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 ניהול סיכונים במקום העבודה  

 ?מהיכן מתחילים  –ניהול סיכונים במקום העבודה 
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 ניהול סיכונים במקום העבודה  

חשיבות הובלת התהליך על ידי הנהלת הארגון בדרגים  

 :השונים

אחריות וחובת המוטלות על המחזיק במקום העבודה. 

הגדרת הסיכון הקביל ומדיניות ניהול הסיכונים בארגון. 
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 ניהול סיכונים במקום העבודה  

 :מורכבות מקום העבודה

 (.'שינוע וכד, אחזקה, תפעול)תחומי עיסוק רבים ומגוונים 

פריסה גיאוגרפית רחבה. 

מקום העבודה כאורגניזם חי . 
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 תהליך מיפוי תהליכי עבודה וסביבות עבודה

 מיפוי תהליכים מרכזיים ושגרתיים –שלב ראשון 

 חיפוש אחר המכנה המשותף -שלב שני 

 השלמת החסר -שלב שלישי 

 בנייה והטמעה של כלים משלימים -שלב רביעי 
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 מיפוי תהליכים מרכזיים ושגרתיים –שלב ראשון 

 .גיבוש צוות ניהול סיכונים
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 מיפוי תהליכים מרכזיים ושגרתיים –שלב ראשון 

 .חלוקת הפעילויות לתחומים שונים

מיקוד בתהליכי עבודה המתבצעים בתדירות  

 .גבוהה אך שונים אחד מהשני
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 חיפוש אחר המכנה המשותף –שלב שני 

מציאת המכנה המשותף בין תהליכי העבודה  

 .וסביבות העבודה

 –הגדלת בסיס הנתונים בניהול הסיכונים 

 .אמצעי בקרה ורידוד גורמי סיכון, גורמי סיכון
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 השלמת החסר –שלב שלישי 

 .תהליכי עבודה וסביבות עבודה" שכפול"

 .מיקוד בהבדלים בין תהליכי עבודה שונים

 .  זיהוי גורמי סיכון חדשים
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 דיוני סטטוס התקדמות –שלב שלישי 

דיוני סטטוס התקדמות דו חודשיים בראשות 

 .ל"המנכ

 שימוש בכלים פשוטים וידידותיים  
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 כנס קבלנים   –שלב שלישי 

 .ל"כנס קבלנים וזכיינים בראשות המנכ

דרישה מקבלנים וזכיינים להכין תוכנית 

 .לניהול בטיחות כתנאי להמשך עבודה
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 בנייה והטמעה של כלים משלימים –שלב רביעי 

,  סביבות עבודה, בסיס נתונים לתהליכי עבודה

 .גורמי סיכון ואמצעים בקרה ורידוד
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מעיכה, הימחצות )פגיעה פיזית(

תנועה לא רצונית של המכונה - מעיכה/המחצות 

פגיעה מחלקי מנוע

גוף זר

שבבים

הילכדות )לא מחייב פגיעה פיזית(

חתך

סביבת עבודה צפופה

החלקה

מעידה

פגיעה באוטובוס חונה

התהפכות מלגזה

תנועת משאית במהלך דגימה

הפגעות ממלגזה

תאונת דרכים )פגיעה באדם(

פגיעה במשאית חונה במהלך הנסיעה

נפילה מגובה

נפילת פריטים במהלך שינוע

פגיעה מחפצים נופלים במהלך העמסה/פריקה

נפילת פריטים ממדפי אחסון

פגיעה מחפצים נופלים 

פגיעה מחפצים בתנועה, מטלטלים

התחשמלות 

התחשמלות - זרם גבוה

כוויה

סנוור

ניצוצות

חשמל סטטי

כוויות חום בדרגות שונות

התייבשות

היפרטרמיה

כוויות קור בדרגות שונות

היפוטרמיה

כוויות בדרגות שונות

שאיפת תוצרי שריפה

שריפה

CO2 הרעלת

CO הרעלת

פיצוץ מיכל

הפגעות מרסיסים

פגיעות הדף

שאיפת אדי חומר כימי

שאיפת אדי חומר כימי כתוצאה מרוחות

מגע עם חומר כימי עם העיניים

בליעת חומר כימי

מגע חומר כימי עם העור

מגע עם חומר כימי - חביות לא סגורות

שפיכת חומרים כימיים

ריאקציות כימיות כתוצאה מדגימה במכשיר 

דגימה משומש

ריאקציות כימיות 

פיצוץ

כימיים

חשמליים

חום

קור

אש

דימום, הימחצות, הילכדות, מעיכה, צביטה, זיהום, נזק 

לרקמה, קטיעה

מוות, חבלת רקמה שלד, שברים, פגיעה מערכתית

מוות, כוויה, פגיעות מערכתיות

מוות, פגיעות מערכתיות, התייבשות, היפרטרמיה, כוויות 

קיטור

מוות, פגיעות מערכתיות, כוויות קור, התייבשות

מוות, פגיעות מערכתיות, כוויות, חנק, אובדן הכרה

פיסיקאליים

מוות, פגיעות מערכתיות, הרעלה

מוות, פגיעות מערכתיות, אובדן הכרה

מכאניים
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 בנייה והטמעה של כלים משלימים –שלב רביעי 

לגורמים ( Risk Owner)הפיכת בעלי הסיכון 

 .המנהלים את הסיכונים בתחומם
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 בנייה והטמעה של כלים משלימים –שלב רביעי 

השלמת משימות חדשות או המתבצעות 

ממונה  /בתדירות נמוכה בליווי מהנדס

 .הבטיחות במקום העבודה טרם ביצוע
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 יתרונות

תהליך ניהול הסיכונים חי ונושם וצוות ניהול סיכונים בכל            

 .תחום עיסוק

 .חסכון במשאבי זמן ותקציב –הגדלת יעילות 

 .יצירת שפה משותפת בתחום ניהול הסיכונים במקום העבודה
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 תודה על ההקשבה
 תודות לעומר על הכנת המצגת

 ?שאלות 
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