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 מטרה.  1

להגדיר את האחריות והפעילות הנדרשת לפני ובמהלך ביצוע עבודה באש ובחום באוניברסיטת חיפה ע"י עובדיה 
 וקבלנים העובדים בתחומה.

נוהל זה אינו מתייחס לפרויקטים בהם השטח נמסר לאחריות קבלן ראשי והופרד משטח האוניברסיטה בגידור 
 ותיחום.

 מסמכים ישימים.  2

 07 - 01טיחות באוניברסיטת חיפה מס' מערך הב 2.1

 ( ותקנותיה.1999)מהדורת ספטמבר  1970נוסח חדש התש"ל  ,בטיחות בעבודהת הקודפ 2.2

 .1965יה, התשכ"ה וק תכנון הבניח 2.2

 ( ותקנותיו.1996)עדכון מיולי  1952חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התש"ד  2.2

 , תשס"א.דרישות –מערכות לניהול בטיחות וגהות בתעסוקה  – 18001ת"י  2.5

 

 הגדרות.  2

 .כל העבודה הדורשת ריתוך מסוג כל שהוא, עבודה בחום ו/או חיתוך הגורם לגיצים - בחום / אשעבודה  2.1

 טופס המגדיר את המבצעים, תנאי ואחריות לביצוע העבודות הנ"ל -לעבודה בחום/ אש אישור בטיחות 2.2

 

 שיטה.  2

 הוראות כלליות 2.1

לעיל ללא נקיטת כל אמצעי הבטיחות ואישור כתוב  2.1גדרתה בסעיף כה בחום / אשלא תבוצע עבודה  2.1.1
 הבטיחות או נציגו.על מאת מנהל העבודה/ מפקח עבודה, המבצעים, וממונה 

לא נדרש היתר לביצוע בעבודה ובתנאי שכל בבית המלאכה המכני שבו מתבצעות עבודות ריתוך דרך קבע  4.1.2
 תנאי הבטיחות המפורטים מתקיימים

 -ע עבודות ריתוך וחום מהוות סיכון גבוה יותר לשריפות יש להימנע ככל האפשר מביצועםמאחר וביצו 2.1.2
  במידה וניתן לבצע את העבודה ללא ריתוך ועבודה חמה אין לרתך בשטח!!

בודה ימלא מפקח על העבודה/ מנהל העבודה טופס אישור לעבודה בחום/ אש עה לפני התחלת ביצוע 2.1.2
 ביצוע ותנאי הביצוע.ויגדיר בה את המבצעים, מקום ה

 , לפני תחילת העבודה. העתק מטופס אישור עבודה חמה/ אש יועבר לממונה הבטיחות 2.1.5

ממונה הבטיחות רשאי להוסיף תנאים נוספים לביצוע העבודה במידה ונראה לו כי לא ננקטו כל צעדי  2.1.6
 .בבטחההזהירות הנדרשים לביצוע העבודה 

העבודה או לבטלה במידה ונראה לו כי קיים סיכון לחיי  לממונה על הבטיחות הזכות לדחות את ביצוע 2.1.7
 אדם, לציוד ולסביבה.
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 הכנות לביצוע העבודה 2.2

 א המזמין/ מבצע העבודה קיום תנאי הבטיחות הבאים:דיוולפני ביצוע העבודה  2.2.1

 הידרנטים תקינים/ או מטפי כיבוי ו ו/או אזור העבודה מכוסה ע"י מערכת גילוי אש 2.2.1.1

לגבי עבודת האש ואפשרות  2722במגדל אשכול בטלפון  2קומה הבטיחות יש לידע את מוקד  2.2.1.2
 .שיופעלו גלאי עשן באזור

 .כל ציוד העבודה )רתכות וכד'( תקינים 2.2.1.2

 .וזמין במקום הפעילות כל ציוד המגן הנדרש לעבודה תקין 2.2.1.2

 :ממקום העבודה החמה יש לוודא ש מטר 11ברדיוס של  2.2.1.5

 ושכבות שומניות אזור העבודה נקי מחומרים דליקים, אבק 

  סביבת העבודה אינה נפיצה במידה ויש חשש יש להזמין את נציג הבטיחות לבדיקה במכשיר
 בדיקה.

 ריצפה העשויה מחומרים דליקים כגון: שטיחים  -ריצפה נקיהPVC עץ, תכוסה בשמיכות ,
 כיבוי נגד אש.

 .חומרים וציוד שלא ניתן לפנות יש לכסות בעזרת שמיכות כיבוי לחות 

חתום  1680-01-0304-051ריות המבצע לוודא שטופס ביצוע העבודה אישור לעבודה בחום אש מס' באח 2.2.2
אין להתחיל עבודה ללא היתר  -על ידי כל הגורמים הנדרשים ולפעול לפי ההנחיות ותנאי העבודה שנקבעו

 בטיחות חתום!!!

 סיום העבודה 2.2

ת לוודא שלא מתפתחת שריפה כתוצאה דקות נוספות על מנ 20בסיום העבודה על המבצע להישאר במשך  2.2.1
 מעבודת הריתוך.

 

 אחריות. 5

 ראש אגף תחזוקה 5.1

 ראש אגף משק ומבנים 5.2

 מהנדס האוניברסיטה 5.2

 הממונה על הבטיחות 5.2

 מנהלי עבודה ופרויקטים 5.5

 מבצעי עבודות חמות למיניהן. 5.6

 נספחים: .6

 דוגמא -טופס אישור לעבודה בחום/ אש  6.1
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