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מאת מיכאל לרר

המוטו  זהו  מסחרי"  סוד  אינה  "הבטיחות 
גיהות  הבטיחות,  תכנית  מנהל  וייס  רוני  של 
 Environment, Health &(  EHS הסביבה:  ואיכות 
Safety( של חברת 'HP' בישראל. הוא מאמין כי 
את הידע הנרכש בתחום הבטיחות בעבודה 
של  הבטיחות  מנהלי  צריכים   HP בחברת 
החברה לשתף גם עם הממונים על הבטיחות 
את  להעשיר  מנת  על   - אחרות  בחברות 
הבטיחות  על  הממונה  של  והניסיון  הידע 
הצהרה  עבודה.  תאונות  למנוע  ובמטרה 
 - שערכנו  לביקור  ההקדמה  היתה  זאת 
אני, כותב המאמר ואריה וינטראוב, מדריך 
המרכז  במחוז  שנה  כ־40  מזה  בטיחות 
 HP מפעלי  בשני  ולגיהות  לבטיחות  במוסד 
עומר  עם  יחד  ובקיסריה,  בנתניה  בישראל 
הירשל מנהל תכנית הבטיחות, גיהות ואיכות 

.HPהסביבה של חטיבת 'סאיטקס' ב־

חברה גלובלית

בשנת  נוסדה   )Hewlett Packard(  HP חברת 
ביל  ע"י  קליפורניה  אלטו,  בפאלו   1939
החברה  שם  )ומכאן  פקארד  ודויד  היולט 
HP(. החברה פועלת בכל היבשות ועושה   -
החברה  מדינות.  מ־170  בלמעלה  עסקים 
עוסקת בפיתוח, ייצור ומתן שירות בנושאי 
ומוצרים בתחום המיחשוב  חומרה, תוכנה 
התעשייתי והאישי. חטיבה נוספת מתמחה 
לחברה  והדפוס.  הגרפית  ההדמיה  בתחום 
למעלה  של   -  2012 לשנת  נכון   - הכנסות 
מעסיקה   HP דולר.  מיליארד  מ־120 

כ־350,000 עובדים ברחבי העולם.
)קיסריה,  אתרים   8 בישראל  לחברה 
ועוד(,  רחובות  גת,  קריית  רעננה,  נתניה, 
ופיתוח של מכונות  בייצור  עוסקים  חלקם 
וחומרים לדפוס תעשייתי דיגיטלי בפורמט 
בפיתוח  עוסקים  אחרים  ורחב,  צר 

שירותי  מתן  תוכנה, 
אחסון  תמיכה, 
ואף  ומיחשוב  מידע 

האתרים  במכירות. 
החל  הארץ  בכל  פזורים 

מחיפה בצפון ועד אשקלון בדרום. בסה"כ 
כ־6,000  בישראל  בחברה  מועסקים 

עובדים.
מחטיבות  מורכב  הבסיסי  החברה  מבנה 
עסקיות אשר כל אחת מהן מתמחה בתחום 
תמיכה  למתן  עולמיות  ויחידות  ספציפי 
בתחומים חוצי ארגון כגון טכנולוגיות מידע, 
ביטחון, בינוי ונכסים, כוח אדם ביניהם גם 

יחידת EHS עולמית.
הכפיפות  את  מנתק  זה  ארגוני  מבנה 
הארגונית שקיימת בד"כ בין יחידות התמיכה 
העסקיות,  החטיבות  למנהלי  השונות 
בצורה  לתפקד  התמיכה  ליחידות  ומאפשר 

עצמאית ומקצועית.

 מראה כללי 
של המבנה 

בקיסריה

מבטיחות עולמית לבטיחות 
HP מקומית בחברת
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EHS ארגון

 -  EHS ארגון  היא  התמיכה  מיחידות  אחת 
הסביבה  ואיכות  גיהות  הבטיחות,  תכנית 
פעילות  את  המנהל  לגוף  ישירות  הכפוף   -
HP העולמית. לגוף מנהל עולמי אשר תחתיו 
פועלים 3 מנהלי אזורים וגוף פיתוח וניהול 
)לדוגמה:  השונות  המקצועיות  התכניות 
הסביבה,  שימור  תעסוקתית,  גיהות 
המוגדר  מנהל  קיים  מדינה  בכל  ביקורת(. 
"מנהל תכנית EHS", למנהל במדינה כפופים 
EHS של האתרים/ החטיבות  מנהלי תכנית 

השונים. 
'מנהל תכנית EHS' ולא 'מנהל EHS' בא ללמד 
שניהול  בעוד  מקצועי  בגורם  מדובר  כי 
בידי  נשארת  הכוללת  והאחריות  הבטיחות 

הנהלת המפעל.
רלוונטית  הכשרה   EHSה־ צוות  לחברי 
לכל  ובנוסף,  הכללית  הבטיחות  בתחומי 
אותו  מסוים  בתחום  התמחות  מהם  אחד 
הגנת  לדוגמה:  הארצית.  ברמה  מוביל  הוא 
הסביבה, ארגונומיה, חשמל, תגובה בחירום, 

הדרכות, גיהות ועוד.
בפני  העומד   EHS מערך  קיים  מפעל  בכל 
עובדי  על  ומושתת  בנוי  המערך  עצמו. 
צוותים,  ראשי  בטיחות,  נאמני  המפעלים, 
המערך  חטיבות.  ומנהלי  מחלקות  מנהלי 
מוקם ע"י אנשי ה־EHS בשיתוף עם המפעל. 
 EHSה־ אנשי  במפעל  המערך  הקמת  לאחר 

פעילותו,  את  ומבקרים  חונכים  מלווים, 
ידע  מקור  ומהווים  צורך  לפי  מייעצים 

ושיפור מתמידים. 
תקנים  של  לדרישות  תואמת   EHS מערכת 
,ISO 14001 כגון  מקובלים   עולמיים 

חוק,  לדרישות  התאמה  תוך   OHSAS 18001
המקצוע  ו"כללי  מקומיים  סטנדרטים 

הטובים". 
זו משוכפלת מהרמה העולמית דרך  תבנית 
ולרמה  הארצית  לרמה  האזורית,  הרמה 
בצורה  מתנהלות  המערכות  כל  המפעלית. 
נקבעת  העולמית  הדרישה  אחיד.  ובמבנה 
באחת  המחויבת  המרבית  הדרישה  פי  על 
ברמה  לעמוד  המדינות  כל  ועל  מהמדינות, 

זו. 

?EHSמה כוללת תכנית ה־

המודולים  מן  לחלק  פירוט  ניתן  )בהמשך 
.)HPכפי שהם מנוהלים ב־

התכנית בנויה ממודולים שונים והם: 
 מדיניות וסטנדרטים;

 דרישות חוק ודרישות נוספות;
מאפיינים  של  בהיבט  סיכונים   הערכת 

;)Aspect & Impact( והשפעותיהם
על  ושליטה  למזעור  תכניות   בניית 

הסיכונים השונים;
 ניהול שינויים;

 הדרכה, הכשרה ומודעות;

 תקשורת;
 תיעוד ובקרת מסמכים;

ארגונומיה,  )לדוגמה:  תפעולית   בקרה 
ניהול כימיקלים, הגנת מכונות(;

 מוכנות לחירום;
 ניטורים ומדידות;

 וידוא תאימות לדרישות;
 ניהול אי התאמות;

 מיבדקי מערכת - עצמיים של המפעלים, 
 EHS ארגון  של   ,EHS תכנית  מנהלי  של 

העולמי וגופים חיצוניים כולל רשויות;
 סקר הנהלה.

תרבות ארגונית

בשנת 2003 נרכשה חטיבת 'אינדיגו' בישראל 
על ידי חברת HP העולמית. זו היתה תחילתה 
לוותה  אשר   EHS ניהול  מערכת  הקמת  של 
בטיפוח תרבות ארגונית תומכת. עם השנים 
ורכישת חטיבות עסקיות נוספות )'מרקורי', 
 )'EDS'ו־ מקרופרינטרס'  'נור  'סאיטקס', 
שוכפלה מערכת הניהול גם לארגונים אלה 
ואף היא לוותה בטיפוח התרבות הארגונית. 
ידי  על  נערכו  אשר  חיצוניים,  מיבדקים 
ממשלתיים  וגופים  העולמי   EHS ארגון 
שונים, הראו שיפור מתמיד במהלך השנים. 
ללא  רבים  מיבדקים  מסתיימים  כיום 

מימצאים משמעותיים.
אשר  ישראל,  של   EHS תכנית  מנהל  וייס, 

 
 מניעת 
 פליטה 

 לחלל האולם 
 בעת שטיפת 

 המכונה 
בממסים

 שפע 
 של אמצעי

 הרמה

 אולם 
 ההרכבות 

 מראה כללי 
 של המפעל 

בקיסריה
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היום,  ועד  מתחילתו  התהליך  את  ליווה 
הוא  אותם  השונים  השלבים  את  מתאר 

זיהה ביצירת תרבות ארגונית תומכת:
זיהוי  היה  שנדרש  הראשוני   המצב 

דרישות החוק השונות.
מודעות  יצירת  נדרשה  הבא   בשלב 

לדרישות החוק.
האכפתיות  רמת  העלאת   - מכן   לאחר 

של כלל העובדים שהובילה לשיתוף פעולה.
ורצון  מעורבות  יצר  הפעולה   שיתוף 

לפעול ביתר שאת.
המקצועית  הגאווה  עלתה   מכאן 

.EHS והעובדים הרגישו "בעלות" בנושאי
אשר  עבודה  צוותי  שישנם  הוא  כיום  המצב 
הוקמו על ידי המפעלים, אשר אינם מסתפקים 

בתכנית ה־EHS אלא חותרים למצוינות.

הערכת סיכונים בהיבט של 
מאפיינים והשפעותיהם 

ממוצע  בארגון  בסיסית  עבודה  הנחת 
קובעת כי עיקר המשאבים של הארגון 
 HP בחטיבות  הייצור.  לצרכי  מופנים 
בפיתוח  העוסקים  בין  הכמותי  היחס 
הוא  ובשירות  בייצור  העוסקים  לבין 
מאות   HPב־ חטיבה  בכל  שווה.  כמעט 
אנשי פיתוח שוקדים באופן יומיומי על 

פיתוחים חדשים. 
מפעליות  סיכון  דרגות  לקבוע  מקובל 

על פי הרמות הבאות: 
פיתוח - שהוא דינמי, עוסק 
מעצם  מסוכן  ידוע,  בלא 
ברמת  נמצא  ולכן  טבעו 

סיכון עליונה.

ייצור - יציב, מתוכנן מראש, נשלט בקלות 
רבה יחסית ולכן מוגדר ברמה אמצעית.

משרדים - רמת סיכון נמוכה.
לכל ארגון כלשהו אופי ייחודי של סיכונים. 
במפעלי HP בארץ קיים שילוב של מאפיינים 
רבים כגון חשמל, חומרים מסוכנים, מכונות 
בתנועה )מיגון מכונות(, קרינות שונות, שינוע 
חום  רעש,  )ארגונומיה(,  כבדים  משקלים 
מהתהליך  נדיפים  חומרים  פליטות  גבוה, 

ועוד.
איך מבוצעת הערכת הסיכונים הלכה למעשה? 
ל־3  מחולקת  אשר  תיוג  רשימת  באמצעות 
הסביבה.  והגנת  גיהות  בטיחות,  תחומים: 
כל רשימה מכילה מיגוון מפורט של שאלות 
בתחום הנבדק )aspects - מאפיין( ואפשרות 
ישקף  אשר  השפעה(   -  impact( ציון  למתן 
מדרגת  בנויה  אשר  משוקללת  סיכון  רמת 
חומרה. דרגת החומרה מורכבת מההגדרות 
האם עומדים בדרישות החוק, מהי רגישות 
לאובדן  סבירות   - הבאה  הדרגה  העניין. 
הדרכות  נהלים,  בקרה,  אמצעי  שליטה: 

הדרגה  בעבר.  שאירעו  בטיחות  ואירועי 
הבאה - תדירות: זמן חשיפה, כמות חשיפה, 

מספר עובדים מושפעים. 
נאסף  התיוג,  ברשימת  שימוש  עשיית  תוך 
צוות שמורכב מאנשי EHS מהמפעל הנבדק 
הצלבת  לצורך   HPב־ אחרים  וממפעלים 
נציגי  מצטרפים  לצוות  ידע.  ושיתוף  מידע 
משותפת  ובעבודה  הנסקרות  המחלקות 
עוברים על סעיפי רשימת התיוג, ומעניקים 
ציון לכל סעיף. בסיומו של התהליך מתקבל 

ציון משוקלל לכל נושא.
כנגד  שהתקבל  הציון  נבחן  הבא  בשלב 
רואים  ולפיה  נקבעה מראש,  מטריצה אשר 
חורג  או  הקביל  בתחום  נמצא  הסיכון  אם 
ממנו. לכל נושא שציונו חורג נקבעת תכנית 
לרמה  הסיכון  רמת  את  להפחית  שמטרתה 
קבילה או לבטלו לחלוטין אם ניתן. היתרון 
בעבודה בצורה זו הוא שניתן לבדוק בטבלה 
ולראות בבירור מהו הגורם המשפיע שהוביל 
בו  לטפל  שיש  הגורם  הוא  הציון,  לעליית 
במסגרת תכנית הפעולה. לדוגמה: אם היעדר 
הדרכה או הדרכה בלתי מספקת גרמה 
לעליית הציון בסבירות לאובדן שליטה 

- זה הנושא שהתכנית תעסוק בו.
מסייעת  סיכונים  הערכת  של  זו  שיטה 
ואף  שנתית  עבודה  תכנית  בבניית 
היעילות  בדיקת  יעילותה.  בבדיקת 
הפעלת  ידי  על  בפשטות  מתבצעת 
מסוימת  תקופה  לאחר  התיוג  רשימת 

ובחינת הציון החדש שהתקבל.
שנקבע  הציון   - קבילה  סיכון  רמת 
עליון  גבול  בעצם  שהוא  רף  מהווה 
שיפור  מאיתנו  ודורש  שנה  בכל  היורד 

מתמיד.

 ארגז ייחודי 
 לתוף הדפסה 

 מאפשר שימוש 
במנוף )מניפולטור( 

 לצורך שינוע 
התוף

  ציוד 
 רועש הוצא מתוך 

 המפעל כדי להרחיק 
מיפגעי רעש מהעובדים

 מאצרה המאפשרת 
גם שינוע קל

 דרגש ייעודי 
לעבודות הרכבה 
 מאפשר ישיבה 

 נוחה בגובה 
העבודה

 ארונות 
 ציוד של 

 צוות 
חירום



פברואר - מרץ 2013          בטיחות 8342

ניהול שינויים

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת 
מידע והדרכת עובדים(, דורשות מן המעביד 
לטפל בכל הסיכונים ולהדריך את העובדים. 
המעביד  על  זאת  לעשות  שיוכל  מנת  על 
גורמי הסיכון  ריבוי  לזהות את הסיכונים. 
הפיתוח  בתחום  המתבקש  השינויים  וקצב 
השינויים  ניהול  בתחום  לשלוט  מחייב 
במפעל  המתבצע  שינוי  כל  שוטף.  באופן 
נבחן - לפני ביצוע השינוי - בהיבטים של 
הערכת  הסביבה.  ואיכות  גיהות  בטיחות, 
איך  של  לרזולוציה  אף  יורדת  זו  סיכונים 
לפנות את הפסולת הנוצרת מהתהליך )אם 
ישנה כזאת( ודרישות תחזוקה של המערכת 

כדי לוודא ששום פרט לא נשמט.
 EHS מחלקת  רבים  הם  שהשינויים  מכיוון 
תהליך.  בכל  מעורבת  להיות  יכולה  איננה 

פיתוח  באנשי  מדובר  כי  לשכוח  אין 
וניסיון  ידע  בעלי  הראשונה  הרמה  מן 
ויסות  לשם   .EHS בנושאי  כולל  נרחב, 
טופס  בחברה  בנו  השינויים  הערכות 
לבצע  פיתוח המתכוון  איש  כל  מיוחד. 
שינוי ממלא את הטופס. הטופס מכיל 
הפוטנציאליים  הסיכונים  רשימות  את 
אינם  הסיכונים  אם  הסיכונים.  ודירוג 
נמוכה,  ברמה  קיימים  או  קיימים 
הסיכונים  הערכת  את  מבצע  המפתח 
מספר  של  בשילוב  מדובר  אם  בעצמו. 
כי  מהטופס  שמתברר  או  סיכונים 
ברמה  פוטנציאליים  בסיכונים  מדובר 
הבטיחות  מחלקת  מעורבת  גבוהה, 
משותפת  סיכונים  הערכת  ומבצעים 

ביחד עם אנשי הפיתוח.

 בחינת התכנון 
)Design Review(

גדול  לתהליך  שינויים  ניהול 
שונה:  מעט  בצורה  מתבצע 
מתבצעת פגישה ראשונית של 
כל בעלי העניין כולל מחלקת 
בינוי ונכסים )האחראים גם 

מחלקת  תחזוקה(,  נושא  על 
EHS, נציגי דורש השינוי )הלקוח/

הפגישות  המבצע.  והקבלן  התהליך( 
שפירושו   )Design Review(  DR נקראות 

בחינת התכנון.
ההתקדמות  את  משקף   )%( האחוז 

בשלבי התכנון. 

30% DR - בישיבת תכנון ראשונה
 מתכנן מציג תכנון ראשוני;

 מבצעים מציגים מגבלות;
 לקוחות נותנים דגשים.

60% DR - בישיבת תכנון שניה
 מתכנן מציג תכנית מעודכנת;
 מבצעים מוודאים התייחסות 

למגבלות;
 לקוחות מוודאים שילוב הדגשים.

90% DR - בישיבת תכנון אחרונה
 מתכנן מציג תכנית סופית לאישור;

 הסכמת מבצעים;
 לקוחות חותמים על תכניות לביצוע.

תהליך זה מבטיח שותפות מלאה ומעורבות 
של כל בעלי העניין ומאפשר מעקב מלא של 

כולם אחרי השינויים.

פתרונות ארגונומיים 
משולבים בתהליך 

שונה   HPב־ התעשייתית  הארגונומיה  תחום 
עבודה אחרים.  ומיוחד בהשוואה למקומות 
נדרשה  הארגונומיים  הסיכונים  להערכת 
חשיבה רבה. קודם כל היה צורך לבחון מדוע 

בכלל צריך להשקיע בנושא כשהפתרונות 
יקר.  ציוד  רכישת  בד"כ  דורשים 

)מניפולטור( להרמת  לדוגמה: מנוף 

ביטול  תוך  ק"ג,   35 שמשקלו  הדפסה  תוף 
יש  ש"ח.  כ־200,000  עולה  עצמי,   משקל 
כאלה  מניפולטורים  של  רב  במספר  צורך 
באולם ההרכבות. השאלה היא מדוע חשוב 
ההשקעה  שהחזר  מתברר  בנושא?  להשקיע 
מאוד  הוא  בנושא   )Return Of Investment(
כדאי. יש שיפור במדדים של יעילות תפעולית, 
באיכות המוצרים, כמו גם הפחתה בתחלואת 
עובדים והפסד ימי עבודה - ההחזר עלה על 

ההשקעה הכספית.
נעשית  ארגונומיים  בפתרונות  ההשקעה 
שמתחיל  הראשוני,  התכנון  משלב  החל 
מעקב  ובהמשך  העבודה  תהליכי  מתחקיר 

אחר יעילות הפתרונות. 
אומר   - הסוף"  עד  זה  עם  הולכים  "אנחנו 
שריפות  כיבוי  בין  ההבדל  זה  וייס. 
מקדימה,  חשיבה  עם  לארגונומיה 
תהליך  שלבי  בכל  המשולבת 

העבודה. 
אריזה.  תכנון  בשלב  לדוגמה 
בעבר קבלו במפעל תוף הדפסה 
לשינוע  מסוימת.  אריזה  בתוך 
נדרש  אבל  במנוף,  השתמשו  התוף 
 35 שמשקלו  התוף,  את  לקחת  היה 
מהאריזה  להוציאו  בידיים,  ק"ג 
ולהניחו על המנוף. התהליך הזה אינו 
ארגונומי כי הוא דורש משני עובדים 
להתאמץ ולהרים 35 ק"ג מתוך ארגז. 
שייצר  וביקשו  התופים  ליצרן  פנו 
מיוחדת  אריזה  ההדפסה  תופי  עבור 
שתאפשר את שליפת התוף מהאריזה. 
הפתרון שנמצא היה פשוט. דופן אחת 
גישה  ומאפשרת  נפתחת  האריזה  של 
עם מניפולטור )מנוף( על מנת להרים 
נוצרה  בעצם  בקלות.  התוף  את 
לתהליך.  מראש  המותאמת  אריזה 
מכאן ואילך נדרש עובד אחד בלבד, 
תוף  להרכבת  בעבר,  שניים  במקום 
כל  הדפסה במיקומו הסופי במכונה. 
ללא  מאמץ,  ללא  מבוצע  התהליך 
גרימת נזק לתוף, בזמן קצר יותר ועם 

פחות כוח אדם.
בעיה ארגונומית נוספת היא השימוש 
בארגז כלים. העובד פותח את הארגז 
פעולה  עושה  עבודה,  כלי  מוציא 
הלוך  הידיים  את  ומניע  פעולה  ועוד 
אמרנו  אנחנו  הכלים.  לארגז  וחזור 
מתכננים  אתם  כאשר  למהנדסים: 
משני  יותר  בלא  שימוש  תעשו  מכונה 
הברגים  שונה.  ראש  בעלי  ברגים 
שונים  אורכים  בעלי  להיות   יכולים 
מידות  שתי  רק  תהיינה  בסוף  אבל 
שהעובד  מנת  על  ברגים  של  שונות 
ההרכבה  מטלות  כל  לביצוע  ישתמש 
בלא יותר משתי מברגות פניאומאטיות 
נוח,  יד  בהישג  מעליו  תלויות  אשר 
גלילה  במערכת  מצוידות  והן 
החזרת  המאפשרת  עצמית 
העובד  כאשר  למקומו  הכלי 
צעד  עימו.  העבודה  את  סיים 

 חומרים 
 מסוכנים מוגנים
  היטב בארונות

 עמידי אש המחוברים 
למערכת יניקה

 שילוט 
 לצד מכונה בה 

 מתבצעת עבודה: 
 לא להתקרב 

 חשמלאי 
בעבודה

 לכל מכונה 
יש "אבא" 
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במברגה  בשימוש  נוסף  ארגונומי  ייעול 
הפניאומאטית היה שילוב של "טורקמטר" 
)מד־פיתול( במברגה עצמה, כך שלא נדרש 
לעשות שימוש בכלי נוסף ונמנע פיתול אמת 
מברגות  כאשר  רבים  במקרים  כמו  היד 

ללא טורק סוגרות בפיתול יתר.
להרכיב  הנדרשים  עובדים  כלל  בדרך 
היו  וכו',  משאבה  הרכבת  כמו  מכלולים, 
במהלך  ברגליים/ברכיים/גב  נפגעים 
העובדים  מתאים:  פתרון  נמצא  העבודה. 
שמתאימים  נמוכים  בדרגשים  משתמשים 
המורכבים  מכלולים  של  הרכבה  לפעולות 
מאפשרים  וגם  המכונה  של  הנמוך  בחלק 
מנקודה  במהירות  להתנייד  לעובד 

לנקודה. 
מיכלי  להצבת  מאצרה,  נוספת:  דוגמה 

כימיקלים. בהשקעה כספית זניחה הוסיפו 
לכלי  הפכה  ובכך  וגלגלים  ידית  לה 

נוח לשינוע מיכלי הכימיקלים. 

אחראי מכונה

חדשה  מכונה  בונים  כאשר 
ועובדים רבים עסוקים  מהנדסים 

זוהי  בתחומו.  אחד  כל  בבנייתה, 
בו־ מבוצעת  אשר  מטריציונית  עבודה 

מבצעים:  של  גדול  מספר  ע"י  זמנית 
מפתח אחד רוצה לנסות סוג חדש של דיו 
במכונה, מפתח אחר מבקש לבדוק כיצד 
ראש ההדפסה עובד וכו'. על מנת לעשות 
שנקרא  תפקיד  יצרנו  בתהליך  סדר 
אדם  מכונה".  "אחראי  או   'Tool Owner '
מהמשתמשים  הבקשות  את  מווסת  זה 
צריך  מהם  אחד  כל  אשר  השונים, 
להשתלב בעבודה על המכונה בלי שיסכן 
את  מלווה  זה  תפקיד  האחרים.  את 
הסתיים,  שפיתוחה  לאחר  גם  המכונה 
וגם  המכונה  בניית  של  בשלב  גם  קרי 
כאשר מפעילים את המכונה לשם הדגמה 

בארץ או בתערוכות בחו"ל. 
שילוט  יש  המכונה  פועלת  שבו  מקום  בכל 
ברור ועליו שמו של מפעיל המכונה האחראי 
ליצור  דרש  זה  דבר  הבטוחה.  הפעלתה  על 
של  מסוים  לסוג  מומחים  של  חדש  סטטוס 
מכונת דפוס. אותו מומחה, אחראי המכונה, 
ויודע  במכונה  התהליכים  את  לעומק  מבין 
על  ישפיעו  בה  שמבוצעים  שינויים  כיצד 
המכונה, וכן - אם יש בהם אלמנט של סיכון 
המכונה"  "אחראי  גיהותי.  או  בטיחותי 
כאשר  המכונה  את  לתפעל  רשאי  מי  יודע 
של  להגדרה  בהתאם  ההגנות,  את  מסירים 

עובד כשיר. 

עובד כשיר

רבות  פעמים  נדרש  מכונה  פיתוח  במהלך 
מקרוב  וצפייה  כיוונון  של  פעולות  לבצע 
הגנה.  אמצעי  עקיפת  תוך  נעים,  בחלקים 
כאלה  פעולות  ביצוע  מאפשר  החוק 
סעיף  בעבודה  הבטיחות  פקודת  במסגרת 

מגודרות,  כשאינן  למכונות  "גישה   -  38
פעולה במכונות שבתנועה". עקיפת אמצעי 
לכן,  יד.  כלאחר  מתבצעת  אינה  הגנה 
כולל  הנושא  של  מעמיקה  בחינה  בוצעה 
ונציגים  בתחום  מומחים  עם  התייעצות 
ובסיומה  העבודה  על  הפיקוח  מאגף 

החלטנו על התהליך הבא:
 - המפעל  את  מלווה  אשר  היסוד  הגדרת 
קיים  שלא  במקום  כזה  תהליך  לבצע  לא 
הסיכון  כל מקורות  זוהו  צורך אמיתי.  בו 
הוגדרו  המיפוי  לאחר  הפוטנציאליים. 
נדרשים  אשר  הנוספים  הבטיחות  אמצעי 
ברור  סימון  כגון:  ההגנות,  הסרת  לאחר 
והגבלת  מכונות  מיגון  ללא  עבודה  של 
אחרים  של  עבודה  ואיסור  למכונה  גישה 

למעט העובד הכשיר. מכאן עברו להגדרת 
נרכש  ניסיון  ותק,  הכשיר:  העובד  מיהו 
מנהליו  ידי  על  המוכר  עובד  בעבודה, 
ואת  המכונה  את  היטב  מכיר  כאחראי, 
מוסמך  מי  הגדירו  מכן  לאחר  הסיכונים. 
מחלקה  מנהל  כשיר:  עובד  להסמיך 
מכונות  בפיתוח  רב  ניסיון  בעל  לפחות, 
הבא  השלב  נרחבת.  מערכתית  וראייה 
היה להגדיר את תהליך ההסמכה: הדרכת 
מיגון מכונות על ידי מדריך מוסמך, לאחר 
עצמה  המכונה  על  ספציפית  הדרכה  מכן 
הסופי  בשלב  המסמיך.  ידי  על  שניתנת 
בוחן המסמיך את הידע. לכל עובד כשיר 

ניתן כתב מינוי.

ועדת בטיחות

שונה   HPב־ בטיחות  ועדת  של  המבנה 
כמתחייב  הפריטטית,  הועדה  מהמקובל. 
באופן  מפעל  כל  במסגרת  פועלת  בחוק, 
את  ביטוי  לידי  להביא  מנת  על  עצמאי. 
נוצר  אגף  כל  של  השונה  והאופי  הצרכים 
ספציפית  להתייחסות  מקום  לתת  צורך 
למבנה  מתחת  נבנה  כך  ייחודיות.  לבעיות 
תתי  מעין  הבטיחות  ועדת  של  השגרתי 

ועדה שאותם אנו מכנים פורומים.
פי  על  מאנשים  מורכבים  ה"פורומים". 
בחטיבת  לדוגמה:  השונים.  הנושאים 
פורום  מערכות,  פורום  קיים  אינדיגו 
מוצרים מתכלים, פורום מחקר חומרים 
פורום  כל  נציג  התהליך  של  בסופו  ועוד. 
ומעלה  הרלוונטיים  הנושאים  את  מרכז 
ליצור  מנת  על  המרכזית,  בוועדה  אותם 
הפריה הדדית ולטפל בכל הנושאים ברמה 

הכלל ארגונית.

בטיחות גם בתערוכות

HP מופיעה בתערוכות  גלובלית  כחברה 
כמו  הדפוס  בתחום  בעולם  חשובות 
 IPEX ו־ בגרמניה   DRUPA תערוכת 
שנים.   4 ל־ אחת  שמתקיימות  באנגליה 
במהלך התצוגה עובדות מכונות הדפוס 
לאוויר  פולטות  והן  המרץ  במלא 
הרשויות  ללכוד.  יש  אותם  ממיסים 
הגנת  על  מאוד  מקפידות  בגרמניה 
עם  הופעה  מאשרות  לא  והן  הסביבה 
כאשר  בתערוכה  בו  ושימוש  מוצר 
את  יסכנו  שהפליטות  פוטנציאל  יש 
שהציגו  הבטיחות  פתרונות  המבקרים. 
של  הקפדנית  הדרישה  על  ענו   HP אנשי 
השלטונות בגרמניה. ההשקעה בתצוגה, 
ממושכת  היא  הבטיחות,  של  בהיבט 
תכנית  יש  חודשים.  מספר  ואורכת 
התצוגה,  של  ההקמה  לשלב  בטיחות 
ובהמשך  התצוגה  של  השוטפת  להפעלה 
הבטיחות  תכנית  את  התצוגה.  לפירוק 
אשר  התערוכה  למארגני  להגיש  צריך 
ניתן  לא  האישור  ללא  אותה.  מאשרים 

להקים את התצוגה.� 

 משמאל 
 רוני וייס 

ועומר הירשל

 מינדף 
 לשטיפת 
ראשי דיו


