ניתוח בטיחות בעיסוק עבור עובד ע מוגבלות )(JSA
הוכ על ידי ד"ר אבי גריפל
ניתוח בטיחות של פעילות נועד לקבוע הא קיימות בעיות בתחנת העבודה שעלולות לפגוע בעובד בה,
והא ה מטופלות באופ משביע רצו .טופס  ,JSAהמתאי לניתוח פעילות של אנשי ע מוגבלות ,מובא
בנספח ג' לפרק זה.
ניתוח הבטיחות של עמדת עבודה מבוצע בחמישה שלבי )ראה ג לוח מספר :(1
שלב  :1הגדר איזו פעילות מנותחת;
שלב  :2צפה בעובד המבצע את הפעילות ,ורשו מצבי בה הוא עלול להיפגע ומה מסכ אותו )ג
בהתחשב במוגבלות שלו(;
שלב  :3פרק את הפעילות המנותחת לשלבי )במשרד ,לאחר התצפית(;
שלב  :4עבור על כל שלב בעבודה ,פרט את גורמי הסיכו בה ,הא המוגבלות של העובד מגבירה את
הסיכו וכיצד )היעזר בהנחיות בעמוד הבא(;
שלב  :4עבור על כל בעיה בטיחותית שאותרה ,כתוב המלצה לביצוע כדי להפחית את הסיכוי שהעובד
יפגע ,או שתפחית את חומרת הפגיעה במקרה של תאונה.
לוח  :1רישו גורמי סיכו והערכת מצב בשלבי הפעילות השוני
השלב
בפעילות

תיאור הבעיה /תרחיש
 /גור סיכו )ואי#
העובד עלול להיפגע(

רמת
סיכו
)נ/ב/ג(*

באיזה אופ המגבלה
של העובד תורמת או
מחמירה את הסיכו

המלצה לטיפול בבעיה /
להפחתת הסיכו

* נמו"/בינוני/גבוה
טופס  ,JSAהבנוי במתכונת לוח  ,1מתאי לשימוש לצור" ביצוע ניתוח הבטיחות במפעל .טופס מפורט
יותר מובא כאמור ,בנספח ג' לחוברת זו.
בטור של תיאור הבעיה ציי כל דבר שיכול לגרו לפגיעה או לנזק לעובד ,והקפד לכלול גורמי סיכו
המסוכני במיוחד לעובדי ע המוגבלות .בטור האחרו בלוח פרט כיצד מוגבלות העובד מגדילה את
סכנת היפגעותו.
בטור של הערכת רמת הסיכו )נמו"/בינוני/גבוה( עלי" לבצע את ההערכה תחת האמצעי וההגנות
הקיימי כיו .בהערכת הסיכוני הבא בחשבו את מוגבלות העובד שעלולה לסכ אותו יותר מאשר
עובדי אחרי באותה פעילות.
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המלצות ופעולות אות יש לנקוט כדי להפחית את הסיכו ,תו" קביעת אחראי לביצוע ותארי" יעד לביצוע
הפעולה ,נית לרשו ג בלוח כדוגמת לוח  2המוצג בהמש" .צרי" לרשו בלוח  2המלצה לכל גור סיכו
שקיבל ציו "ג" )סיכו גבוה( בלוח  ,1ורצוי לרשו המלצה ג לגורמי סיכו שהוערכו כבינוניי )קיבלו
ציו "ב" בלוח .(1

הנחיות ודוגמאות לאיתור סיכוני מוגברי לעובדי ע מוגבלות
עובדי ע מוגבלות )וג עובדי צעירי ,חסרי ניסיו וכ נשי בהריו( חשופי לפגיעה יותר מאחרי.
לדוגמה :עובד הסובל ממגבלת שמיעה לא ישמע רעש רכב המתקרב אליו מאחור ,ולכ הוא חשו %יותר
לפגיעה מעובד אחר .על מנת לקבוע את הסיכוני הנשקפי לעובדי ע מוגבלות ,שוחח באופ אישי ע
העובד שיש לו מוגבלות על הסיכוני בעבודתו מנקודת מבטו ,ועל הקשיי שיש לו לבצע את העבודה
בבטחה.
להל דוגמה לגורמי סיכו האופייניי לאנשי הסובלי ממוגבלויות שכיחות:
שמיעה – סיכוני עקב אי שמיעת התרעות  /כריזה  /הוראות ,אי שמיעת רעשי כלי רכב  /מלגזות
מתקרבות ,התעלמות מרעשי לא אופייניי במכונות המעידי על תקלה ,קושי בתקשורת בי
אישית המונע הסברי מדויקי על אופ העבודה ,קשיי הדרכות בטיחות וכדומה;
ראייה – קושי בזיהוי מכשולי שוני במשטחי העבודה ובמעברי )סכנת נפילות והיתקלויות( ,קושי
בקריאת הוראות והנחיות כתובות ,כולל שלטי הוראה ואזהרה; קושי להבחי בחפצי מסוכני
)חדי ,נעי ,מסתובבי(; סכנת הילכדות של אברי גו %בתו" מכונות או חללי מסוכני ,קושי
במציאת נתיב מילוט בשעת חירו.
תנועה ' קושי להגיב במהירות בעת הצור" )כולל קושי לחמוק מסכנה מתקרבת( ,סיכוני נפילה /
היתקלויות מוגברי עקב מגבלות בתנועה ,קשיי תנועה במעברי לא שגרתיי כגו מדרגות,
דר" משופעת ,דר" ע מכשולי ,סכנה מוגברת לפגיעה מכלי רכב ,אי יכולת לבצע פעולות
מסוימות הנחוצות כדי לעבוד בבטיחות ,חולשה פיזית המונעת עבודה באופ בטוח ,קשיי
במילוט בעת תגובה לאירוע חירו.
הנחיות להערכת סיכוני לעובדי ע מוגבלות
לגבי כל גור סיכו שאותר – ובהתייחס לעובד הספציפי בתחנת העבודה )ע או בלי מוגבלות( ' יש לשאול
מה הסיכוי שתיגר פגיעה לעובד ,אחרי שלקחת בחשבו את סוג מוגבלותו ,ואת כל האמצעי הקיימי
כיו במקו להגנה בפני פגיעה .במקרה של עובד מוגבל  ,שת %אותו בשיקולי" והתלבטויותי" .א אכ
קיי סיכוי לפגיעה ,החלט א מדובר בסיכו גבוה ,בינוני או נמו .#בהחלטה על גובה הסיכו התייחס ה
לחשש שתתרחש תאונה ,וה לנזק שייגר במקרה של תאונה.
'

הסיכו גבוה א צפויה ,אולי ,פגיעה חמורה )למשל :עובד ליד מכונה נעה שאינה מגודרת ועלולה
לגרו לקטיעה ,או עבודה בגובה במשטח עבודה שאינו מגודר והעובד אינו רתו לרתמה(;

'

הסיכו בינוני א צפויה פגיעה בחומרה בינונית .למשל ,מכשולי במעבר שעלולי לגרו לנפילת
עובד ולגרו לו נקע או שבר ,מגע ע מי רותחי על הידיי ,פגיעת רסיסי מעופפי קטני
בעי בעת ניקוי )בלח( אוויר ,וכדומה(;
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'

הסיכו נמו #א קיי רק חשש נמו" מאד לפגיעה ,או שהנזק הצפוי קל .למשל ,סיכוני שריטות
וחתכי במגע ע חפצי ,חוסר אוורור נאות )ללא נוכחות חומרי מסוכני באוויר( ,סכנת
החלקה במישור )שאינה צפויה לגרו לשבר או לנזק קשה( וכדומה.

יש לטפל בכל סיכו שהוגדר "גבוה" ,ובמידת האפשר ג בכל סיכו "בינוני" ,כל עוד עלות הטיפול בסיכו
סבירה ומעשית .שאל את עצמ" א נקטת את האמצעי הנדרשי בחוק ,וכיצד מקובל בענ %או בתחו
של" להתמודד ע הבעיה שאיתרת .א יש צור" ,החלט מה עוד נית לעשות כדי להקטי את הסיכו .צור
רשימה של פעולות לביצוע ,ודרג אות לפי גודל הסיכו )טפל בבעיות החמורות בעדיפות ראשונה(.

שיתו& פעולה ע העובד המוגבל
ניתוחי בטיחות של עמדות העבודה צריכי להתבצע תו" שיתו %העובדי ע המוגבלויות .שיתו %פעולה זה
מונע:
א.

הנחות מוטעות בנוגע לאנשי ע מוגבלות המובילות לאפליה או נוהג גרוע;

ב.

הסתרת הליקוי מצד העובד מחשש לאבד את עבודתו ,דבר שעלול לסכ את בטיחותו ובריאותו.

ראיו של עובד ע מוגבלות
מטרת הראיו ע העובד היא להבי אילו קשיי הוא חווה בביצוע העבודה ,ואילו סיכוני קיימי בה
לגביו )ולגבי אחרי( .את השלב הראשו של הראיו יש להקדיש להפשרת האווירה ולרכישת אמו הדדי,
ולגלות סבלנות לקשיי תקשורת אפשריי .ראוי לזכור כי לעובד עלולי להיות חששות למסור פרטי ,ולא
תמיד ברור לו מה מטרת הראיו .על כ חשוב לתת הקדמה .בי השאר מסבירי לעובד כי מטרת הראיו
היא לאתר מה יכול לפגוע בו ומה מסכ אותו.
א העובד נסער ,בלתי מרוכז בעליל או מגלה דפוסי התנהגות לא שגרתיי ,מומל( לנסות לשוחח איתו עד
שירגע ,ולא לאלצו לשת %פעולה א אינו מוכ לכ" .במהל" הראיו יש לשמור על אווירה נעימה ,ולא
להשתמש בהפחדות או איומי .א התשובות של העובד אינ תואמות את השאלה ,יש לכוו שוב לתשובה
המתאימה ללא נימה שיפוטית .למשל" :כששאלתי על ...התכוונתי ל;"...

פעולות מניעה להפחתת סיכוני לעובדי ע מוגבלות
את הפעולות אות יש לבצע )עבור גורמי סיכו שהוערכו כבעלי רמת סיכו "גבוהה" או "בינונית"( כדי
להפחית את רמת הסיכו הנשקפת לעובד ולאחרי ,רצוי לרשו בלוח כדוגמת לוח  2להל ,תו" ציו
האחראי לביצוע ומועד הביצוע .ככל שהבעיה חמורה יותר ,כ יש לבצע את הפעולה המונעת בדחיפות רבה
יותר.
לוח  :2רישו ומעקב אחר פעולות לשיפור הבטיחות במקו העבודה
אחריות ביצוע ביצוע עד
תארי#

המלצה לטיפול  /פעולה מונעת
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בוצע
כ/לא

הנחיות לבחירת אמצעי מניעה – כללי
כדי להחליט אילו צעדי לנקוט כדי למנוע פגיעה ,זכור כי הפתרו הטוב ביותר הוא:
 .1סילוק מוחלט של הבעיה או גור הסיכו.
 .2מזעור או הגבלה של כמות האנרגיה הגלומה בגור הסיכו )למשל ,להוביל רק כמויות קטנות של
חומרי מסוכני ,לנסוע רק נסיעות הכרחיות ,לנסוע בחשיכה רק שאי ברירה(;
 .3מיגו הנדסי :בידוד האנרגיה הפוגעת במקור )למשל ,בידוד תא נהג מלגזה מפני רעש ,התק המונע
שחרור לא מבוקר של מכסה במיכלית(;
 .4הפרדה/הרחקה בזמ ו/או במרחב )הרחקת עובדי מאזור בו ה עלולי להיפגע ,או הרחקת גור
הסיכו מהעובדי .למשל ,אי מעבר להולכי רגל במקו בו עוברי כלי רכב ,הרחקת עוברי
ושבי מנקודות פריקה וטעינה ,איסור כניסת נהגי למוס" טיפולי רכב וכדומה(;
 .5אמצעי מינהלתיי :נהלי ,הוראות עבודה ,הדרכה בנהיגה מונעת ,תמרורי ושלטי אזהרה
וכדומה ,סימו נתיבי וחניות ,תוכניות תמריצי ,מעקבי ,פיקוח ,מבדקי ועוד;
 .6ציוד מג אישי )אטמי לאוזניי ,כפפות ,משקפי שמש ' רצוי שישמש כ"קו הגנה נוס "%ולא
כהגנה היחידה(;
 .7עזרה ראשונה ,פינוי וטיפול בנפגעי.
א לא נית לסלק את גור הסיכו או להג על פגיעה באופ הנדסי ,חשוב על שינוי שיטת העבודה או
נקיטת אמצעי זהירות שוני במטרה לצמצ את האפשרות לפגיעה ככל הנית ,ודאג לתת לעובד הדרכה
נאותה .לעובדי ע מוגבלות יש להתאי הדרכות המביאות בחשבו את מוגבלות ואת יכולת ההבנה
שלה .נוס %על כ" ,יש לוודא כי העובדי הבינו את ההדרכה ,ויש לקיי פיקוח על אופ העבודה שלה
בפועל .במידת הצור" דאג לציוד מג אישי להגנה על העובד ,וכ לאמצעי עזרה ראשונה וטיפול מהיר במצבי
חירו.
הנחיות לבחירת אמצעי מניעה לפי מוגבלות העובד
כדי להפחית סיכוני הנשקפי לאנשי ע מוגבלות נית לתכנ הגנות וסביבת עבודה המפצה את העובד
על מוגבלותו .להל דוגמאות:
שמיעה – שימוש בהתראות נראות )הבהוב מנורה( המלוות התראות קוליות; שלטי בטיחות המפרטי
התנהגות בטיחותית ,וכדומה;
ראייה – הוראות עבודה בכתב ברייל ,סימו בולט של מכשולי ,שימוש בהתראות קוליות ,מעברי
ומשטחי עבודה ללא מכשולי ,כיסוי בורות ,יישור מהמורות ,גידור חלקי נעי ומסוכני
בציוד ומכונות ,הרחקת חפצי שעלולי ליפול ולהישבר ממגע יד אקראי ,סימו מיכלי
ובקבוקי ע חומרי מסוכני ג על'ידי צורת הבקבוק ולא רק על ידי פתקית )בקבוק מרובע,
עגול ,קט ,גדול וכדומה ,כדי לרמוז על סוג החומר בו( ,וכדומה.
תנועה ' פינוי משטחי עבודה ומעברי ממכשולי ,עיצוב עמדות ותחנות עבודה בהתא למוגבלות
התנועה ,סימו נתיבי מעבר בטוחי ומעברי חציה להולכי רגל ,שילוט ותיחו לכלי רכב הנעי
בשטח המפעל ,וכדומה.
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נספח

טופס להערכת גורמי סיכו למשימה/פעילות שגרתית
של עובד ע מוגלות )טופס (JSA
טופס זה מתאים לעובדים עם מוגבלות .הוא ימולא לכל משימה או פעילות שגרתית המבוצעת
במפעל .יש למלא טופס זה גם כאשר מתבצע שינוי מהותי במערכת  /מתקן או אופן עבודה .הטופס
יהיה נגיש לעובדים במטלה.
ת .מילוי הטופס _______ :מחלקה _______________ :עמדה/משימה _______________

חברי הצוות העור #את הבדיקה
________________________________ העובד המבצע /האחראי על התהלי"  /הפעילות  /המכונה
____________________ הממונה הישיר של העובד  /ראש צוות )אישור ביצוע בסיו הבדיקה( ____
________________________________ ממונה בטיחות  /איש מקצוע /מומחה חיצוני

תיאור קצר של עמדת העבודה
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
תנאי סביבה )ציי בכל משבצת)1 :תקי; )2טעו שיפור מסוי; )3בעייתי/מזיק(
רעש

תאורה

עומס
ח

רעידות

אוורור אבק

אדי/
גז

סדר/
ניקיו

אחר

צפיפות

פעולות המתבצעות בסביבת העבודה העלולות להשפיע על העובד? )מלגזות ,מנופי וכדומה(:
____________________________________________________________________________________________________

עומסי ארגונומיי על העובד ))1מתאי ליכולת; )2אי התאמה מסוימת )3עומס מזיק(
תנוחה
מאמצת או
לא נוחה

מאמ,
פיזי
נדרש

תנועה
חוזרת
שוב
ושוב

מהירות
וקצב
עבודה

מש#
)זמ(
העבודה

דרישות
ראיה/
שמיעה

קושי
בקבלת
החלטות/
שפע מידע

צור#
במיקוד
קשב
)תשומת
לב(

דיוק/
מיומנות
פיזית
ותנועתית
נדרשת

אחר

עומסי ארגונומיי )ממשק העובד מול מכונה  /ציוד עבודה( הנובעי או מוחמרי עקב מגבלות
העובד:

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

סיכוני אחרי בעיסוק/במטלה המוחמרי עקב מגבלות העובד:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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זיהוי גורמי סיכו והערכת סיכוני
פרק את הפעילות לשלבים )כולל את עבודות התחזוקה והטיפולים בתקלות( .עבור כל שלב רשום את תיאור הפעילות בו ,תרחישים/תאונות אפשריות ,הסתברות למימוש,
חומרת הנזק הצפוי ,ואת הפעילות המונעת הנדרשת.

תיאור השלב/הפעולה

תאונה או תרחיש מסוכ/מזיק
אפשרי

באיזו אופ מוגבלות העובד
תורמת  /מחמירה את הסיכו

 1מקרא :נ'סיכו נמו" ,אי צור" לנקוט פעילות מונעת;
ב'סיכו בינוני ,רצוי לשפר בטיחות א נית ואפשרי;
ג'סיכו גבוה ,יש לנקוט בצעדי מנע להפחתת הסיכו ומניעת פגיעה.
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רמת
סיכו

1

פעילות מונעת נדרשת – כולל התאמות נדרשות עקב
מוגבלות העובד

פעולות מומלצות לביצוע )מלא לאחר סיו הבדיקה(
הדרכות  /רענו  /הסמכות נדרשות לעובד

שינוי בשיטת עבודה/נהלי  /הוראות  /תחזוקה

בדיקות תקופתיות לציוד  /עובדי  /ניטור סביבתי

פיקוח/מבדקי נחוצי להערכת התנהגות  /מצב

דרישות לציוד מג אישי  /מיגו אחר  /הפרדה

ציי א נדרשת חוות דעת ממומחה מקצועי .איזה?

ש מומחה__________________ :
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