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כללי. 

שלבים בניהול סיכונים. 

עבודה-עמדת"תהליך ניהול סיכונים ב "– JSA. 

 ניהול סיכונים במתקן כימי בשיטת– Hazop. 

עקרונות בתיכון לבטיחות. 

דוגמאות. 

 :על מה נדבר ביום העיון 



 : 1970-פקודת הבטיחות בעבודה 
 .כלליים -תקנות וצווים  20 –כ 

 .בגיהות -תקנות וצווים  20 –כ 

 .תקנות הקשורות לבנייה 10 –כ 

 : 1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה 
 .תקנות בלבד 7

 : 1945 -היד -פקודת התאונות ומחלות משלוח
 .  תקנות בלבד 2

 .תקנות וצווים סוציאליים, חוקים 40 –כ 

 : 1954 –חוק החשמל 
 .חשמל –תקנות  25 –כ 

 :1954 –חוק החומרים המסוכנים וחוק חומרי נפץ 
 .תקנות וצווים 20 –כ 

 : 1965 –חוק התכנון והבניה 
 .  תקנות 7 –כ 

 : 1959 –חוק שירותי הכבאות 
 .כבוי אש –תקנות  11 –כ 

 : צווים ותקנות בטיחות נוספים , חוקים
 .   כ"סה 65 –כ 

 (2008)הוראות ותקנות בנושא בטיחות , צווים, חוקים 300 –כ 

 2008. בטיחות ובריאות בתעסוקה, גריפל' א
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 חוק ארגון הפיקוח על העבודה  

 1954 - ד"התשי

פקודת הבטיחות בעבודה  

 1970 – ל"התש( חדש-נוסח)

 (ט"פב)

 Ministry of Labor, Social Affairs and –משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 

Social Services 

 

 שרות הפיקוח על העבודה/ אגף 

 

 מפקח עבודה ראשי

-פקודת התאונות ומחלות משלח

 1945 -היד 

 מפקח עבודה ראשי

 המה המי



 חוקים: חקיקה ראשית  

 'הוראות וכד, צווים, תקנות: חקיקה משנית 

 פסקי דין  : פסיקת בית המשפט 

 החקיקה בנושא דיני הבטיחות

אין )....( העובדה שהמחוקק או מחוקק המשנה קבעו בחוק או בתקנות אמצעי זהירות מסוימים "

היה לנקוט אמצעי , כי מחובתם של הנתבע או הנאשם, שבית המשפט לא יוכל לקבוע, פירושה

   (.'בריגה נ מוחמד ואח 335/80א "ע)"אש לא בא זכרם באותם חיקוקים, זהירות נוספים
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 היררכיה בדרישות החוק  

 .חוק

 .חקיקה משנית

 .פקודה

 .תקנות

 חוקי עזר מוניציפאליים

 .צו

 .תקן ישראלי

 .הוראות שעה

 .נהלים

 .הוראות עבודה

 .  נוהגים

הוכחת יסוד  

 הרשלנות
עמידה  

 לדין פלילי

אך בגין אי קיום הוראותיהם שגרמו במישרין  , מחייבים אך ורק בתוך המפעל -הוראות עבודה / נוהל פנימי 

 .    או אף תביעה פלילית( נזיקין)לתבוע תביעה אזרחית , רשלנותעל בסיס , להתרחשות אירוע ניתן

 פסיקת בית המשפט



 050-6231670 – ארקושר רמי "ד

 חוקים נחקקו במדינת ישראל למן  (. כנסת)הוראת התנהגות מחייבת מטעם המחוקק  - חוק

 .החוק מחייב את כל אזרחי המדינה אלא אם כן צוין אחרת. הקמתה ועד היום       

 .חוק זה חוקק אחרי הקמת המדינה(. 1954)ד "חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי: לדוגמה       

 

 חוקים אשר נחקקו בארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי והם חלק מחוקי מדינת   - פקודה

 .לפקודה יש תוקף של חוק ואין כל הבדל ביניהם מלבד השם. ישראל לאחר הקמתה            

 .אשר חוקקה טרם הקמת המדינה, פקודת הבטיחות בעבודה: לדוגמה            

 

 תקנה אמורה לפרט את  (. ראש עיר, שר) -חקיקת משנה של הרשות המבצעת  - תקנה

 ".אב"האמור בחוק או בפקודה והסמכות להתקינה מקורה בחוקי ה           

 

 .  1984-ד"התשמ( תוכנית בטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה : לדוגמה          

 נוהג / נוהל / צו / תקנה / פקודה / חוק 
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 עמידה בדרישות החוק   –מקור הסמכות בבטיחות 

 ".נותן את הדין/ "אחראי על הבטיחות 

Responsibility / Accountability 

 "אחריות" "נותן את הדין"

 תאונת עבודה

 "נותן את הדין"

 העמדה לדין פלילי -בית המשפט 

 "תופס המקום"

 ממונה בטיחות

להכיר את  

דרישות החוק  

 .ולפעול בהתאם

 יסוד הרשלנות -הוכחת 
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 (ת"בג) ובריאות בתעסוקה גיהות, בטיחות 

 Workplace Safety and Health  אוOccupational Safety and Health ) 

,  בטיחות

ובריאות   גיהות

 בתעסוקה

 כל דין –דרישות חוק 

 המדינה

 עמידה בדרישות חוק

 מפעל/ הארגון 
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  גיהות, בטיחות

 ובריאות בתעסוקה

 רפואה תעסוקתית תעסוקתית  גיהות בטיחות תעסוקתית

 בריאות תעסוקתית

 מקצוע -מחלות

 תאונות 

 עבודה

 נזק ישיר כתוצאה מתאונה
נזק בריאותי מצטבר לאורך זמן  

 (.מקצוע-מחלת)

 (ת"בג) ובריאות בתעסוקה גיהות, בטיחות 

 Workplace Safety and Health  אוOccupational Safety and Health ) 

 –חשיפה כרונית 

 .  ס"חשיפה ממושכת לחומ

 .חשיפה לריכוזים נמוכים יחסית של חומר –כ "בד

  –חשיפה אקוטית 

 .  ס"חשיפה קצרה לחומ

 .כ חשיפה לריכוזים גבוהים של החומר"בד
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25-10-2019 

"מחלות מקצוע"  
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ניהול סיכונים  

 בעמדות עבודה



 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד

  המטרה העיקרית של כל העוסקים בבטיחות ובריאות בתעסוקה(Occupational Safety and Health) –  

 .שלא תגרום נזק לבריאות הפיזית או הנפשית של העובד, הוא ליצור סביבת עבודה בטוחה ככול הניתן      

  בטיחות(Safety) – במקום העבודה או  , ומידת ההפחתה של רמת הסיכונים, מידת השליטה בסיכונים 

 ".קביל-סיכון"בתהליך מסוים ועד כדי     

  בטיחות תעסוקתיתOccupational Safety)( –  במניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע ובצמצוםעוסק 

 .הערכת הסיכונים ומזעור הסיכונים, איתור גורמי סיכון"י תהליך סדור הכולל "הנובע מהן וזאת עהנזק     

 תעסוקתית  גיהותOSH : Occupational Safety and Health)( –  מהווה תחום ומכלול של פעילויות  : 

 ושל תנאי חשיפה המשפיעים על  גורמי סיכון בסביבת העבודה בקרה ומניעה של , הערכה, הכרה, חיזוי    

 .בריאות העובד    

  רפואה תעסוקתיתOccupational Medicine)( – ענף ברפואה שענינו מניעה וטיפול במחלות מקצוע אשר 

 ,התאמה לעבודה, בין היתר גם בביצוע בדיקות רפואיות. נגרמות עקב גורמי סיכון אליהם נחשף העובד    

 .    'הערכת כושר עבודה וכד      

(ת"בג) ובריאות בתעסוקה גיהות, בטיחות   
 Workplace Safety and Health או   Occupational Safety and Health 



 גריטה

 תפעול שוטף. 

 תחזוקה. 

 מעבר לקו ייצור חדש. 

 תהליך כיבוי והדלקה. 

 משמרת לילה. 

 הפעלה בהספק חלקי. 

 גריטה. 

 בכל שלבי מחזור החיים -נדרשת עמידה בדרישות 
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 ואינטרנט

 שרות  / תהליך / מוצר / מחזור החיים של פרויקט 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

  –שמירה על איכות הסביבה 

 ".הבאים-דורות"מה משאירים ל

 פסולת



!מאזן בין חופש התנועה לבטיחות בכביש   
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היותו מאזן בין החופש  אבן הבוחן של מערך בטיחות נכון הוא 

הרי ניתן להציב אין סוף סייגים  . התפעולי לבטיחות התפעולית

דבר שימנע כמובן  , בטיחותיים שיגבילו את הפעילות התפעולית

בעת לא תתבצע הפעילות  -אבל בה, תקלות ותאונות עבודה

 .  התפעולית המתוכננת

 ", ניסיון, ידע

 "בריא-הגיון"ו" ישר-שכל

050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  



 היכן לבצע ניהול סיכונים

050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  
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 עבודה בגובה –גורם סיכון 

 .  נפילת העובד –הסיכון 

 הורדת הסיכון  

 הרכבת מעקה. 

 מערכת הגנה היקפית. 

 חיים-קו"חיבור ל ." 

 מצודה

Acceptable - Residual - Risk 

 קרינה רדיואקטיבית   -גורם הסיכון 

Hazard – גורם סיכון  . 

Risk – סיכון  . 

 מקור קרינה רדיואקטיבי

 .חשיפת מפעיל לקרינה מייננת –הסיכון 

 הורדת הסיכון  

 המקור במצודה" טמנת"ה. 

 הרכבת קולימאטור  . 

 עבודה בטיחותית תחת סיכן שאריתי קביל   –המטרה 

 קרינת גאמא  . 

 חומרים רדיואקטיביים. 

  רציפה –קרינה ספונטנית . 

 0.2-1.3  Mev . 

050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  
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 תוצאה   Xהסתברות =  סיכון בטיחותי  

 (רמת הנזק/  מספר נפגעים  )   Xחומרה   

  –בטיסת נוסעים  -בואינג  747

 .נוסעים ואנשי צוות 450 –כ 

 –תובלה /בטיסת כיבוי  -בואינג  747

 .אנשי צוות 10 –כ  

050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  



(2020ש  "ב)גידור לקוי בחפירה במדרכה   

 ?נדרש לבצע ניהול סיכונים  –האם למפגע בטיחותי 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 משה ויטל
050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  
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 1954 - ד"התשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה. 3

   2013-ג"תשע( תכנית לניהול הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

 :שבו יפורטו נושאים אלהפרק ניהול סיכונים במקום העבודה   (4)

 :ניתוח סיכונים מקצועי שיכלול את השלבים האלה   (א)      

 .זיהוי גורמי סיכון (1)          

 .הערכת סיכונים (2)         

 .ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים (3)         

 .קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים (4)         

 .יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים (5)         

    1970-ל"התש ט"הפב( / נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה . 1

 1954 - ד"התשיהיד  -פקודת התאונות ומחלות ומשלח. 2

חקיקה  

 ראשית

מערכות ניהול בטיחות  

  –ובריאות בתעסוקה 

 45001/  18001י "ת



 כללי

 .לקביעת פרמיית הביטוח –בחברות הביטוח ניהול סיכונים התפתח לראשונה •

 .  א"כ/ בתחילה נתפש ניהול הסיכונים כחלק מפעילויות בארגון האחראיות על התקציב •

חקר ביצועים , הנדסת אנוש: התפתחות מאוחרת יותר שילבה בניהול הסיכונים •

 .ופסיכולוגיה

   של המאה העשרים 70 –שנות ה ניהול הסיכונים הפך לנפוץ בעולם רק באמצע.  

    ניהול סיכונים משפטיים ברפואה, הנדסת בטיחות: כיום הוא משתלב עם תחומי  , 

 .אבטחת מערכות מידע ועוד    

   כללים , קביעת נהלים, טעויות, אירועי בטיחות ותאונות: ניהול סיכונים אינו רק תחקור 

 .   אקטיבי-אלא בעיקרו הוא תהליך פרו  -ומתן המלצות בניסיון למנוע אותן או להפחיתן     

 .המקובלת כיום בעולם" ניהול איכות כוללת"ניהול הסיכונים הינו חלק מ •

 .תוכניות פיתוח ותהליכי ייצורניהול סיכונים הכרחי לתחומים רחבים של •
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לפתח /יכול לסייע בכימות של סיכונים אלה ולהציע, יישום נכון של ניהול סיכונים•

 .תוכניות חילופיות כדי להפחית את הסיכון ואת השפעתו

שתוצאתם אינה ידועה באופן , אירועים עתידייםניהול סיכונים עוסק בתוצאות של •

 .מדויק ואמור לתת מענה כיצד להתמודד עם אירועים אלה אם יתרחשו

 .חיוביות או ההפך/ מוצלחות / כ כרצויות "תוצאות של תהליך מסווגות בד•

 כללי

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד ר אמיר פרי"ד

 ניהול משברים –אינו  –ניהול סיכונים 

 נגיף הקורונה



 בקרה/מניעה אמצעי בחר

 התוכנית או שנה אחרים

 בקרה/מניעה קבע אמצעי

 הסיכון לצמצום

 וההוראות החוק למד את דרישות

 האם

  קביל הסיכון

 האם קיים

 חוק תקנה או הוראה

 הנוגעים לגורם

 הסיכון

 האם

 הסיכון

 הכרחי

 סיכון

 אותו הסר

 לאמצעי פעל בהתאם

 בקרה/מניעה 

 קבע פיקוח ודווח בהתאם

 כן

 כן

 כן

 לא

 לא

 לא

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 משה ויטל



ר בני מלנקי"ד  



 סיכוניםיעדי ניהול 

.ניתוח סיכונים –ס "נ  

 סיכונים
 הזדמנויות

 – 45001/  14001/  9001י "ת: בטיחות / סביבה / תקני ניהול איכות 

 ).....(.פעולות המתייחסות לסיכונים והזדמנויות :  6.1' סע



לבטא את המאפיינים של הסיכונים באופן כמותי כדי לאפשר קביעת  -מטרה •

 .עדיפויות ובחינת החלופות לטיפול

 .הערכה מבוססת בעיקר על•

 .סבירות האירוע–

 .השלכות האירוע במידה ויתרחש–

 .כלים כמותיים מול כלים איכותיים•

 ,מערכת לא תמומש או שהיא תמומש/ כל דבר העלול לגרום לכך שהפעילות  - סיכון

 .ז משמעותיים ביותר"אך בחריגות משאבים ולו           

 .הוא יישום שיטתי של שיטות לזיהוי והערכת סיכונים – סקר סיכונים

6231670-050 ,arkushrami@gmail.com 

mailto:arkushrami@gmail.com


 ניהול

 סיכונים

 מיגון

 אישי
סיכון 

 קביל

 Safety by Design –תיכון לבטיחות 

 Accident Prevention –עקרון בטיחותי למניעת תאונה 

יש להטמיע בעיקר אמצעיים  , בבטיחות

 טכניים והנדסיים לא אדמיניסטרטיביים

 קו ההגנה האחרון

 פעילות

  מניעתית

 פרואקטיבית

זיהוי 

גורמי  

 סיכון

Hazards 

 חיץ בטיחותי

  Safety Barrier 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 מקור

 אנרגיה

מחסום על מקור  
 האנרגיה

"לבטח-גידור"  

 אדם

 

ציוד )מחסום המגן על אדם 
(מגן אישי  
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Barrier Analysis 

 מחסומים למניעת אובדן שליטה על מקור אנרגיה 

ר אבי גריפל"ד  
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 מדוע לא כדאי לעסוק בניהול סיכונים  

 .הרי אנחנו יודעים היכן הסיכונים שלנו, כבר עשינו•

 .צריך להתקדם בפרויקט –אין זמן •

 .הארגון לא מתגמל על מניעת בעיות•

 .כולל סטטיסטיקה, דורש ידע וכלים מסובכים•

 .לעבוד יותר קשה/ אולי נגלה שצריך להשקיע יותר •

 ?מנהל /חדשות רעות ללקוח/ספקות/ שאני אציג חששות•

 .בטח שמעתם הרבה תירוצים אחרים•
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 :ניהול סיכונים כולל•

 (.Planning)תכנון –

 (Identifying)זיהוי :   הכוללת( Assessing)הערכה –

 (Analyzing)וניתוח                                              

 (.Handling)טיפול –

 (.Monitoring)בדיקה ומעקב –

 .של אירועים עתידיים כדי לוודא שתוצאתם חיובית ורצויה   

 כללי

 :תהליך ניהול סיכונים נכון ואפקטיבי מטבעו•

 (Proactive)אקטיבי -פרו–

אקטיבי  -שמטבעו הוא רה( Crisis Management)שונה מניהול משברים –

(Reactive.) 
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•Risk Management (ניהול סיכונים )- היא פעילות העוסקת בסיכונים והכוללת: 

 (.Risk Planning)תוכנית סיכונים –

 :הכוללת( Risk Assessment)הערכת סיכונים –

 (.Identifying)זיהוי סיכונים •

 (.Analyzing)ניתוח סיכונים •

,  ז"לו, מי מטפל, אחראי( : Risk Handling)בקרה וטיפול בסיכונים , תהליך למעקב–

 ..'עלויות וכד

 (.  Risk Monitoring)בקרה ופיקוח לבחינה אחר הפחתת הסיכונים , מעקב–

 (.Documenting)תיעוד תהליך ניהול הסיכונים –

 הגדרות -כללי 

 אפקטיביות  
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 תהליך ניהול הסיכונים

 ליישום בכל פעילותניהול סיכונים הינו תהליך הניתן. 

 לטיפול בסיכוניםמובנית ושיטתית , אקטיבית -פרו התהליך מיישם גישה. 

 תוך הקפדה ואיזון בין  , אותם יש לבצע על פי הסדר, שלבים 6 -מורכב מהתהליך

 .לצורך איזון התהליך וקבלת משובתיעוד מלא ותחקור , השלבים השונים

 יישום ניהול סיכונים

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד



 סיכונים בפרויקט

 אירוע סיכון

 פרויקט
 יעדים

 תוכניות

 משאבים

 תקציב

 'וכו

 השלכות שליליות
 תכולה

 פונקציונליות 

 ז"לו

 עלות

 איכות

 'וכו

 סבירות

 חשיפה

 אפשרות שיתרחש אירוע עם

 השלכות שליליות לפרויקט   
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 בעייתיות בניהול סיכונים בפרויקטים

 ".סיכון"של המושג כמותית  קושי במדידה•

 .קשה להוכיח את התועלת במניעת אירועים שלא מתרחשים•

 :ומושפעת מ תפיסת הסיכון אינה אובייקטיבית •

 .אישיות המעריך–

 .תרבות ארגונית–

 .כמות אירועי הסיכון–

 .אופק הזמן–

 ניתוח מורכב•

 .אינטראקציות בין אירועי הסיכון–

 .סיכונים משניים–
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 ?  היכן זה עלול להשפיע 



AVIV>AMCG (Management & Consulting) 

 ניהול סיכונים בפרויקטי בניה ותשתית

 נקודת מבטם של יזמים –סיכונים מהותיים בפרויקטי בניה 

בחן את ההסתברות  מהמזרח הרחוק ומאוסטרליה מחקר שנערך בקרב חברות בניה 

על פי חלוקה לקבוצות מדדים עסקיים של  , להתממשות סיכונים בעלי השפעה שלילית

 .  הפרויקטים

 (תכנון)ז אגרסיבי "לו
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 ניהול סיכונים בפרויקטי בניה ותשתית

AVIV>AMCG (Management & Consulting) 

 (תכנון)ז אגרסיבי "לו

 (תכנון)ז אגרסיבי "לו

 (תכנון)ז אגרסיבי "לו

 (תכנון)ז אגרסיבי "לו

 יישום שינויים

 יישום שינויים
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AVIV>AMCG (Management & Consulting) 

ביצוע ניהול  

 !לקוי  -סיכונים 
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Qualitative Risk 

 Analysis 

Risk  Management 

Planning 

Risk 

 Identification 

Quantitative Risk 

 Analysis 

Risk Response 

 Planning 

Risk Monitoring 

And control 

PMI - Risk Management Processes 

 050-6231670 – ארקושר רמי "ד

 תכנון

 זיהוי

 ניתוח איכותי ניתוח כמותי

 מעקב ובקרה

 תגובה ופעילות

Project Management Institute 

 העמותה לניהול פרויקטים       
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 קשר אפשרי אך לא מחייב –קו מקווקוו , קשר אופייני –קו מלא : הסבר

 ר אמיר פרי"ד

 מבנה תהליך ניהול סיכונים

 מבנה של תהליך ניהול סיכונים

 תכנון סיכונים

 טיפול בסיכונים הערכת  סיכונים
בדיקה ומעקב 

 אחר הסיכונים

 תיעוד הסיכונים

 ניתוח סיכונים

 זיהוי סיכונים

 משוב
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 שלבי תהליך ניהול הסיכונים - ששת

 .תהליך מחזורי הנבחן שוב ושוב בהתאם לאופי הפעילות: החשיבות 
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 זיהוי מפגעים וגורמי סיכון - 1שלב 

 :השלב הבסיסי עליו מושתת התהליך 

לא יטופל בהמשך   – שלא יאותרמפגע / גורם סיכון 

 .התהליך

,  כל מצב ממשי או פוטנציאלי – הגדרת מפגע

בפעילות , העלול לגרום לפגיעה באדם

מפעל או לגרום נזק לציוד המפעל או  /הארגון

 .  לסביבה
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 זיהוי גורמי סיכון –שלב ראשון 

 :כלים לזיהוי גורמי סיכון•

 :כלים ראשוניים–

 .Operation Analysisניתוח הפעילות                           •

 .Preliminary Hazard Analysis (PHA) –ניתוח גורמי סיכון ראשוניים •

 .”?What if tool“"                       מה יקרה אם"כלי •

 .Scenario Process Tool כלי ניתוח תסריט התהליך     •

 

 מבצעים ביחד

 ר אמיר פרי"ד 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד

 (:המשך)כלים נוספים לזיהוי גורמי סיכון •

 .The Fault Tree Analysis -( FTA)ניתוח עץ הכשל –

   -( FMEA)ניתוח תרחישי סיכון ותוצאותיהם  –

The Failure Mode And Effects Analysis  



 גורמי סיכוןזיהוי 

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד

 ?מי זה 

 "אשה"



  Preliminary Hazard Analysis –ניתוח מוקדם של גורמי סיכון 

 The Preliminary Hazard Analysis - ניתוח מוקדם של גורמי סיכון

 .כלי להערכה ראשונית של גורמי סיכון–

 .תהליך/ משימה / קבלת סקר מהיר של גורמי סיכון בכל שלבי הפרויקט : מטרת הכלי•

תהליך בעל גורמי סיכון נמוכים הכלי יהווה את כלי / משימה / במקרים של פרויקט -

 .הזיהוי העיקרי והסופי של גורמי הסיכון

קריטי לביצוע / בהם הזמן קצר   בדגש על מקרים, ניתן ליישום בכל התחומים: יישום•

 .תהליך ניהול הסיכונים

 .Operation Analysis –יחד עם ניתוח הפעילות  PHA -נדרש לשלב את ה: שיטה•

 .  תהליך דומה/ משימה / מומחים ובעלי ניסיון בפרויקט : מקורות מידע •

 ר אמיר פרי"ד 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד



 :PHA –תכונות אופייניות של ה •

 .הערכה מהירה של גורמי סיכון–

/ מידע על הצלחות , מומחים, סיעור מוחות, שימוש בסימולציה על תרחיש הפעילות–

 .נורמות, נהלים, חוקים, "כמעט ונפגע"מידע על אירועי , תאונות, כישלונות

 .תהליך דומה/ משימה / שילוב כלל הגורמים העתידים לקחת חלק בפרויקט –

 :PHA –תכונות אופייניות של ה •

 .מספק זיהוי מוקדם לגורמים בעלי סיכון גבוה–

 .אין לחפש בשלב זה פתרונות לגורמי הסיכון שאותרו–

 .מסייע לתעדף בין תחומים הנדרשים לביצוע ניהול סיכונים עתידי–

  Preliminary Hazard Analysis –ניתוח מוקדם של גורמי סיכון 
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נדרש להעביר מערבל  , לאור התרחבות המפעל ובניית מבני הייצור החדשים: המשימה•

 .טון ממבנה הייצור הישן למבנה הייצור החדש 3השוקל  –

   שנים במבנה ייצור א 5המערבל ממוקם במיקום בו הותקן לפני : נקודת ההתחלה'. 

   המערבל מוקם במיקום החדש במבנה ייצור ב: נקודת סיום' . 

  Preliminary Hazard Analysis –דוגמא לשימוש ב 

 'מבנה ב 'מבנה א

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד
 ר אמיר פרי"ד



 :PHA –דוגמא לשימוש ב •

 

     
 אירוע/ פעילות  גורם סיכון

הרמת המערבל כדי למקמו על   המערבל יסתובב במהלך ניסיון ההרמה

 המערבל יאבד שווי משקל במהלך ההרמה   .עגלת השינוע

 המערבל יפגע באדם או בציוד בהרמה  

 המערבל יפגע במכונה אחרת בהרמה

 המערבל יינזק במהלך ההרמה

עגלת  מיקום המערבל על  ההורדה  המערבל יינזק בזמן 

בזמן הורדת המערבל ותפגע עגלת השינוע תזוז  .השינוע

 במכונה אחרת

  Preliminary Hazard Analysis –דוגמא לשימוש ב 
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  ”The “What If Tool –" מה יקרה אם"כלי 

  או המונח   "מה יקרה אם"אחד הכלים היותר מקצועיים לזיהוי גורמי סיכון הוא הכלי 

 .  "What if Tool" בלועזית     

 י "הכלי פותח כדי להפוך את הניתוח האינטואיטיבי של זיהוי גורמי סיכון המבוצע ע 

 .לתהליך מובנה ופורמאלי –מומחים     

 ולכן הוא מאוד מתאים  , מהיר ופשוט, אפקטיבי, אחד היתרונות בכלי זה שהוא קל 

 . (Operational Personal)" רצפת הייצור"לשימוש אנשי השטח או אנשי     

  מרפי-מחוקי"בבסיס השיטה עומדת האמירה המפורסמת "(Murphy's Laws), 

 .   "מה שיכול להשתבש סופו שישתבש"    

 מחשבתי-דמיוני -תסריט" "כתיבת"י "כ השימוש בכלי זה הוא ע"בד " 

     (Scenario Thinking) ומהתשובה לשאלה " מה יקרה אם" -נשאלת השאלה " עליו"ש–  

 .צף גורם הסיכון    
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  ”The “What If Tool –" מה יקרה אם"לשימוש בכלי , דוגמא

/  מיקום 

 עמדה

 "  דמיוני -תסריט"בניית 

(Scenario-Thinking)  

 גורמי הסיכון העיקריים שצפו בעקבות השאלה

 "What if Tool"   

 
 כניסת  
הרכב 
 למוסך

 
יום גשום עם ערפל כבד ותנאי ראות  

הנהג אינו רואה בצורה  . לקויים
מכיוון שבנוסף  , ברורה  את הכניסה

חונות  , לתנאי הראות הלקויים
 .   משאיות בסמוך לכניסה למוסך

 .החלקה על כביש רטוב -
 .ופציעת הנהג –התנגשות עם אחת המשאיות החונות  -
 .הכניסה למוסך ואיבוד ההתמצות" פספוס" -
 שניפציעת  -התנגשות בכניסה עם רכב שתוקן ובדיוק יוצא מהמוסך  -

 .    הנהגים   

 שולחן  
עבודה 
 במוסך

ולכן בעל  , לקוחות רבים במוסך
המוסך החליט לטפל ביותר מכוניות  

בו זמנית מאשר מצאי עמדות  
על  , כתוצאה מכך. העבודה הפעילות

נערמו חלקים  , שולחן העבודה
,  ואביזרים שפורקו מכמה מכוניות

ו זמנית על  ב ומספר מכונאים עבדו
 .  השולחן

 או   חלקים הולכים לאיבוד –על השולחן " מבלגן"כתוצאה  -

 .  'במכונית ב' למכונית אחלק השייך בטעות שמרכיבים    

 לזהשני מכונאים העובדים בו זמנית בשולחן העבודה מפריעים זה  -

 .  כדי ריב אישיעד להגיע דבר שיכול    

  –עקב הצפיפות על שולחן העבודה עלול חלק או חפץ כבד ליפול  -

 .  במכונאיולפגוע    
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 Fault Tree Analysis (FTA)  -ניתוח עץ תקלות 

 ניתוח עץ כשל הוא טכניקה נפוצה לניתוח כשלים והערכת ההסתברות לאפשרות 

 . התרחשותם     

 בצורה של תרשים  , הטכניקה מבססת על מודל לוגי המתחקה אחר הגורמים לכשל 

 עם או בלי  , וסימולים נוספים (or)" או" (and)" ו"הכולל שערים לוגיים של , "כשל-עץ"    

 (.איכותי או כמותי, ניתוח)חישובי הסתברות לכל אירוע כשל     

 "יכולים  , או צירופים שלהם, את מכלול התנאים שהם, בצורה גרפית, מציג" הכשל-עץ 

 ."ראשי-אירוע"כשל ראשי או והוא מתחיל בקביעה של , לגרום לכשל הראשי     

  למטה-מלמעלה"הניתוח מבוצע" (Top-Down)  , ראשית הנקראת  בהגדרת תקלה 

 הנקראים  , וממשיכים בזיהוי הגורמים לאירוע הראשי  (Top-Event)" ראשי-אירוע"    

 ".בסיסיים-אירועים"    

 80-20ספר 
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 Fault Tree Analysis (FTA)  -ניתוח עץ תקלות 

  מטרות ניתוח- FTA  הינן: 

 .חישוב הסתברויות להתרחשות האירוע הראשי. א     

 .איתור נתיבי כשל לאירוע הראשי. ב    

 .איתור נתיב הכשל בעל ההסתברות הגבוהה ביותר. ג    

 .איתור נתיבי כשל הכוללים מספר מינימאלי של אירועים בסיסיים. ד    

 .של המערכת (Vulnerability)קביעת מידת הפגיעות . ה    

 80-20ספר 

 .ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. ר אבי גריפל"ד
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 80-20ספר 

 Fault Tree Analysis (FTA)  -( תיאורי)ניתוח עץ תקלות 

Top 

Down 
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 מאביזרי צנרת מ"גפדליפת  Fault Tree Analysis (FTA)  -( תיאורי)ניתוח עץ תקלות 

 .ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. ר אבי גריפל"ד

Top 

Down 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 הערכת הסיכון - 2שלב 

מדרוג של סיכונים ובחינת רמת הסיכון של כל מפגע וסיכון בתפקיד לפני הפעלת 

 .אמצעים שונים להקטנת הסיכון

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד ר אמיר פרי"ד



 שלבים -הערכת הסיכון 

 .למידת החשיפה בביצוע התפקיד( על בסיס נתונים)הערכה •

 .הסיכון בתפקיד/ לחומרת המפגע ( על בסיס נתונים)הערכה •

 .הערכת הסבירות להתרחשות•

 .הערכת סיכונים כוללת לתפקיד•

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד



 הסיכוןהערכת 

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד

 0.01 -שימוש ב

   ס"חומ' ג"ק

   ס"חומ

'  ג"ק 2 -שימוש ב

   ס"חומ

תהליך ייצור  

 במפעל כימי  

פ תהליך כימי  "מו

 במעבדה  

 חומרה

 חומרה
 גורם סיכון



 הגדרות לקביעת רמת חומרה

 כשלון מוחלט, נכות מלאה, אובדן מלא של יכולת תפקוד עצמאית , מוות  -חמור •

 .של התהליך              

 כשלון חלקי של, נכות חלקית , אובדן חלקי של יכולת תפקוד עצמאית -בינוני •

 .התהליך            

 .כשלון קל בתהליך, נכות קלה, פגיעה ביכולת התפקוד העצמאית -קל •

 ר אמיר פרי"ד

 הגדרות לקביעת הסתברות

 .מתרחש לעיתים קרובות במצבים דומים -הסתברות גבוהה •

 .מתרחש מידי פעם במצבים דומים -הסתברות בינונית •

 .התרחש פעם במצב דומה ויתכן שיתרחש שוב -הסתברות נמוכה •

 .התרחש פעם במצב דומה ולא סביר שיתרחש שוב -הסתברות זניחה •

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד



 סבירות

 חומרה

 גבוהה

 גבוה נמוך

 מפת סיכונים

 נמוכה

 050-6231670 – ארקושר רמי "ד

 .2002. אוניברסיטת תל אביב –פקולטה לניהול . צבי רז' פרופ

 גבוה

 בלתי

 קביל

 קביל



  3הכוללת ( 3X4"( )לוח החלטה)"ניתוח רמות הסיכון והערכת הסיכונים של התרחישים יתבצעו על פי המטריצה 

 .הסבירות להתממשות המפגע הערכתרמות של  4-בחינת חומרת הפגיעה ו הערכתרמות של 

 "לוח החלטה" –מתודה לעריכת סקר הסיכונים 

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד



 השילוב שבין הסתברות לחומרה

 הגישה האמריקאית

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד
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 חומרה  xסבירות  =  הנזק  

! 

 050-6231670 – ארקושר רמי "ד
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 חומרה  xסבירות  =  הנזק  

 050-6231670 – ארקושר רמי "ד

Defense in Depth   -" הגנה לעומק"עקרון 



 לעומק הגנה –הגנה " שכבות"

Defense in Depth –   הגנה לעומק היא פריסה היררכית של שכבות שונות של ציוד

 :ונהלים שמטרותיהם

 .למנוע התפתחות של אירועים תפעוליים צפויים למצבי תאונה. א

 לשמור על האפקטיביות של מחסומים פיזיים בין גורם התאונה לבין האדם  . ב

 .והסביבה    

 כאשר פונקציה בטיחותית ובפרט, לפצות על כשלים פוטנציאלים של אדם או ציוד. ג

 .  מחסום נכשלים     



Defense in Depth   -" הגנה לעומק/ "עקרון הגנה רב שכבתית 

Assumptions inherent in defense in depth safety philosophy 

1. People make mistakes. 

2. Design isn’t perfect. 

3. Equipment fails. 

Defense in depth in accident management philosophy 

1. Accident prevention. 

2. Accident mitigation. 

3. Accident management. 

Nuclear safety. Module 3. “Defense in depth”. 
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 :מספר הנחות

 .הגנה לעומק התפתחה בכורים

Accident 

prevention 

Accident 

mitigation 

Accident 

management 

6231670-050 ,arkushrami@gmail.com 

mailto:arkushrami@gmail.com


 הגנה לעומק –הגנה רב שכבתית 

 בקרת התהליך

 הפחתת נזקים

 פעילויות מניעה

 אנשים/ בקרת רכוש 



1. Active safety features essentially are accident-

avoidance technologies – 

 

Cross-traffic alert and blind-spot-assistance 

systems. 

 

 

 

2. Passive safety devices are automatically activated 

during an accident and often are federally mandated 

and standard  across a given manufacturer's line – 

  

Airbags and Seatbelt. 

 

 

 

3. Post accident features usually focus on obtaining 

emergency assistance – 

 

    911 Call / Assist.  

Accident  

prevention 

Accident  

mitigation 

Accident  

management 

מניעת  

 תאונה

 הפחתת

 פגיעה/ נזק  

ניהול 

 התאונה

 חישנים

 כריות אויר וחגורות בטיחות

 פינוי והצלה, דיווח

 –ברכב " לעומק-הגנה/ "יישום והטמעה של עקרון הגנה רב שכבתית 

 תוך כדי ואחרי תאונה  , לפני: שלוש סוגי אביזרי בטיחות 
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050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  

Collimator 

 חומרה  Xסבירות  = נזק  / סיכון 

 מקור קרינה

 הורדת הסבירות

 הורדת החומרה

 נורת התראה

 סינר עופרת



 איתור אמצעי הבקרה - 3שלב 

 שמתפקידו למצוא פתרונות לסיכונים שנמצאו והוגדרו בשלבים - השלב בתהליך

 .הקודמים של התפקיד                     

 .    מהסיכון החמור ביותר לסיכון הקל - הטיפול בסיכונים

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד



 שלבי איתור אמצעי הבקרה

 .זהה את אמצעי הבקרה האפשריים•

 .אתר את כל ההשפעות האפשריות•

 .דרג את אמצעי הבקרה לפי עדיפות•

 

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד



 (.על פי סדר העדפות רצוי ביישומן)להפחתת סיכונים מאקרו אמצעי 

 .יש למנוע לחלוטין את קיומו ולסלק לחלוטין, במקרים בהם הסיכון אינו מוצדק – ביטול•

 סיכון כתחליף לגורם הסיכון-שימוש בחומר או מקור אנרגיה שאינם מהווים גורם –החלפה •

 .  שימוש בהליום במקום במימן בבלון מטאורולוגי, דוגמא. המקורי                   

 המתח-שימוש במקור, דוגמא. שימוש בכמות המזערית האפשרית של גורם הסיכון – הפחתה•

 . הנמוך ביותר בציוד בדיקה המשמש חומרים נפיצים                   

 .כדי לבטל את הסיכון למפעיל, מרחוק-הפעלת מתקן או תהליך בשליטה  - הרחקה•

 .הפחתת חשיפה לסיכון באמצעות ביצוע פעילויות שאין בניהן תלות באתרים – הפרדה•

 מראש של מערכת להפחתת חומרה-הכנה, הכנת חלפים, הפעלת מכלולים יתירים – פיצוי•

 (.ש"תחנת כ/ הקמת מרפאת חרום )בהתרחשות אירוע                

 .  המתנה בביצוע תהליך לפיתוח טכנולוגיה בטוחה יותר או קיום תנאים נוחים יותר – דחייה•

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד .2019. המוסד לבטיחות ולגיהות. עקרונות והפעלה: ניהול סיכונים . ק"מהרי' ר מ"ד



 לטיפול בסיכונים מיקרואמצעי 

 .פתרון הנדסי•

 .התקנת אמצעי התראה•

 .שיפור בתכנון הפעילות•

 .הגבלת החשיפה•

 .ציוות -בחירת אנשים  •

 .הכשרה•

 .שיפור עבודת הצוות•

 .מתן אזהרה•

 .מתן מוטיבציה•

 .הפחתת השפעה•

 .שינוי הרגלים•

 .פיקוח•

 

 

 

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד



 בחירת אמצעי הבקרה

עדיפות לאמצעים טכנולוגיים על פני אמצעים המסתמכים •

עדיפות למדיד אלקטרוני על פני   -על היכולת האנושית 

 .תחושה אנושית

 .דרוג אמצעי הבקרה על פי עדיפות השימוש בהם•

 .'וכוהדרכה , אנשים, מונחי זמן" : המחיר"הצגת •

 .לאחר יישום אמצעי הבקרה -ביצוע הערכת סיכון מחודשת •

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד
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 הרכבה חד חד ערכית

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 יש להטמיע בעיקר אמצעים, בבטיחות

 ולא אדמיניסטרטיביים  טכניים הנדסיים 



 סדר עדיפויות לדירוג אמצעי בקרת הסיכונים

 .2019. המוסד לבטיחות ולגיהות. עקרונות והפעלה: ניהול סיכונים . ק"מהרי' ר מ"ד

.Iביטול גורם הסיכון. 

.II נדרש הפחתת הסיכון למינימום האפשרי –אם לא ניתן לבטל את גורם הסיכון. 

.III שילוב אמצעי בטיחות אוטומטיים –סיכון שאריתי / להגנה בפני הסיכון הנותר. 

.IV י העובד"שילוב אמצעים המופעלים ע –באין אפשרות לאמצעים אוטומטיים. 

.V שילוב אמצעי ניטור והתרעה –לסיכון שלא ניתן להגן מפניו באופן אפקטיבי. 

.VI"שימוש באמצעי מיגון אישי -" האחרון-קו ההגנה. 

.VII הסתמכות על נוהל בלבד כאמצעי בטיחות יחיד –בעדיפות אחרונה. 

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד



Measurement, Inspection. 

Safety design :  

Fail – safe. 

Poka yoke. 

Lockout-tagout (LOTO). 

הטמעת אמצעי בטיחות  

 .י תיכון בטיחותי"ע

 פגמים/כשלים/תאונות/תקלות טעויות תהליכים

 .טעות –מה שלא ניתן למנוע לחלוטין 

 .תאונה, פגם, לכשל –אך ניתן למנוע את הפיכתה 

 אנוש-טעויות

יש להטמיע בעיקר אמצעיים טכניים  , בבטיחות

 הנדסיים ולא אדמיניסטרטיביים

 בדיקה ומדידה

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



   CNC –מחרטת 

 חיבור חד ערכי

   Poka Yoke/ הטמעת אביזרים ואמצעי בטיחות 

 פ "כבר בשלבי התיכון והמו
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 צנרת חד ערכי, חיוט הרכבה חד חד ערכית

 תקע שקע ייעודיים

Fuel-pump handle  

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 קבלת החלטות - 4שלב 

 .אינה שונה מקבלת החלטות בכל תחום אחר•

קביעת מועד לביצוע המחזור הבא של ניהול סיכונים בתפקיד  : אחת ההחלטות •

 .פעם נוספת

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד ר אמיר פרי"ד

 אפקטיביות  



 יישום ההחלטות - 5שלב 

 .אינה מבטיחה את יישומן – קבלת ההחלטות

המבצעים את התפקיד תורמת להבנת הכוונה  מעורבות מלאה של כל העובדים –

 .שמאחורי ההחלטה ולמוטיבציה ביישום ההחלטה

 .לתוצאה וכיצד יימדדמי אחראי כדאי להבהיר –

 .נדרש לוודא שהיישום אפשרי לפני הנחיית בעל התפקיד לבצע אותו–

 .החלטה לא מיושמת גרועה מאי קבלת החלטה–

 ר אמיר פרי"ד

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד



 תיעוד ותחקור , פיקוח - 6שלב 

,  חשיבות רבה לתיעוד התהליך שבוצע – תהליך מחזורי

לנתונים וללקחים שנצברו במהלך התקופה בין מחזור  

 .סיכונים אחד למשנהו

 

 .שלב זה מסיים את המעגל ניהול הסיכונים הנוכחי ומתחיל מעגל חדש של ניהול סיכונים•

 .מאפשר לאתר מפגעים וסיכונים נוספים•

 .משמש להפקת לקחים לשיפור אמצעי הבקרה•

 .הפצת לקחים ומסקנות לגורמים רלוונטיים וקבלת משוב•

איסוף מסודר של נתונים ותחקירים יביא לייעול תהליך ניהול הסיכונים וישפר משמעותית •

 את הזיכרון הארגוני

 ר אמיר פרי"ד

 050-6231670 –ר רמי ארקוש "ד



 אופן ביצוע הערכת הסיכונים

 הערכת גורמי סיכון למשימה שגרתית בשיטת

 :בחינת מטלה למשימה

JOB  SAFETY  ANALYSIS – JSA 

 

כולל את  )" העבודה-תחנת"בבסיוע  העובדים , תפורק לשלביםהפעילות  

 (. עבודות התחזוקה והטיפולים בתקלות

, תאונות אפשריות/תרחישים, עבור כל שלב יש לרשום את תיאור הפעילות בו

הפעילות )ואת אמצעי הבקרה  , חומרת הנזק הצפוי, הסתברות למימוש

 (.המונעת הנדרשת

 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד משה ויטל



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 .נמוך, בינוני, גבוה( : 1)

 .טעון שיפור, סביר, מצוין( 2)

 ,ניתוח לא כמותי, לא נחוץ( : 3)

 .חוות דעת מוספת, ניתוח כמותי       

ופעילויות  " עבודה-תחנות"

משמעותיים  , בהן סיכונים

נדרש בהמשך   –וייחודיים 

 .ניתוח והערכת סיכונים



 JSA -מתודה לעריכת סקר הסיכונים 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

1-שלב  

2-שלב  

3-שלב  

4-שלב  

5-שלב  

6-שלב  



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

   JSAבשיטת   –למתקן כימי  –ניהול סיכונים 



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 זיהוי סיכונים 1 -שלב 

 

 עבודה עם 

 ס נוזלי"חומ

 צ"ר -

 הערכת  2 -שלב 

 סיכונים

 פגיעה . 1

 בעובד

פגיעה בסביבת . 2

 המפעל

מהנדס הקו 

 וממונה בטיחות

 שימוש בציוד  . 1 ניתוח הסיכון 3-שלב 

 מגן אישי

 טיפול בשפך  . 2

 מסוכן

 מהנדס בטיחות

 רכישת ציוד  . 1 קבלת החלטות 4-שלב

 מגן אישי ייעודי

הכנת תשתית  . 2

 לפינוי השפך המסוכן

 מנהל המפעל

 יצירת קשר1. יישום ההחלטות 5-שלב

 .עם ספק 

י  "חוץ ע-מיקור. 2

 תשתיות-קבלן

 מחלקות

 בינוי/ רכש 

/  תחקור / פיקוח  6-שלב

 תיעוד

בדיקת התאמת . 1

 . הציוד

מעקב אחר ביצוע  . 2

 .העבודה

 מהנדס  

 הקו

   JSA -ל  –טופס ניהול סיכונים 

"ארגוני-ידע"  



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

Case Study 



 

 

שיפוט  

וקבלת  

 החלטות

  

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 תיכון הנדסי של ריאקטור לתהליך כימי

 דרישות הבטיחות

מענה לדרישות  

 הבטיחות בתכן חסין

זיהוי גורמי  

 סיכון

הערכת  

 הסיכון

בקרה 

 ושליטה

 .עליית הלחץ עקב בקר תהליך פגום – תסריט ריאקטור

 .התפוצצות/מניעת קריסה - דרישה

 :פתרונות בטיחותיים 

 .הרכבת שסתום פורק לחץ# 

 .פריצה דיסקתהרכבת # 

 .  ביצוע תחזוקה שוטפת# 

 #Fail – Safe    . 
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 (.'מיקום פיזי וכד, ריח, שדה ראיה, רעש, צפיפות)סביבת העבודה  -מיקום הריאקטור 

 (.  'אחריות וכד, הדרכות, כשירות, הכשרות, היפגעות, תנועת עובדים)עובדים /כח אדם 

  בהפעלת הריאקטור תהליכייםסיכונים: 

 (.  'רדיואקטיביים וכד, גודל חלקיקים, קורוזיה, ס"חומ)חומרים /כימיים -     

 (.  'משקל וכד, תת לחץ/ לחץ ', טמפ)פיסיקלים  -     

 (.  'רעידות וכד, בחירת חומרי מבנה, תכנון לקוי)מכאניים  -     

 (.     'התחשמלות וכד, אספקת מתח)חשמליים  -     

  (.  'לאן וכד/איך/מתי, פינוי, סוג החומרים)טיפול בפסולת ובשפכים בתום תהליך 

  (.'יציבות וכד, הנפה, שינוע)סיכונים הנובעים במהלך הרכבת הריאקטור 

  (.   'וכד סייבר, טיב ואמינות הציוד, מהיכן רוכשים)סיכונים הנובעים מתהליך הרכש 

  בתחזוקהסיכונים הנובעים. 

 Industry  - 4/תעשייה  

 רשימת סיכונים חלקית האופייניים להפעלת ריאקטור כימי



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 רשימת סיכונים חלקית האופייניים להפעלת ריאקטור כימי

  (.'פירוק התוצר וכד, הפסקה, הפעלה, טעינה, הכנה)סיכונים הנובעים בתהליך 

 הכרת דרישות החוק בהפעלת ריאקטור. 

  (.  'פליטות וכד, בשכנים, באיכות הסביבה)סיכונים לסביבת המפעל 

  (.  ממדי ריאקטור גדולים"  )חלל מוקף/ "סיכוני עבודה בגובה 

 סיכונים נוספים . 



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 לפיצוץ ריאקטור -דוגמא לאמצעים להורדת הסיכון 

 ריאקטור

 נזק חומרה סבירות

 10000 1000 10 פיצוץ

 5000 1000 5 ונהלים הדרכה

 2000 1000 2 מערכת אתראה

 100 1000 0.1 לחץ בקר

 10 1000 0.01 דסקת פריצה

Safe-Fail 0.001 1000 

 

1 

אמצעים  

 אדמיניסטרטיביים

 אמצעים 

הנדסיים  -טכניים   

?מה זה   



Fail Safe –  מתקן או מערכת או מכשיר אשר  , "מאובטח בכשל"בטוח בכשל או

 .  כך שלא יגרם נזק או שיגרם נזק מינימאלי לאדם ולציוד( כ אוטומטית"בד)באירוע יגיבו 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 .  FS –ללא אימוץ מנגנון 

 .FS –אימוץ מנגנון 

  Fail – Safe (FS) –עקרון / מנגנון 



  –ניתוח סיכונים תהליכים כימיים בשיטת  

 HAZOP (Hazard & Operability Study)   

050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  

 ניתוח סיכונים תפעוליים

הכרה וניתוח תהליך כימי תוך הצפה  

 וניתוח של גורמי הסיכון בתהליך



050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח 

 בתהליך רציף Hazop –ניתוח סיכונים בשיטת  

ניתן לבצע את ניתוח הסיכונים   איך

 ?במתקנים כימיים מורכבים 

 תהליך מנתי/ תהליך רציף 
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  י חב"ע 1963השיטה פותחה במקור בשנת 'Imperial Chemical Industries (ICI). 

 .Chemical Industries Association (CIA)י "ע 1977ופורסמה בשנת      

 כורים גרעיניים וכד, תהליכית-הכימית-השיטה מיושמת בעיקר עבור מתקנים בתעשייה'  . 

 של מומחים מדיסיפלינות שונות לצורך  " מוחות-סיעור" השיטה מבוססת על טכניקת 

 . איתור נזקים אפשריים כתוצאה מסטיות בהפעלת מערכות ותהליכים מורכבים    

  שינוי   בעת ביצוע, בעת תכנון מערכת או מתקן חדשיםהשיטה מיושמת בדרך כלל 

 .  משמעותי ולפני הפעלה ראשונית    

 מסטייה מתפקוד תקין שלכי תאונות ותקריות מתרחשות כתוצאה , השיטה מניחה 

 ולכן נדרשים ניתוח קפדני ומתן פתרונות מפורטים למצביםהמערכת או סטייה מהתכנון      

 .של סטייה אפשרית מהתפקוד או מהתכנון המקורי    

 שכל התקלות -אך הוא חיוני כדי להבטיח , הניתוח הינו מורכב ועשוי לקחת זמן ממושך 

 .  אותרו וטופלו עוד טרם ההפעלה –האפשריות שעלולות להתרחש ולגרום לנזק      
.גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח  

 כללי – hazop  -ניתוח סיכונים בשיטת 

.2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד  

050-6231670, ר רמי ארקוש"ד  
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 .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח

 :מטרות התהליך  – hazop -בשיטת  –ניתוח סיכונים 

  היכן –ואם כן  -קבלת החלטה אם להקים את המתקן. 

 הכנת רשימת שאלות עבור ספק. 

  הוראות של תפעול ובטיחות/ בחינת נהלים. 

 שיפור בטיחות באתר קיים. 

 פרמטרים המיטביים שהוגדרו עבורו/אימות עמידת ציוד בטיחות בדרישות. 

 בחינת התייחסות לסיכוני בטיחות בשלב התכנון. 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח

 :הנושאים שייבחנו  – hazop -בשיטת  –ניתוח סיכונים 

 :יבחנו נושאים כמו , המתקן וסביבתו הקרובה, מעבר לדיון בסוגיות כמו בטיחות התהליך

   

 בטיחות העובדים במתקן וסביבתו. 

  נזקים למיתקן או לציוד/ אובדן. 

  (.אובדן מעמד בשוק)הפסדי תוצרת 

  חבות/ אחריות. 

  העלאת פרמיית ביטוח: נזקי ביטוח. 

  (.מחוץ לגבולות הארגון)בטיחות הציבור 

 השפעות סביבתיות. 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

 בעלי עניין

שמירה על איכות  

 הסביבה
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 .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח

 :אופן העבודה  – hazop -בשיטת  –ניתוח סיכונים 

  מאורגן בהנחיית ראש צוות " סיעור מוחות"יערך(Team-Leader) . 

  בעל ניסיון וכישורים מגוונים להתמודדות רחבה ומיטבית עם ניתוח הסיכוניםיבחר צוות  . 

 מתן ביטוי גם לדעות חריגות ובלתי שגרתיות  . 

 כריזמטיים או אינטרסנטים, י גורמים דומיננטיים"ללא השתלטות ע, דיון מאוזן. 

 בעזרת המידע והנתונים הקיימים, אשר מנחה את מבצעי ניתוח הסיכונים, שיטה מובנית, 

 .(Key-Words)  "מפתח-מילות"סטיות מוגדרות מכוונת התכנון המקורי בעזרת # :   לאתר       

 .גורמים לסטיות הנבחנות#                    

 .תוצאות הנגרמות בעקבות הסטיות הנבחנות#                    

 המלצות לביצוע

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד



 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

  Hazop –ניתוח צוות ביצוע 

  תחום/ מחלקה / מעבדה / אחראי על תהליך  –מנהל אתר / מהנדס פרויקט  . 

  שתכנן את התהליך –מהנדס תכנון / מהנדס תהליך 

  המיועד להפעלת התהליך –מנהל התפעול  . 

  תכנון הבקרה –מהנדס אמינות. 

  היבטי בטיחות –. ממונה על הבטיחות/ מהנדס בטיחות. 

  עם מתוכננים ניסויים –מהנדס כימיה / כימאי. 

 מומחה בניתוח ה –ר בלתי תלוי "יו-Hazop  . 

 . בעל כישורים של מנהל צוות                            

 ...לנהל את התהליך   תפקידו                            

 .2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד
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 .2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד

  hazop -הנדרשים בניתוח בשיטת  המסמכים

 מסמך המתאר את התהליך וכל תזרימי התהליך. 

 ורעילות של כל החומרים וחומרי הביניים המעורבים בתהליך, כימיים, נתונים פיזיקאליים. 

 ותרשים לוגי של בקרת תהליך, אפיוניהם, תרשימי צנרת ומכשור. 

 תרשים האתר ומיקום הציוד. 

 והוראות בטיחות, נהלי תגובה לחירום, נהלי והוראות הפעלה ותחזוקה. 

 אימונם ותרגולם, הנחיות ונהלים להכשרת מפעילים. 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח

 :מהוא תוצר הסקר  – hazop -בשיטת  –ניתוח סיכונים 

 רשימת סיכונים ובעיות תפעוליות. 

 רשימת גורמים לסיכונים ולבעיות התפעוליות. 

 המלצות לבדיקה מעמיקה לנושאים בהם חסר מידע. 

 בנהלי תפעול וכד, בציוד, המלצות לשינויים בתכנון'. 

 :של הסקר " לוואי-תוצרי"

 היכרות מעמיקה יותר של חברי הצוות עם המתקן והתהליך הנבדק. 

  שתחסוך זמן במתקן הבא –" לסיכונים-מודעות"פיתוח חשיבה של. 

  או בתהליך/תיעוד טיפולים ושינויים שבוצעו במערכת ו  . 

   שאמנם נעשה מאמץ רציני למזער סיכונים במתקן החדשתיעוד לרשויות. 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד

רישיונות/ היתרים   
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 .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח

 :הגדרות – hazop -שיטת  –ניתוח סיכונים 

 התהליך בו נבדקים פרמטרים לסטיות מן הכוונה בתכנון/ קטע בתזרים המתקן  – מקטע  . 

  הפעלת מנועהתהליך לפעול במקטע הנבדק לדוגמא / כיצד אמור המתקן  –כוונת התכנון , 

 .   'להאיר וכד, לחמם                           

 שמתרחש-מה"היבט של התהליך המתאר אותו מבחינה פיסיקלית או במונחים של  – פרמטר" , 

 .  פעולה, לחץ, זרימה, לדוגמא                  

 מילים או משפטים המשמשים לתיאור כמותי או איכותי של כוונת התכנון – מפתח-מילת 

 .  שונה, גם, יותר, לא: והפרמטרים במגמה לזהות סטיות                          

 מהירות, לחץ גבוה מהמתוכנן, אין זרימה, תנאים החורגים מכוונת התכנון לדוגמא – סטייה 

 .  'נמוכה מהמתוכנן וכד תנועה                 

 שינוי בתהליך , טעות אנוש, כשל בציוד: סיבות אשר גורמות לסטיות במקטע הנבדק  – גורמים 

 (.   'וכד' שינוי בטמפ, ירידת מתח)הפרעה חיצונית ( 'במהירות זרימה וכד, בגובה נוזל, שינוי בריכוז)         

 קריסת, דליקה, שפך, התפרצות חומר מסוכן: אשר נגרמות בשל סטיות מתהליך  – תוצאות 

 .'הפסקת חשמל וכד, יחידת ציוד                   

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 .2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד 3

 hazop -בביצוע ניתוח שלבים עיקריים 

 :לפני ביצוע הניתוח 

 .המתקן הנבדק/ הגדר את המערכת 1.

 .הזופקבע את משתתפי צוות סיעור המוחות של 2.

 .הכן את כל המסמכים הנדרשים לביצוע ניתוח3.

 :ביצוע הניתוח 

 .חלק את המתקן לקווים או מקטעים פונקציונאליים4.

 (.'וכד' טמפ, זרימה, לחץ)המאפיין הנבחן / הגדר את הגורם 5.

אין  " )מפתח"אתר סטיות מתפקוד תקין לגבי הגורם הנבדק תוך שימוש במילות ה6.

 (.'וכד, -פחות מ, -יותר מ 

 .ונזק אפשרי למתקן, בדוק סיבות לסטייה 7.

 .המלץ על נקיטה בפעולה מונעת אם נחוץ8.

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 אופן ביצוע הניתוח

 .2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד

 "ריאקטור וכד, מיכל הזנת חומר, צינור הזרמה: המערכת הנבדקת למקטעים " פירוק.... 

 הקשורים לסטיות מתפעולותרחישים מזיקים מנסים לאתר , לגבי כל מקטע כזה. 

  איתור התרחישים המזיקים נעשה על פי(Kletz,1986)  איתור סטיות אפשריותהמבוססת על 

 ".מפתח-מילות"ידי -בעזרת סדרת שאלות המונחות על –מתפקוד תקין של המקטע     

  "אין : " מפתח-מילות– (none) .יותר מ- (more of) . פחות מ– (less of) .חלק מ- (part of). 

 .  (other than) –אחר מ . (reverse) –ההיפך . (more than) –יותר מאשר                              

 " .....(.בנוסף", "במקום)"נוספות " מפתח-מילות"ניתן להשתמש ב                             

  הקשורות למאפיינים שונים של המקטעשאלות על חריגות מרכיבים " המפתח-מילות"בעזרת 

 ...(.וכד, זרימה, לחץ', טמפ)    

  ותגובות -בוחנים תרחישים, בוחנים את הסטיות האפשריות מהתפקוד התקיןבמהלך הניתוח 

 .  שעלולים לגרום לנזק ומעריכים את רמת הסיכון ואמצעי ההתגוננות    

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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המערכת למקטעים  " פירוק"  

 מקטע ראשון

 מקטע שני

 מקטע שלישי

  ניתוחHazop קל יותר לכל מקטע בנפרד. 

  תורפה-נקודת" –ממשקי הביניים! " 

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 hazop -התהליך  מסלול

 .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח

 התחלת תהליך הסקר

 בחירת מקטע לניתוח

 הגדרת כוונת התכנון למקטע

 ....(פעולה , זרימה, לחץ)בחירת פרמטר 

 ...(יותר, לא)בחירת מילת מפתח 

 ?האם תיתכן סטייה מכוונת התכנון 

 זיהוי סיבות מעשיות לסטייה

 ציון תוצאות אפשריות לסטייה

 איתור אמצעי הגנה קיימים

 היתכנות ורמת הסיכון, דרוג חומרה

 תיעוד המלצות ומינוי אחראים ליישום

 ?יש מילות מפתח נוספות לפרמטר זה  האם

 ?יש פרמטרים נוספים לאותו מקטע האם 

 ?האם יש מקטעים נוספים 

 סיום תהליך הסקר

 לא

 כן

 כן

 כן

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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  hazop -אופן ביצוע 
 (Kletz, 1986) 

 .2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד
 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
 .2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד

 לסטיות דוגמא "מפתח-מילות"

 אין זרימה היכן שצריכה להיות זרימה  (none) –אין 

   ....ספיקה לחץ  ,יש במערכת יותר מהמתוכנן לגבי כמות חומר (more of) –יותר מ 

 ............פחות לחץ מהמתוכנן , פחות חומר מהמתוכנן (less of) –פחות מ 

 ...., שינוי ביחס לחומרים המוזנים ,חסר מרכיב בתערובת (part of) –מ  חלק

/  תוספת משקעים , תוספת של זיהומים, קיימים יותר חומרים במערכת more than) –יותר מאשר 

 ...בוצה

 ....pipeline-היפוך בזרימה ב –תהליך הפוך או מנוגד   (reverse) – ההיפך

 ....חוסר בהכשרת הצוות, תחזוקה לקויה, הפסקת תהליך (other than) –אחר מ 

 בתהליך רציף Hazop –בניתוח " מפתח-מילות"שימוש ב
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.2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד  

  ניתוח של קו הזנה(pipeline) המחבר בין מיכל הזנה של חומר לדוד חימום דרך משאבה. 

 אין זרימה בצינור –"( אין)" ראשונה" מפתח-מילת"שימוש ב. 

דוד 

 חימום
 צנרת משאבה

מיכל 

 צנרת הזנה

 :Hazop –שאלות הצוות בתהליך               

 האם ייתכן שלא תהיה זרימה? 

  איך זה יכול לקרות –אם כן? 

 מהן התוצאות שתגרמנה עקב חוסר זרימה? 

 האם התוצאות הללו עלולות לגרום נזקים ולפגוע ביעילות התהליך? 

  האם ניתן למנוע תהליך של אין זרימה –אם כן? 

  האם הסיכון הקיים מצדיק את ההוצאה הכספית הנדרשת  –אם כן..? 

 הזנה-קו

 צנרת-מקטע

 א

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 .2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד

  ניתוח של קו הזנה(pipeline) המחבר בין מיכל הזנה של חומר לדוד חימום דרך משאבה. 

 זרימת יתר בקו  –"( יותר מ)" שנייה" מפתח-מילת"שימוש ב. 

 :Hazop –שאלות הצוות בתהליך               

  (בהשוואה לתכנון)האם אפשרית זרימת יתר בקו? 

 (בהשוואה לתכנון)גבוהה יותר ' האם אפשרי התפתחות תנאי טמפ? 

  (בהשוואה לתכנון)האם אפשרי התפתחות תנאי לחץ גבוהים יותר? 

  האם אפשרי..........................? 

צנרת-מקטע  

  ניתוח של קו הזנה(pipeline) המחבר בין מיכל הזנה של חומר לדוד חימום דרך משאבה. 

 זרימה חלקית  –"( חלק מ)" שלישית" מפתח-מילת"שימוש ב. 

 :Hazop –שאלות הצוות בתהליך               

 האם.........? 

 האם.........? 

 צנרת-מקטע

 ג

 ב

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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דוד 

 חימום
 צנרת משאבה

מיכל 

 צנרת הזנה

 הזנה-קו

 ....הצפת סטיות מתהליך מתוכנן  –...(ג,ב,א" )מפתח-מילות"סדרת : "מיכל הזנה 

 ....הצפת סטיות מתהליך מתוכנן  –....( ג,ב,א" )מפתח-מילות"סדרת : " צנרת

 ....סטיות מתהליך מתוכנן –....( ג,ב,א" )מפתח-מילות"סדרת : " משאבה

 ....סטיות מתהליך מתוכנן  –....( ג,ב,א" )מפתח-מילות"סדרת : "דוד חימום 

 .2008. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. גריפל' ר א"ד
 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
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 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
 .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח

 (   איכותי) HAZOP –כהמשך לתהליך הערכת סיכונים כמותית 

 לוח החלטה –מטריצת הסיכונים 

High 4 

Medium 3 

Medium-low 2 

Low 1 

High 4 

Medium 3 

Medium-low 2 

Low 1 

 (probability)דרוג סבירות   (severity)דרוג חומרה 
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 .גיהות תעסוקתית והגנה על הסביבה, ייעוץ בטיחות. אטלס' ח

   Hazop –מגבלות תהליך 

 "מועטות לצורך הגדרת התהליך הנבדק" מילות מפתח. 

  ניתן להרחיב את הניתוח על ידי. איכותי בלבדהניתוח במקורו הינו 

 .ביצוע הערכת סיכונים ולהפכו לכמותי     

 או מניעה של תקלה בעת התפעול/השיטה אינה מבטיחה זיהוי ו. 

 נדרש לבצע את תהליך הניתוח בעזרת מומחים ובעלי ניסיון. 

   כמותם ודיוקם של הנתונים והמידע הזמינים בעת תהליך הניתוח 

 .   את הצלחת התהליך, במידה רבה, יקבעו    



 תודה על ההקשבה

 050-6231670, ר רמי ארקוש"ד
 טעויות אנוש


