצעות מודלים של פיזור ניתן לחשב את ריכוז החומר
כפונקציה של המרחק מנקודת הפריצה ,ואת הריכוז במרחק
נתון מנקודת הפריצה כפונקציה של הזמן.

 פיזור- הרצת תרחיש
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