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 מטרה .1
הנוהל בא להגדיר הפעולות הנדרשות לבצוע לפני, ובעת כניסה למקומות מוקפים הנמצאים בתחום 

. הנוהל ישים עבור כל אדם הנמצא לעובדיםעל מנת לאפשר עבודה בטוחה  יה,וחצרות אוניברסיטת חיפה
היכנס למקום : עובדים, קבלנים, מבקרים. אחריות הביצוע חלה על כל אדם העומד להאוניברסיטהבתחום 

 מוקף ועל מנהל שמטעמו פועל האדם.
 

 מסמכים ישימים .2

 .1970 תש"ל –על כל תקנותיהבעבודה  פקודת הבטיחות .2.1

 07 - 01 -נוהל מערך הבטיחות באוניברסיטת חיפה .2.2
 

 הגדרות .3

חדר, תא, מיכל, בור, מעבר לאדים, צינור, שוחה, מערכת ביוב או חלל מוקף וכיוצא בזה,  - מקום מוקף .3.1
ידי מדבקה  יסומן בדרך כלל על ., חוסר חמצן או סיכון אחרולים להיות אדים מסוכנים לאדםשבו על

 ( 1נספח מס'  דוגמה  בלבד )ראה באישור בטיחותובה כתוב סכנה מקום מוקף הכניסה 

 פעמית, לפי ההתניות שנרשמו באישור-אישור בכתב ממנהל הבטיחות לבצע עבודה חד - אישור בטיחות .3.2
 (. 2)נספח מס' 

למקום מוקף יכנסו רק עובדים שאושרו ע"י מנהל התפעול באוניברסיטה ושקיבלו  – עובדים מוסמכים .3.3
 (. 3הרשימה בנספח מס' כדוגמת אישור ממחלקת בטיחות )

 
 שיטה .4

כדוגמת השלט אדם במקום מוקף יסומן בשלט המיועד לכניסת כל פתח  –סימון מקומות מוקפים  .4.1
 . 1המצורף לנספח מס' 

 יסה למקום מוקף:לפני הכנ .4.2

 יהיה בידי הנכנס אישור בטיחות חתום ע"י מנהל הבטיחות, ויקוימו כל ההתניות שנרשמו באישור.  .4.2.1

 באחריות מנהל העבודה/ אחראי לפרויקט לדאוג לאישור הנ"ל   .4.2.2

המקום יהיה בלחץ אטמוספרי, ומנותק באופן מוחלט מאפשרות כניסה של גזים ונוזלים עד לגמר   .4.2.3
 השהייה בתוכו.

ינקטו כל הצעדים לסילוק אדים מתוך המקום ותבוצע מדידה בעזרת ציוד מדידה תקין להבטיח   .4.2.4
 כי:

 אין במקום סכנה של אדים העלולים לגרום לנפיצות/שריפה.
 ריכוזי חמצן באוויר. 19%יש במקום לפחות 

 יוכנו במקום מסכות נשימה, רתמות הצלה, חבלים, סולמות ומטפי כיבוי אש. .4.2.4

 האוויר תהיה סבילה, ויש לקרר או לחמם לפי הצורך. רטורתטמפיש לוודא כי  .4.2.4

 בעת הכניסה למקום המוקף:  .4.3

בידיו של  יהיה לבוש בביגוד מתאים לעבודתו, ורתום ברתמת הצלה הקשורה לחבל הנמצא הנכנס .4.3.1
 .אדם נוסף העומד בכוננות מחוץ למקום המוקף, במשך כל תקופת השהות בפנים

 קולי עם הכונן במשך כל תקופת השהות. הנכנס יהיה בקשר חזותי או  .4.3.2

 -בידי הנכנס יהיה מכשיר למדידת ריכוז החמצן באוויר שיתריע במידה ורמת החמצן תרד מתחת ל .4.3.3
 ולצורך יציאה מהירה מהאזור המוקף. 19%

 ברשות הכונן יהיה מכשור לקשר תקינים.  .4.3.4

 יובטחו אמצעי אוורור ותאורה מספקת בכל תקופת השהות במקום המוקף. .4.3.4

 לא יוכנסו למקום גלילים המכילים חמצן או גזים דליקים.  .4.3.4

 אין לעשן במקום מוקף.   .4.3.7

השימוש בכלי  למניעת ניצוצות בעת הקשה על גופי מתכת.–אין  להשתמש בכלי הקשה מפלדה   .4.3.4
 ובתוספת הארקה לגוף המתכתי של המקום המוקף. .E.Pחשמל מוגבל לכלים בעלי בידוד מתאים 

 : ויר(חמצן באו 19% -מוקף דל חמצן )פחות מפעילות במקום  .4.4
האדם הנכנס יהיה מחובר למערכת אספקת אוויר לנשימה עצמאית )באמצעות מיכלים נושאים, או   .4.4.1

 צינור אספקה ממקור חיצוני( וישהה במיכל רק כשברשותו כמות אוויר המספיקה ליציאה בטוחה.
 יומנים בשימוש במערכות הנשימה.הכונן יהיה בעל מערכת כנ"ל, ושניהם יהיו בקיאים ומ  .4.4.2
 יש לבצע פעולות מתונות ולהשתדל להימנע ממאמץ פיזי בעת השהות במקום המוקף.  .4.4.3
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 תקלה וחילוץ / עזרה ראשונה: .4.4

 המוקף ויהיה נכון להגשת עזרה. לאזורהכונן יהיה ער לפעילות עמיתו, ישהה כל הזמן מחוץ   .4.4.1

במידה  הכונן עזרה באמצעות מכשיר הקשר או טלפון בעת בקשת עזרה או לפי שיקול הכונן, יזעיק   .4.4.2
 וזמין במקום

 פעולות העזרה יהיו כדלקמן:  .4.4.3

 .)במידה ואינו נפגע גב( המוקף למקום מאוורר, והשכבת הנפגע מהאזורחילוץ הנפגע  .4.4.4

 ביצוע הנשמה והחייאה, העשרה בחמצן ולאחר בדיקה, נשימה ודופק )לפי הצורך(. .4.4.4

 באמצעות שרותי עזרה ראשונה. פינוי הנפגע והעברתו לבי"ח .4.4.4

 הסמכה לכניסה למקומות מוקפים .4.6
ועברו הכשרה מתאימה יורשו התחזוקה או נציגו רק עובדים מקצועיים שנתמנו על ידי מנהל  .4.4.1

 למקום מוקף. סלהיכנ
 שעות שתעובר על ידי מח' בטיחות. 3השתלמות בת  -ההכשרה הנדרשת   .4.4.2

 .וןרענאחת לשנה יעברו העובדים שהוסמכו הדרכת  .4.4.3
 
 אחריות .4

 אחריות לביצוע נוהל זה חלה על כל עובד הנדרש לבצע עבודה במקום מוקף בשטחי האוניברסיטה. .4.1

 כמו כן על הגורמים הבאים: .4.2

 ראש אגף תחזוקה .4.3

 ראש אגף משק ומבנים .4.4

 בינוי יחידתראש  .4.4
 

נספחים .4
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  דוגמה לשלט סימון מקום מוקף: .4.1

 סכנה!!
 מקום מוקף

Confined Space 

  כניסה
  באישור
  בטיחות
 בלבד
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 אישור כניסה למקום מוקף: 4.2נספח 

 

 
לפני תחילת העבודה יש לוודא: 

 אזור העבודה נקי ויבש מחומרים רעילים   □ □
  הצנרת המובילה למיכל סגורה  □□ 
 . חלקים נעים מנותקים ממקור הפעלה□□ 

יש לוודא קיום איוורור טבעי און מאולץ לחלל   □□
 המוקף

 בדוק חמצן בעזרת מד חמצן □□

 שימוש בתאורה מוגנת פיצוץ □□

וודא שיש משגיח מחוץ לחלל המוקף להשגחה  □□
 ואזעקת עזרה

  קיים ציוד נשימה בהישג יד □□
 עבודה חמה- נדרש אישור לעבודה חמה  □□
יש לסלק חומרים דליקים מעבר לקיר.  □□

: אמצעי בטיחות נדרשים
 ציוד מגן אישי )נעלי בטיחות, כובע מגן, משקפי □□

  מגן, מגפיים(
  כפפות מתאימות  □□
  וולט24ורה  תא□□
 קשר □□
  סגירת סימון אזור העבודה □□
  ריתמת בטיחות מלאה □□
  מטף/ צינור כיבוי/ גלגלון. □□
  שמיכת כיבוי. □□
  שלט אזהרה. □□
 אוויר נשימה טבעי/ מאולץ  □□
  סולם יציאה □□
 חבל הצלה □□
אחר:  □□

___________________________________
___________________________________

___________________________________ 
 _________________________________________

  (04  - 211 )עפ"י נוהל אישור כניסה למיכל/ מקום מוקף

 אוניברסיטת חיפה- בטיחות

הוראות למילוי אישור עבודה חמה: 
  אשר בצד שמאל.Check Listלפני העבודה על מזמין/ מבצע העבודה לבדוק את מקום העבודה  לפי 

מהאישור  פס, חתימת מפקח העבודה, חתימת נציג מחלקת הבטיחות , חתימת מבצעי העבודה והעברת עותקאין להתחיל עבודה לפני מילוי הטו
. לקבלן

 .יש לוודא סגירת כל הפתחים ולוודא שכל כלי העבודה הוצאולאחר סיום העבודה 
בסיום העבודה יש לתייק את האישור במחלקת הבטיחות. 

 ולתליה באזור העבודה ,העתקים: מזמין/מפקח העבודה, מחלקת הבטיחות

 :תוצאת בדיקות בשטח.3

 ש.סיום: ש.התחלה: תאריך:

 שם המפקח על העבודה:

        חיתוך/השחזה בדיסק    □□ ריתוך  □□  סוג העבודה: 

 אחר )פרט(:  □□ ניקוי וצביעה  □□
_____________________________________ 

הצהרה: אני מבין ומתחייב לפעול לפי נהלי א. חיפה 
לעבודה בטוחה ונהלי חירום כנדרש לעבודות בחום/אש. 

 שמות המבצעים:                      חתימה:
      __________ נכנסים    .____________ 1
      __________ נכנסים    .____________ 2
          __________ נכנסים.____________ 3
          משגיח/ צופה.____________ 4

__________ 

חתימת המפקח על העבודה: ______________  
חתימת מחלקת הבטיחות:  

 חתימה:_____________ שם:___________

 : תיאור העבודה
___________________________________ 

___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________ 

 . פרטי העבודה והמבצעים:1 לביצוע העבודה:. תנאים 2

     ביוב  □□   בור  □□  צנרת  □□  :סוג החלל המוקף

   : _____________________ שונות  □□  מיכל  □□
___________________________________ __ 

אזור העבודה )מיקום מדויק(: _________________ 
 _____________________________________

 במקרה של הרגשה לא נעימה )סחרחורת, עייפות, בחילה, מחנק וכד' ( יש לצאת מיידית מן החלל המוקף!

 שם החברה המבצעת:

 :העבודה תואמה עם
___________________________________

___________________________________
____________________ _________________

תוצאת מדידה טווח מקובל סוג הבדיקה 

% O2 19.5 -23.5%  

% LEL LEL<10%  

CO  -חל"מ20פחות מ   

H2S  -חל"מ 5פחות מ  
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 : רשימת עובדים שהוסמכו לכניסה למקום מוקף34.נספח מס' 

 רשימת עובדים שהוסמכו להכנס למקום מוקף

חתימת נציג מח'  תאריך עבר הסמכה של: שם העובד מס"ד
 בטיחות
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 באוניברסיטת חיפהטבלת מיקום מקומות מוקפים  .4.2

 טבלת מיקום  מקומות מוקפים בהם קיימת מדבקה על מקום מוקף
 

מס' 
 מכל

מיקום  נפח תכולה שם המכל אזור/מתקן
 המדבקה 

 הערות

1.       
2.       
3.       
4.       
4.       
4.       
7.       
4.       
9.       

10.       
11.       
12.       
 


