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  :אי�הבמי� האיורי� נלקחו מפרסו
  

HSE- Health and safety in motor vehicle repair and associated industries  
  

"הצמיג והטיפול בו "� תחזוקה  ושירותי הרכב אג�/ תנועה חוברת מינהל

  

  למסור מידע לקורא בתחומים בהם עוסק הפרסוםחוברת זאת נועדה 

  .ואיננה תחליף לחוות דעת מקצועית לגבי מקרים פרטיים

  , יש לבחון- הקשורות במקרה פרטי, כל בעיה או שאלה מקצועית

  .עם מומחה בתחום, לגופו של עניין

  
  כל הזכויות שמורות© 

   מרכז מידע� למוסד לבטיחות ולגיהות 

  
לשדר או , לאחס� במאגר מידע, לתרג�, להקליט, לצל�, להעתיק, אי� לשכפל

 כל חלק שהוא � אופטי או מכני או אחר , לקלוט בכל דר! או אמצעי אלקטרוני

 .ל"מהחומר שבחוברת זה אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו
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  הקדמה

  .שישמש את עובדי המוסכי� בעבודת� היומיומית, לספק מידע: ה הינמטרת דפי מידע אלה

נהלי� וכללי מקצוע מקובלי� ואמור להוות  ,תקנות, שמובא כא� מתבסס על חוקי�, המידע

  .ת� פעילו בטיחותבטיחא על מנת ל,מידע משלי� להעמקת הידע של עובדי מוסכי�

   מקיפי� את כל תחומי הפעילות אינ� בחוברתשאוזכרו והעיסוקי� הנושאי� 

  בסיכוני� פוטנציאליי� הכרוכי�  מתמקד ,המידע המובא .של עובדי המוס� המקצועית

  במסמ� שולב חומר תחיקתי .או מניעת� למזעור� ומציג דרכי�  שנבחרובעיסוקי�

  ומחלות מקצוע תאונות לות המונעת פעימחייב ליסוד נרחב המהווה ) חוקי� ותקנות(

  .במקומות העבודה
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  כללי� מוס! .   1
  

  :מוסכי� לתיקוני� ותחזוקת כלי רכב נית� לחלק לשתי קבוצות סיווג עיקריות

המכילי� מחלקות שונות העוסקות במת� שירותי� מגווני� של , מוסכי� רב תחומיי�.   א

  :רכב כגו�תחזוקת כלי 

  .ועוד   מזגני רכב,תיקו� תקרי�, זגגות, חשמל , צביעה, פחחות,מכונאות

  

 המתמחי� במקצועות שהוזכרו לעיל כמחלקות מוסכי�הינה , למעשה ,הקבוצה השנייה.   ב

  .במוס� רב תחומי

, מכונות הרמה: עבודה במוסכי� כרוכה בהפעלה של ציוד מכאני ואחר מסוגי� רבי�

  .  חשמל ועוד, ה מערכות צביע, הידראוליי�, כלי� פנאומטיי�, כותרת

:  נחשפי� לסיכוני� בעבודה ע� כימיקלי� כגו� העובדי�,מטלות של התפקידהתו� ביצוע 

  . ועוד)פראו�(קרר , מדללי�, צבעי�, דלקי�, שמני�

  .מחזיק במוס� מחויב לתת מענה בטיחותי סביר לכל סיכו� הקשור בסוג העבודה המתבצעת

  

  בור בדיקה.   2

  :י� בחוב� מכלול סיכוני היפגעות כמובורות בדיקת רכבי� טומנ

 �     נפילה אל תו� הבור

 �    החלקה במדרגות הירידה אל הבור

 �   הכבדי� מהאוויר שהצטברו בבור בדיקה,  חנק מגזי�

 �  נוזלי� דליקי� /או פיצו2 בשל הימצאות גזי  דליקה 

 �     נפילת הרכב וחפצי� למיניה� על העובד הנמצא בבור

 �  ד ממגע ע� רכבי� הנמצאי� מעל הבור   פגיעות בראש העוב

   בסמו� לבור בדיקה כאשר חלק� אינו אנשי�נוכחותהינה אחת הבעיות הנפוצות 

  ).עובדי המנהלה,אנשי מחלקות אחרות, למשל בעלי הרכבי�( בכלל אמור להימצא באזור

                  

  2  איור                                                                       1                       איור 
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מהאנשי� שלא הודרכו לעבוד באזור או בתו� הבור הינה גידור הדר� המקובלת למנוע 

חלקי הבור שאינ� .  )2 � 1איור  ראה (האזור באמצעות מחסומי� ניידי� והצבת שלטי אזהרה

  .ות הבור הכרחי לכסות באמצעות לוחות סגירה המותאמי� למיד,בשימוש

 הינה עובדה שהאיש שמעד ,אחת הסיבות שבגלל� מתרחשות נפילות העובדי� אל תו� הבור

  . סיו� לדלג מעל הבורינ: הסיבה הנוספת. תוופשוט לא זיהה א

  הדר� המומלצת למזער את התופעה הינה סימו� ברור בצבע צהוב את גבולות הבור

   לא מומל2 לחצות או לדלג,ככלל.  והשארת הארת הבור דלוקה בכל שעות פעילות המוס�

ולפעמי� נוצר צור� ) ' מ9(קיימי� מוסכי� שבור הטיפולי� שלה� די ארו� . מעל הבור

  . בביצוע העבודה בחלקו האחורי או קדמי של הרכב הנמצא מעל הבור החשו�

   יש להיעזר בגשרו� נייד בעל מעקות,על מנת לבצע את העבודה באופ� בטיחותי

 נית� ,במידת הצור�. י מהנדס מכונות וייוצר בהשגחתו"העזר יתוכנ� עגשרו� . תקניי�

  .)1איור  ראה (להשתמש בו כגשר מעבר מעל הבור

  נית� למנוע זאת. הסיכו� הנוס� שאליו יש להתייחס הוא מעידות העובדי� בשל החלקות

  י"י שמירה על ניקיו� המקו� ושימוש בנעלי בטיחות ע� מקד� החלקה  עפ"ע

  .812י "לי תתק� ישרא

.  והיציאה ממנותשומת לב מיוחדת חייבת להינת� לנושא מעידות העובדי� בירידה אליו

  ,ניקיו� המרחב ושימוש בנעלי בטיחות מתאימות � שפתרו� המוצא , מעבר לנושא ההחלקות

  .מומל2 להתקי� על המדרגות מעקות זמניי�
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   עבודה מתחת לרכב מוגבה�  מגבה      .3

  . יפולי רכב מתבצע כאשר הרכב מור� לגובהמגוו� רחב של ט

  :  לסוג זה של עבודה מתלווי� מספר סיכוני� אופייניי� כמו

 �   ירידה  פתאומית של המגבה

 �    נפילת הרכב

 �  .  נפילת כלי� או חלקי הרכב הלא מחוזקי� דיי�

  :  המגבהי� מתחלקי� לשתי קבוצות עיקריות,ככלל

 להרמה קלילה של צד אחד של הרכב ,לעיתי�. �הידראוליי�  מכאניי� ואלקטרו� אלקטרו

ל הינ� מכונות "כל הסוגי� של המגבהי� הנ. משתמשי� במגבהי� הידראוליי� ידניי�

   ומחויבות1970, ]נוסח חדש[ פקודת הבטיחות בעבודה  של79בסעי� י הגדרת� "הרמה עפ

לפחות אחת "  י בודק מוסמ�" ביצוע בדיקת תקינות מערכת ההרמה שלה� ע86�  ו81בסעיפי� 

  ".עשר חדשים-לארבעה

   -  בסימ� זה          . 79

  , מחפר עגורן, התקן משיכה, רגל-תלת, קילון, לרבות עגורן,  התקן הרמה- " מכונת הרמה"
  , מסוע עילי, גלגילון, גלגלת כבלים, גלגלת שרשרת, גלגלת, מלגזה, כננת, מחדיר כלונסאות

  להורידו , ה באמצעות אבזר הרמה להרים עומסחבל עילי וכל מכונה אחרת היכול, מסילת כבל
  .."…;  או להחזיקו תלוי

  

  בדיקה.  81

  .על ידי בודק מוסמך, עשר חדשים-לפחות אחת לארבעה, מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות
  

86 . �   שימוש ראשו
,  ידי בודק מוסמךמכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות על" 

המפרש את עומסי העבודה הבטוחים של מכונת ההרמה והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה , ונתקבל תסקיר
    . "והוא נתון לעיון, את הניסוי והבדיקה

  
  :י מגבה"כונית מורמת עבמ המבוצעות בעבודותלהל� מספר דגשי בטיחות שעליה� יש להקפיד 

 �   הנחיות היצר� י"  הפעלת המגבהי� תיעשה עפ

 �  18י דרישות תקנה "  מפעיל המגבה יודר� להפעלתו וימונה כמפעיל מכונת הרמה עפ

1992� ) מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתי�, עגורנאי�(תקנות הבטיחות בעבודה    .  

  מינוי מפעיל מכונת הרמה  �  18תקנה 

  

', למעט עגורנים מסוגים א, לי או פניאומטיהידראו, חשמלי, לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני) א(
מנהל המחצבה או בעליה של , מבצע הבניה, אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל', ד-ו' ג', ב

  .לפי הענין, מכונת ההרמה
  : אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן) א(לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה ) ב(
  ;  שנים18מלאו לו ) 1(
הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני ) 2(

  . הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה
והמינוי כאמור יימצא במקום שבו , ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית) א(המינוי כמפורט בתקנת משנה ) ג(

  . המופעלת מכונת ההרמ
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 �    אופ� ההפעלה ימוסד בנוהל כתוב

 �    המגבה יתאי� לסוג רכב מור�

 �  ".או לרדת ממנו ללא הכוונה/ו  אי� לעלות למגבה" המגבה ישולט בשלט 

 �  י מעצורי� בפני תזוזה"פ� יציב ויובטח עו  הרכב ימוק� על המגבה בעל מסילות בא

  . )3איור  ראה (    לאור� המסילה

  

  

  3איור                                                                

 �ג "ימוקמו בנקודות ההרמה המיועדות ע זרועות של מגבה ע� כריות גומי מקוריותה  

  . )4איור  ראה (הרכב

  

  

  4                                                                      איור 

 �  .   ברכב עובד או אד� אחר  בתהלי� ההרמה לא ימצא

 �  .המגבה על מנת למנוע הפעלה מקריתשל   יש לוודא סגירת מפסק הרמה ונעילה מכאנית 

 �  . יש להימנע מביצוע עבודה ברכב מור�, ככלל  

 �חשמלית (ההרמה  הכניסה לרכב מור� תיעשה לאחר וידוא נעילת מערכת ,   באי� ברירה

  . לאחר גמר פעולת ההרמה) או מכאנית

 �  .נ או מכלול מדרגות ניידות"במ,    ההגעה למכונית תיעשה באמצעות סול�

 � וזאת בנוס� לנעלי  קסדה,  עבודה מתחת לרכב מוגבה מחייבת שימוש במשקפי מג�

  .בטיחות נגד החלקה

 �   .  ביצוע החלפת שמני� תצרי� התקנת מיכל לקליטת השמ� וחומר ספיגה על הרצפה

 �  . אקראיותפגיעותבפני ט מוגנת  וול24  תאורה ניידת תהיה 
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   החלפה ותיקוני�� צמיגי�.     4

  

  , ייחודיי� הקשורי� בעיסוק למגוו� סיכוני� את העובדי�י�החלפה ותיקו� צמיגי� חושפ

   להיותטיפול בצמיגי� לכ� חובה על העוסקי� ב.להרמת הרכב וזאת בנוס� לאלה הקשורי�

  .  מהווי� חלק חשוב בהכשרת� המקצועיתכאשר היבטי הבטיחות, ה ייעודיתכשרבעלי ה 

  

  

 5איור                   

  :הקשורי� לעניי� נית� לציי�בי� מגוו� הסיכוני� 

 �   .   תאונות הקשורות להעברת הצמיגי� באופ� ידני

 �  .)מוטות להורדת צמיג(� ידניי�  כתוצאה של שימוש לא נכו� בכלימו   תאונות שנגר

 �  .י אויר לחו2"ניות הקשורות לקריעת או פיצו2 צמיגי� ע   תאונות קשות וא� קטל

  

  הרכבת גלגל/הורדת    4.1

 �  .יציב ג משטח עבודה באופ� "ממוק� עהרכב  כי , יש לוודא גלגלת ביצוע החלפלפני 

 �   .שאינ� קשורי� במישרי� למשימהאי� בקרבת המקו� עובדי� אחרי� ש יש לוודא 

 �  .)מופעל(  לאחורשבל� יד במצב משו� לוודא 

 �  .  לוודא שהגלגלי� נוגעי� במשטח העבודה

 �  . הרמה בטוחה של הרכב לש� החלפת גלגל מאפשר)ריצפת בטו�( ירשו משטח העבודה מי

 �  מג� בטחו� מסוג אחרהוספת אויר לגלגל יתבצע כאשר הגלגל יימצא מוג� בכלוב או  

7�6איור ראה (( .   

                  

   7  איור                                                                  6איור                  
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  !לידיעה

רכב מסחרי בשטח דופ� צידית של צמיג , לדוגמא. אדירצמיגי� מהווי� מאגר אנרגיה 

  . טונות34� כוח כעליו  פעיל מpsi 75של  לח2 האוויר . מטר ריבוע0.75� כהינו טיפוסי 

 ה חמורה שלהכוח הזה משתחרר ועלול לגרו� פציע) פיצו2 הדופ�(במקרה של כשל הצמיג 

מד לח2 יהיה ארו� דיו על מנת לצמיג בי� ה חשוב לוודא שאור� צינור מילוי , מכא� .העובד

  ).מונות התאראה ( בתהלי� הניפוח לאפשר לעובד לעמוד מחו2 למסלול הפיצו2

  
  צמיגי� הרכבת    4.2

  ".בו והטיפול הצמיג "וברתחהפיק  ,התחבורה במשרד התנועה מנהל, הרכב אג�

 המוסכי� למנהלי בעיקר מיועדתו  של הטיפול בצמיגי�המגווני�החוברת נוגעת בהיבטי� 

 רכב בוחני, בטיחות קציני, ברכב העוסקי� לכלל ג�, לה� רק לא אול�, הרכב צמיגי בענ�

  .רכב ושמאי

  

  תחזוקה ושירותי הרכב אג)/ תנועה מינהל

  

  :כלשונו" צמיגי� הרכבת" פרק מובא להל�

 סרני� במקרה וישנ� שני .סר� אותו על שוני� ויעודי� במבני� צמיגי� להרכיב אי� . 1

 לצמיגי� לדוגמא מתייחס הצמיג מבנה( אחיד במבנה צמיגי� בה� להרכיב יש–  אחוריי�

  ).'וכו כיווני חד , ימטריס, אסימטרי ,דיאגונלי� מיגי�צ, רדיאליי�

  

 אחד צמיג ברכב להתקי� נית� זאת ע�  יחד.זהי� שאינ� צמיגי� הרכב על תקי�לה אי�.  2

  קוד ,מידה (הרכב יצר� שקבע כפי, הדרישות בכל שהוא עומד בתנאי שונה פרופיל ע�

  ).וכדומה עומס ,הירותמ

 

 – הנסיעה בכיוו� יהיה הח2 שכיוו� כ� להרכיבו יש,הצמיג בדופ� ח2 מסומ� כאשר.  3

 לרשו� לזכור יש פני� כלפי נמצא הצמיג גבי על התארי� א� ג� לב שי� (.קדימה

 .)ייצור ואר2 ייצור תארי� בחשבוניות

  .)הצמיג דופ� על שמצוי� כפי( ההרכבה כיוו� על להקפיד נחו2 ,אסימטרי בצמיג

 

 שלח2 צמיג להרכיב איסור  חל.הרכב יצר� הוראת לפי הצמיג התאמת לוודא יש.  4

 ,שבמונית ובלבד הרכב יצר� ידי-על שתוכנ� מאלה פחותי� סוהעומ מהירות ,הניפוח
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 בדרגת צמיג שיורכב יכול )2005 ייצור שנת עד (שימושי-דו פרטי וברכב פרטי נוסעי� ברכב

 .)בחשבונית (בכתב הנהג את ליידע יש כזו הרכבה בכל S. מהירות

  .ברכב הצמיגי� בכל זהי� יהיו והעומס המהירות קודי

  

  
  8איור 

   לסטייה נטייה למכונית  -צד באותו הקדמיי� הצמיגי� גלגול סטיית מניס כוו�

  .)8איור  ראה(

  

  

  

  

  9איור 

  ). 9 איורראה  (במסלולו יתמיד הרכב  � מנוגדי� הקדמיי� הצמיגי� גלגול סטיית סמני כוו�

  

 : בתנאי היצר� י"ע המורכבי� מאלו גבוה מהירות בקוד צמיגי� זוג ברכב להרכיב נית�.  5

  .)האחורי הסר� על(  הסר� אותו על זהי� צמיגי�  שיהיו  )א

  .)זה ברכב רוטציה לבצע נית� לא  -בחשבונית( כ� על יודע הרכב שבעל  )ב

  .מאחור יורכבו הגבוה המהירות קוד בעלי הצמיגי�  )ג

 

 )טיובטייפ (לכ� מיועד אינו אשר ,חישוק גבי-על) טיובלס (אבוב ללא צמיג להרכיב אי�.  6

 הסוליה רוחב מרכז בי� הנמצא ביניה� שהמרחק צמיגי� צמד במשאית להרכיב אי� . 7

  ).אירופה ETRTO או ב"ארה R.M.A או היצר� הנחיות (בתק� עומד אינו

  

 להוראות בהתא� רק היא ההרכבה .מתאי� שאינו) נט'ג (חישוק על צמיג להרכיב אי�.  8

  .והקוטר האופ� לרוחב תוהמתייחס הרכב יצר�
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 ,עומס קוד ,חת�-יחס לרבות ,שונות ומידות מסדרות צמיגי� הרכב על להרכיב אי�.  9

 בכתב מוקד� באישור אלא ,שוני� ורוחב אופ� מידת ,ומבנהו הצמיג מידות ,מהירות קוד

  .הרכב מיצר�

 

 מחוזקי� המקוריי� שצמיגיו ברכב ,פרטי לרכב המיועדי� ,ברכב צמיגי� להרכיב אי�.  10

  .)'וכו  -- REINFORCED  C-- LT --הצמיג ייעוד המציינת את צמיגה בדופ� המוטבעת תלאו לב לשי� יש(

  

 להרכיב יש ,זהי� ומהירות עומס קוד ,מידה ,מבנה בעלי הינ� ברכב הצמיגי� כל כאשר.  11

 את להרכיב 4 -מ השונה גלגלי� מספר ע� וברכב ,מאחור החדשי� את גלגלי� 4 בעל – ברכב

  .ני�מלפ החדשי� הצמיגי�

 

 שהפרשי הקפד ,)אקס -סינגל (בודד סר� על )נט'ג דבל( בצמד צמיגי� הרכבתב.  12

 בצמיגי� (9R22.5  או 8.25" ברוח בצמיגי� מ"מ 6 על יעלה לא הצמיגי� בי� הקטרי�

  .)אבוב ללא בצמיגי�  10R22.5 או(  ומעלה 9" ברוחב בצמיגי� מ"מ 12 ועל, )אבוב ללא

  .היותר לכל מ"מ 12 ההפרש יהיה עלהומ 20R9.00 מהמידה ,כלומר

 

 של הממוצעי� הקטרי� בי� ההפרש  ,"אקס דבל" כפול סר� על צמיגי� בהרכבת.  13

 .מ"מ 6 על יעלה לא הצירי� שני צמיגי

  .סר� אותו על ומחודש חדש צמיג להרכיב אי�

  

 פיול התק� מבחינת לצמיג מתאימי� ורוחבו החישוק שקוטר וודא צמיג הרכבת לפני.  14

  .הרכב יצר� הוראות

  

  .דינמי באיזו� האופני� את לאז� יש ,ברכב הצמיגי� הרכבת לאחר.  15

 

  .מתאי� בכיסוי הניפוח שסתו� את לסגור יש. 16

  

  .הרכב לעומס בהתא� ,בלבד הרכב יצר� הוראות לפי ,יקבעו בצמיגי� הניפוח לחצי.  17

 

 מומנט במפתח ההדוק יאומ את להדק יש ואוטובוס משארכב  גלגלי בהרכבת. 18

  .הרכב יצר� הוראות י"עפ ,מתאי�
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 ולהדק לחזור שעליו הנהג את ליידע יש ,ואוטובוס במשאית גלגלי� הרכבת לאחר .19

 יש משלוח תעודות רק מקבל והנהג במידה לכ� ,נסיעה של מ"ק  50 לאחר הברגי� את 

 .המשלוח בתעודת ולהחתימו ליידע

 !קר הצמיג כאשר ניפוח לח/ דוקלב ללקוח לומר !זכור –צמיגאי

 שיש המשא רכב לנהג המורה גדול שלט צמיגי� לתיקו� המפעל קיר על לתלות יש .א

 .ברכב נסיעה של  מ"ק  50 לאחר חוזר וחיזוק הידוק בגלגלי� ברגי� ולחזק להדק

 .הגלגלי� ברגי ולחזק להדק בצור� הנהג את פ"בע ליידע יש ,בנוס� .ב

 חוזר וחיזוק הידוק הגלגלי� ברגי להדק יש "המשלוח ותעודת ניתהחשבו גבי על כתוב .ג

  ".מ"ק  50 לאחר

 .לצמיגייה כ� לש� יגיע א� חוזר וחיזוק הידוק לנהג מגיע .ד

 

 כלפי הצמיג ייצור תארי� כאשר הצמיגי� את להרכיב יש לרכב צמיגי� הרכבת בעת. 20

, הייצור ושנת שבוע במלואו צמיגה ייצור תארי� את לציי� יש ).כווני� לצמיגי� פרט( חו2

  .החשבונית גבי על הצמיג ייצור ואר2 היצר� ש�

 

 .בחדש היש� השסתו� את להחלי� יש ,חדש ) טיובלס (אבוב ללא צמיג הרכבת בעת . 21

 מעל אוויר ללח2 המיועד בצמיג באבוב .חדש אבוב בו להתקי� יש טיובלס אינו הצמיג א�

65 PSI  להרכיב יש �האוויר בלחצי העומד מתכת שסתו.  

 

 את להחלי� יש ,השסתו� על ניפוח ללח2 אלקטרוני חייש� מותק� שבה� רכב בכלי. 22

  .צמיג החלפת בכל האטימה גומיות
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  מיזוג אויר.      5

� צבירה של הקרר הבאמצעות שינוי מצב ) חו�( המזג� הינו העברת אנרגיה תעקרו� הפעל 

הקרר מתעבה תחת לח2 גבוה בטמפרטורה גבוהה ומוסר ) .  R134a פראו� מסוג נוזל קירור(

הוא מתאייד תחת לח2 נמו� בטמפרטורה נמוכה וגורע חו� מהאוויר . חו� לאוויר החיצוני

  . בחלל המכונית

  
  רכבלמערכת מיזוג בכללי זהירות בעבודה    5.1

,  יש לבצע סקר סיכוני�, או בסמו� אליהמערכת מיזוג אווירלפני תחילת העבודה ב

  .את הסיכוני� אמצעי הזהירות הדרושי� כדי למזערשבמסגרתו יקבעו 

  .ת המערכתשטיפל ותשומת לב מיוחדת לפעילות הקשורה בהוצאה או מילוי מחודש של הקרר

  הכימיקלי� מסוג הקרר וסוגי , בי� היתר, אמצעי הזהירות תיגזרבחירת

  .ביצוע הסקרתהלי� בחיוני ו צעד ראשו� הינוזיהוי נכו� שלה� . האחרי� הנמצאי� במערכת

  . אינה מספקת, ת רכבבמיוחד אחרי תאונ, ההנחה שהמערכת אינה מכילה קרר

  .יש לבדוק זאת באמצעות מד לח2 

  
  רר קסיכוני     5.2

� בשימוש בהסיכוני� העיקריי� לבריאות ובטיחות הקשורי� R12 או R134a  �מתרחשי

  . לאטמוספרה משתחררי� הגזי� כאשר

  :הסיכוני� כוללי�

  .עיניי� האו /ועור ה ע� נוזל קירור או גז שלת על ידי מגע ו נגרמ  �  כוויות קור   *

         בור בומצטבר  גדולות בכמויות כתמערהדול� מ ,כבד מ� האווירההגז               �  חנק  *

  .י� עובדי�נמצא שבו אחרמקו� מוק� בבדיקה או                           

  .ליגז מאוד רע, "פוסג�"צר וואש פתוחה עלול להיע�  R12במגע של פראו�  �  גזי� מזיקי�  *

                            או רכות מיזוג אווירמעבת ומתבצעה, כמו ריתו�ביצוע עבודות חמות                          

  . לפיצוצהוכתוצאה מכ�לח2 עלית הלגרו� ל  תועלול,                           בסמו� אליה
  

  לאטמוספרה של הקרר אקראישחרור     5.3

�  ו R12מכוו� של השחרור שהלמרות  R134a עבודות,  1991 נאסר מאז לאטמוספרה 

  .לקרר להשתחרר ממערכת מיזוג באופ� מיקרילגרו�  ות עלולמסוימות

  :הסיבות אחדות מ� להל� 

 �  .  מחדשמילויאו  קרר הוספת  כמוטיפול ואחזקה של מערכות מיזוג אוויר  

 �  .לחלוטי�מקרר  מבלי לוודא שהמערכת רוקנה תקולהפתיחה ותיקו� מערכת   

 �  .�יימכאנני� תיקוביצוע גרימת נזק מקרי למערכת במהל�   

 �  .בקרר המלאהקירור  של מערכתניקוב   

 �  ,של מערכת הקירור כתוצאה מתאונת דרכי�) מעבה או מאדה(  פגיעה במחליפי החו� 

  .בחלק הקדמי של הרכבבעיקר    

 �  .לש� גריטה כלי רכב  שלפירוק  פגיעה במערכת המיזוג בתהלי� 
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  עשה ואל תעשה    5.4

  עשה

 �  .ת המיזוג והספק של הקרר של היצר� מערכי הנחיות"עפ פעל   

 � .הקרר במערכת כראוי לפני ביצוע כל עבודהסוג  את זהה   

 � . מערכתשל תקי� לביצוע עבודות תחזוקההשתמש בציוד    

 � .מערכת הוכשר כראוימטפל ב בציוד או עובד המשתמש שכל דאג   

 �  .החו� מקורשל  מההשפעה הישירה כימיקלי� במקו� בטוח הרחקו הקרר יכליחס� מא   

 �קירור מערכת ב בעת ביצוע עבודה, כפפות וציוד מג� אחר,  מתאי�עיניי�  לציוד הגנתדאג  

  .גזהפגיעה אפשרית של הקרר הנוזלי או  נגד  על העובדעל מנת להג�

 � .גזה נוזל או שחרורה תלות חירו� במקרה של דליפיפעלצוות ה את הכשר  

 �  תחילת ביצוע  מ� המערכת לפני הקרר תרוק� אלחובה א� יש ביצרני הרכב   ברר ע� 

 .  צבע בתא הצביעהניתיקו

 �או כל כלי , הקרר המשומש סילוק בטוח של בטיח אעל מנת לסידורי� נאותי�  בנקוט  

 .קיבול שמכיל קרר או רכיבי מערכת קירור משומשי�

 � .חזורטה או מילש� גר מערכת מיזוג אוויר מרכב פירוק לפני פונה במלואו שהקרר בדוק  

  

  ל תעשהא

 �לש�  בוצע סקר סיכוני�אלא א� כ� בצע עבודות במערכת מיזוג אויר של הרכב ת אל  

  .בטיחותי צור� לתת מענה גורמי סיכו� שלה� יהיה איתור

 � במיוחד ,) מד הלח2י"עלמשל (עד אשר הוכח אחרת קרר מ ריקהכי המערכת ניח ת אל  

  .היה מעורב בתאונהשרכב ב

 �   .תר על המידהימלא קרר ת אל  

 ��  ו R12ערבב ת אל   R134a ,י המערכת מחדשולימוספת הקרר או הב.  

 � . לאטמוספרהR134aו  R12 שחרר קרראל ת  

 �  .אחרמקו� מוק� ב  בור לבדיקה אובקרבת מעל או R134a ו R12 קרר ימכיל מק�ת אל  

 �   להימצאלולע באזורי� שבה� אחרותעבודות חמות לבצע או ,  לעש�, לרת�אפשר ת אל  

 .גזי� מזיקי�ווצרות יעלול לגרו� לה, בא במגע ע� משטח ח�ש קרר . R134a ו R12 קרר   

 � כי ,בסמו� אליהאו   סגורהמערכת מיזוג אווירב, באש פתוחהתרת� ואל תלחי�  אל  

 . לפיצו2ולגרו� את הלח2  בהלהעלותהחו� עלול 

 �   מעל   ,והתבררה נבדקשלו מערכת מיזוג האוויר מבלי ש ה המעורב בתאונ רכבאל תתק�  

   . שאי� בה קרר,  לכל ספק  

 �   כנאי הודר� לסוג זה של עבודה טהאלא א� כ� , במערכת מיזוג אוירתיקוני דר� תבצע  אל  

 .וברשותו ציוד המתאי� לביצוע המשימה   
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  תחיקת הבטיחות בעבודה       .6

  :עיקריי�עבודה בתחיקת העבודה קיימי� שני חוקי 

  1970ל "תש) נוסח חדש(פקודת הבטיחות בעבודה *    

  �1954 ד"חוק ארגו� הפיקוח על העבודה התשי*    

  ". מפעל: " בתחיקת הבטיחות בעבודה הקרויי� נמנה ע� מקומות העבודההמוס�

האחריות של בעלי� וחובות העובדי� ייגזרו מהחוקי� והתקנות , מכא� שהפעילות במוס�

  .טיות לעניי�הרלוונ

  

היא חוק מסגרת בנושא בטיחות " 1970� ל"תש, ]נוסח חדש[ פקודת הבטיחות בעבודה   "6.1

  :כדלהל�" מפעל"מגדרה את המונח " מפעל בדר! כלל  "�   2וגיהות בישראל שבסעי� 

  
 אדם בעבודת כפיים בתהליך המשמש-מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרתם או מסביב להם עובדים בני     .2

הריסתו או הכשרתו , פירוקו, רחיצתו, ניקויו, גימורו, עיטורו, תיקונו, שינויו, לעשיית מצרך או חלק של מצרך
  : ונתקיימו בחצרים שתי אלה, או הכרוך באלה, למכירה

 ; יד או לשם השתכרות-פעולת המפעל היא דרך משלח) 1(

 .ו זכות שליטה יש למעבידם זכות גישה א-אם מועבדים שם עובדים שכירים ) 2(

  

בעבודה  הוראות לגבי תנאי בטיחות וגיהותהאת הינה חוק טכני המסדירה " פקודה"ה

ידי � החדש של הפקודה אושר על הנוסח. המוגדרי� בה כמפעלבמפעלי� ובמקומות עבודה 

1970� הכנסת ב .  

  

הוא אחד משני החוקי� העיקריי� בתחו� הבטיחות  חוק ארגו� הפיקוח על העבודה   6.2

מקובל להגדיר אותו כחוק ארגוני בבטיחות וגהות שעיסוקו העיקרי הוא . בישראל הגהותו

. כלומר מי ה� הגופי� ובעלי התפקידי� הפעילי� במער� הבטיחות והגהות הארצי ".מי"ב

 ועיקרו בניסוח כללי פיקוח וארגו� של תנאי עבודה 1954בכנסת בשנת  החוק אושר

  .שקבמפעלי� ובמ בטיחותיי� וגהותיי�

 העבודה    תקנות ארגו� הפיקוח על6.3

י אג� הפיקוח "חשובות ע  נחקקו מספר תקנות,מכוח חוק ארגו� הפיקוח על עבודה

וכ� תקנות , עובדי� מסירת מידע והדרכת, ממוני� על בטיחות וגהות: בנושאי� הבאי�

  .התפקידי� שבמער� הבטיחות והגהות הארצי נוספות העוסקות בגופי� ובעלי

  

  הדרכת העובדי�      6.4

  הדרישות להדרכת העובדי� ומסירת מידע בדבר סיכוני� במקומות עבודת� מפורטות 

1999� ט"התשנ) מסירת מידע והדרכת עובדי�(תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה "ב" .  
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   הדרכת עובדי� חדשי�         6.5

או לפני בבצוע ,  חדש המובאות להל� קובעות שלפני תחילת העבודה של עובד10 ,7תקנות 

  .  מחזיק במקו� העבודה ידאג להדרכתו, עבודה שונה על ידי עובד ותיק

  

  תמצית מידע בכתב   :7תקנה 

לכל המאוחר ביום תחילת עבודתו תמצית בכתב של , מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה) א( . 7
 במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו עלול הוא או הקיימים, מידע בדבר סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק

  להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו
  

  איסורי�   :10תקנה 

לא יועסק עובד במקום עבודה אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור בתקנות אלה וסופקו לו אמצעי ) א( . 10
  .המיגון הנדרשים

  

  הדרכת רענו� תקופתית       6.6

  הדרכה בדברק מחייב את המחזיק במקו� העבודה לקיי�  המובאת להל� המחוק3בתקנה 

  מחזיק במקו� עבודה יחזור ויקיי�כמו כ� התקנה דורשת ש. מניעת סיכוני� והגנה מפניה�

  . ולפחות אחת לשנה הדרכה בהתא� לצורכי העובדי�

  

  הדרכת העובדי�  :3תקנה 

  באמצעות, ) הדרכה-להלן (מפניהם יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה  מחזיק במקום עבודה) א (
בהתאם לתפקידו ,  בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה

  מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה בהתאם לצורכי העובדים; ולסיכונים שלהם הוא חשוף
  .  ולפחות אחת לשנה

מצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם מחזיק במקום עבודה ינקוט א) ב (
  . פועלים על פיה

הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר ) ג(
 . שאישר לכך מפקח עבודה ראשי

  

דה שצריכה להתבצע על ידי מדובר בתקנה להדרכת העובדי� הנוגעת למניעת סיכוני� בעבו

 על מעביר ההדרכה לוודא שהעובד הבי� את החומר ובקיא , כמו כ�.בעל מקצוע מתאי�

י גור� מתאי� שמכיר " על ההדרכה להינת� באופ� מקצועי ע, כלומר–בנושאי� שהוזכרו 

  . מאיד�)מדרי� בהכשרתו(את הסיכוני� מחד ומכיר את שיטות ההדרכה בהעברת החומר 

קו� העבודה מעביר הדרכת בטיחות לעובדי� באמצעות גור� המתמחה בהדרכה מקובל שמ

ית� לשלב בחלק מההדרכה ג� גורמי� פנימיי� מתו� נ. ומתמצא היטב בחומר המקצועי

  .' טכנולוגי� וכד,הארגו� כמו מנהלי עבודה
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  :ל "בתקנות הנ" מחזיק במקו� העבודה"מובאת להל� הגדרת המונח 

  הגדרות  �   1תקנה 

  :  כל אחד מאלה-" מחזיק במקו� העבודה                  "
  ; המעביד) 1(
, ]נוסח חדש[פקודת הבטיחות בעבודה  ל221 עד 219 הבעל או התופש כמפורט בסעיפים -במפעל ) 2(

 ; 1970-ל"התש

  ; בעל מקום העבודה) 3(
  ; המנהל בפועל את מקום העבודה) 4(
  ; ו פועל מקום העבודהמי שבהשגחתו או בפיקוח) 5(
  . אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד, המנהל בפועל של תאגיד) 6(
  

  :בחוק ארגו� הפקוח על עבודה ותקנותיו נית� לעיי� בכתובת

htm.9CF8ECD79242-9B6A-4888-8119-FBED042D/exeres/NR/il.gov.moital.www://http  

  .g3dle/gl.goo://httpאו בכתובת 
  

  ציוד מג� אישי     .7

 תקנות הבטיחות בעבודה" מעוגנת ב) א"צמ (ציוד מג� אישיהחובה התחיקתית להשתמש ב

  :כדלהל�, א" הצמהתקנות מגדירות את. "1997ז "התשנ, )ציוד מג� אישי(

, הרכבה, בדרך של לבישה,  ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה- "ציוד" או "ציוד מג� אישי"
, כמפורט בתוספת, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו

 -ולמעט , לרבות אבזריו

  ;ציוד חירום והצלה)  1(
  ;התראה או איתות המזהיר מפני סיכון או מטרד, ד ניטורציו)  2(
  

אבל אינו  ,ציוד מג� אישי נועד להשלי� את החסר בכל הקשור להגנה על בטיחותו של העובד

המעסיק חייב לנקוט בכל האמצעי� הדרושי� על . לשמש כתחלי� לאמצעי� האחרי�בא 

בתו של המעביד לספק ציוד יחד ע� זאת חו. מנת למנוע את הסיכו� במקו� בו הוא קיי�

  " 1997ז "התשנ, )ציוד מג� אישי (תקנות הבטיחות בעבודה" ל3' מג� אישי כמתחייב מהתקנה מס

לשימוש העובד בעבודות , בתוספת הדרוש לפי הענין' מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג) א( .3 
  . ויפקח על השימוש כאמור, לצדם' רט בטור אלשם הגנת איברים כמפו, בתוספת' ובתהליכים המפורטים בטור ב

ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים , )א(כאמור בתקנת משנה , מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו) ב(
  . את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען

  .מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק) ג(
  

ובד את הציוד האישי המתאי� לסיכוני� הפוטנציאליי� לה� מלבד חובת המעביד לספק לע

  . קיימת חובה של העובד להשתמש בו, הוא נחש�

      : 9  בתקנה מצויה לעניי� תיתהתייחסות של התחיק

   -עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב   .9
  ; להשתמש בו בהתאם לייעודו) 1(
  ; להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו) 2(
  .לשם החלפתו, זירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזקלהח) 3(
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  ) 3תקנה (בתוספת , 1997 –ז "התשנ ,)ציוד מג� אישי(  תקנות הבטיחות בעבודה

  לגבי ותמנח" סוגי ציוד מג� אישי להגנת אברי הגו) השוני� לפי עבודות ותהליכי עבודה"

  . ליכי�הת ותא  הנדרש לביצוע מספר עבודו"הצמ

הנחיית הטבלה בהתא� לעובדי המחלקות השונות תתבסס על ספציפי א " צמקביעת

סעיפי�  3תקנה  לתוספתמובאי� להל� מה. עבודה המתבצעי� בה/לסיכוני התהלי�

  .הרלוונטיי� לעבודות המבוצעות במוסכי�

  

  3תקנה  לתוספת
  

  ותהליכי עבודהסוגי ציוד מג� אישי להגנת אברי הגו) השוני� לפי עבודות 
  

 ' טור ג ' טור ב ' טור א

איבר הגו) 
 �הטעו
 הגנה 

 עבודות ותהליכי� מסוכני� 
סוגי ציוד מג� אישי לפי 

 תהליכי העבודה

הגנת . 1
 ראש 

 קסדת מגן  ; עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל. 1.1

     

   ; עבודות מתחת או בקרבת משא מורם. 1.3  

  
חת או בקרבת מקום שמעליו עובדים אנשים עבודות מת. 1.4

 ; אחרים ושאין מחיצה בין המקומות כאמור
  

  

 מטר 3מחסנים שהחומר המאוחסן בהם נמצא בגובה . 1.8
  ; לפחות

 

  

הגנת . 2
 הקרקפת 

 תהליך עבודה בו קיימת סכנה של תפיסת שערות . 2.1

, מטפחת ראש, כובע(מגיני קרקפת 
לי  עם או ב-רשת להגנת שער 

 ) מצחיה

 מטפחת ראש , כובע ; עבודה בחשיפה לקרינה על סגולה. 2.2  

  
הגנת . 3

  שמיעה 
  
 

תקנות הבטיחות בעבודה עבודה ברעש מזיק כאמור ב. 3.1
-ד"התשמ, )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(

1984 ; 

; מגיני אזניים למיניהם; אטמי אזניים
  ; קסדות אקוסטיות

  
 

הגנת . 4
 פנים ועיניים 

 ; משקפי מגן נגד סיכונים מיכניים 

 ; משקפי מגן נגד סיכונים כימיים  -עיבוד שטח . 4.2  

  

בדיסקט , חיתוך והשחזה באופן. גיוץ, ליטוש. כירסום, זההשח
המסתובבים , במשורית או בכרסומת, בדיסקט חיתוך, ליטוש

 . והשחזה רטובה, בכוח מכני

משקפי מגן נגד סיכוני קרינה 
קרניים ,  קרני לייזרXקרני : לרבות(

אדומות קרני - קרניים תת, על סגולות
 ; )אור מסנוורות

 ; מסכות פנים  -חריטה . 4.3  

  
-ליטוש לרבות בכלי, חיתוך, חריטה וקדיחה חיצונית ופנימית

 . המונעים בכח מיכני, יד
 ; מסכות ריתוך עם או בלי קסדת מגן

    -הקשות בכלי מתכתי . 4.4  

   ; קישקוש או גירוד, הקשות על מתכת). א(  

   ; ניקוי סיגים). ב(  
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   ;  או לולביםעקירה או גדיעה של מסמרות). ג(  

    -ריסוס והתזה . 4.5  

  
, ריסוס או התזה בלחץ אויר לשם ניקוי ועיבוד מתכת) 2(

 ; מיתקנים וכיוצא באלה, מבנים
  

   . ריסוס או התזת של ממיסים או צבעים) 3(  

    -ריתוך . 4.6  

  
אוטוגני וכל ריתוך וחיתוך אחרים , ריתוך וחיתוך חשמלי

 . ות הסרת סיגים לאחר ריתוךבתהליך חום לרב
  

    -טיפול בחומרים כימיים וביולוגיים . 4.8  

  

בין , מגרים או רעילים, טיפול בחומרים כימיים צורבים
לרבות מילוי כלי קיבול , נוזלים או גזים, שהחומרים מוצקים

וכן טלטולם והובלתם של חומרים כאמור וכן , והורקתם
 . רו אופטיות וביולוגיותאלקט, עבודה במעבדות כימיות

  

    - חשמל . 4.10  

  
עבודה במתקן שיש בו מתח חשמלי שהתפרקותו עלולה 

 . לגרום לפגיעה בעיניים
  

   ; ניקוי במברשת מתכתית המופעלת בכח מכני) ו(  

   ; הרכבה ופירוק חלקים קפיציים שעלולים לפגוע בעיניים) ז(  

  

ה והעלולה לסכן את הפנים כל עבודה אחרת שלא פורט) יד(
  . או העיניים

 

  

הגנת . 5
דרכי 

 הנשימה 

ליד תנורים תעשיתיים , עבודה במקומות מוקפים. 5.1
, אבק, המופעלים בגז ובמקומות שבהם עלול להמצא גז

אבק , אדים רעילים, אוירוסול טיפתי, עשן, נדפים
 : גורמים ביולוגיים מזיקים או חוסר חמצן, רדיואקטיבי

; ת עם מסנן לטיהור אווירמסכו
מערכות נשימה אישיות עם אספקת 
אויר ממכל קבוע או ממקור חיצוני 

 ; אחר

   
מערכות נשימה אישיות עם אספקת 

 ; אויר ממכל מטלטל

  
עבודה בכל מקום שיש בו סבירות להמצאות אבק מזיק . 5.5

 ; או מטריד
  

   ; עבודה בריסוס חומרים מזיקים או רעילים. 5.6  

  
עבודות צביעה שגורמות לפליטת נדפים רעילים או . 5.9

 . גזים רעילים במקום שאין מערכת יעילה לסילוקם
  

  

עבודה כל שהיא עם גורמים מזיקים באויר בריכוז . 5.12
תקנות ארגון העולה על רמת תקרת החשיפה המותרת לפי 

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של (הפיקוח על העבודה 
   1990:-א"התשנ, )עובדים בגורמים מזיקים

 

  

הגנת . 6
 כפות ידיים 

 ; להגנה מפני פגיעות מיכניותכפפות  ; ריתוך. 6.1

  

למעט בתהליכים , טיפול בעצמים חדים או מחוספסים. 6.2
שבהם יש סכנה של כריכת הכפפה סביב חלק של מכונה או 

 ; חלק הקשור אליה

כפפות להגנה מפני פגיעות של 
פיסיקלייםאו , גורמים כימיים

; כפפות בידוד לחשמלאים; ביולוגיים
     

     

 ; כפפות בידוד מפני חום וקור ; יפול בחומרים חמים מאוד או קרים מאודט. 6.5  
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  הגנת רגליים . 7

  
עבודות . עבודה עם תנורי התכה או בקרבתם. 7.9

 : עיבוד קר וחם של מתכות, מתכת

 נעלי או מגפי בטיחות עמידות מפני -
 ; חדירת תמיסות כימיות מסוכנות

  
  ; מכונאות. 7.10

 

לי או מגפי בטיחות עם סוליות  נע-
  .מיוחדות נגד החלקה

  

 . למיניהן, משחות מגן לעור ; עבודה בתהליכים שבהם קיימת סכנת פגיעה. 9.1 הגנת העור . 9

   . עבודה בה נחשפים לקרני השמש. 9.2  

הגנה . 10
כללית של הגוף 

חומרים , תמיסות בסיסיות, עבודה עם חומצות. 10.1
 ; חמרי חיטוי וחומרי נקוי משתכים, יקיםביולוגיים מז

, סינרים להגנה מפני פגיעות מיכניות
 ; חום וקור, כימיות, פיסיקליות

    

  
  
הגנה של . 14

כל הגוף מפני 
נפילה מגובה 

ולכידה 
 במקום מוקף 

עבודות במקומות שמהם עלול העובד ליפול . 14.1
 מטר ושאין אפשרות מעשית 2לעומק העולה על 

למעט בעבודות שינוע מטענים באניות וכשאין , לגדרם
 ; הדבר מעשי

 ; חגורת בטיחות על כל אבזריה

 ; ריתמת בטיחות על כל אבזריה ; עבודות במקומות מוקפים או בכוכים. 14.2  

   
ציוד לבלימת אנרגיה קינטית כתוצאה 

 ; מנפילה מגובה

  
  

זיו בהוצאת מרכז .ידע מאת דלבחירת הציוד מסוגי� שוני� מומל2 להיעזר בסדרת דפי מ

  . מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות

  

זיו. ד  דגשי� בבחירת ציוד להגנת הנשימה� ציוד מג� אישי  171-172- ת   

זיו. ד ציוד מג� אישי להגנה על השמיעה 170- ת   

זיו. ד ציוד מג� אישי להגנה על הגו� 169- ת   

זיו. ד ציוד מג� אישי להגנת הפני� והעיניי� 167-168- ת   

זיו. ד ציוד מג� אישי להגנת הרגליי� והראש 166- ת   

זיו. ד ציוד מג� אישי להגנת הידיי� 165- ת   

  
  asp.tfuza_meyda/site/il.org.osh.www://http: המסמכי� פורסמו באתר המוסד בכתובת
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  כיבוי אש    8

  

   .ומלווה ביצירת חו� ואור המתחזק את עצמו, פה היא תהלי� חמצו� מהירשרי

  :האש דרושי� שלושה תנאי� הנקראי� משולש ,כדי שתתרחש בעירה

  .אשה עלולה להביא להתלקחות והתפשטות ,הימצאות� של שלושה גורמי� בסיסיי� יחד

  
  

  

  

    :השריפות מתחלקות למספר קטגוריות, ככלל

  .ע2 ועוד, בדי� מסוגי� שוני�,   גומי� מוצקי� שריפת מוצרי� דליקי� .  א

  .זפת ועוד, אלכוהול, סולר,  בנזי��  שריפת נוזלי� דליקי�.  ב

  .מ ועוד"גפ, אצטיל�,  מימ�� �הגזי� הדליקי  בסוג זה נכללת כל משפחת� שריפת גז .  ג

ליתיו� ואלומיניו� , המתכות מגנזיו�  בסוג זה נכללות� שריפת מתכות קלות . ד 

 .ותרכובותיה�

  .ל עלולות להתרחש תו� ביצוע עבודות שונות במוס� "שריפות הנהכל סוגי 

  

  שריפה שיטות למניעה וכיבוי    8.1

אחד מתו� שלושת גורמי " סילוק"סס על המניעה והכיבוי בכל סוג של שריפה מבו עקרו�

  .הפרדת� האש או

  :שיטות כיבוי וה� קיימות ארבע

  בדר� זו מנטרלי�. את החלקי� הבוערי� מ� החלקי� הבלתי בוערי�  מבודדי� � בידוד. א

  ".משולש האש"חומר דליק מתו� 

  .דרגהתהלי� השריפה ייפסק בה ,אספקת החמצ� לאזור הבעירה  אתמנטרלי� � השנקה  . ב

  .אש ועודשימוש במט� כיבוי , שפיכת חול: יישו�

  .חומרהרמת הטמפרטורה באזור הבעירה מתחת לנקודת ההתלקחות של  הורדת � קירור  .ג

  .שפיכת מי�: יישו�. משלושת גורמי האש" חו�" גור� המנטרלת  זוגישה

  . הפסקת התהלי� הכימי של שרשרת הבעירה .ד

ואבקת , קצ�, שרפות כדוגמת גז הלו�כיבוי ות מיוחדות לשימוש בגזי� ובאבק: שו�יי 

  .כיבוי

 .הכיבויובאמצעי� העומדי� לרשות צוות היקפה , השריפה סוגבחירת היישו� ייגזר מ
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 בתחו� וה� המניעה בתחו� ה� אינטגראלי באופ� להינת� חייב אש סיכו� לגורמי המענה

   .אש הגנה מפני

בגדי העבודה משומני� , דלקי�: כמו חומרי� דליקי� כרוכה בשימוש במגוו�  במוס�עבודה 

  הקרוי המהווי� צלע, ועוד צמיגי�,  בחדר ההמתנהשטיחי�, שוני�ממסי� , וספוגי דלק

  .   במשולש האש"חומר דליק"

הפעלת מכשירי� חשמליי�  , הכנסת מכונית עובדת, ריתו� חשמלי, העבודה באש גלויה

  . משולש האשב "החו�"הקרוי צלע העלולי� להוות את 

 על מנת,  המתמחה בנושאמקצוע י בעל" סקר סיכוני אש עעל ביצועלהקפיד יש , כ�בשל 

   .�נדרשיה ולהצטייד בהתא� בציוד גילוי וכיבוי אפשריי�לאתר את מוקדי אש 

  

  במוסכי�סידורי כבאות   8.2

בור לידיעת הצי הובאו  במוסכי�סידורי כבאותגבי לנציבות כבאות והצלה דרישות 

    . "סידורי כבאות במוסכי�" 520' מס  מפקח כבאות ראשיבהוראת
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