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הנדון  :תוכנית הדרכת בטיחות בשנקר – 1026-1027
 .7תוכנית ההדרכה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת
עובדים) ,התשנ"ט 7 7111 -
 .0הדרכות העובדים יהיו בחלוקה עפ"י הסדר הבא:
 0.7מחלקות המשתמשות בסדנאות עץ מתכת ובסדנא לפלסטיקה .
 0.0מח' תכשיטנות .
 0.2מחלקה להנדסה כימית  +מעבדת לשרות התעשייה (  ) S &Mומחלקת
פלסטיקה כולל העובדים מחיפה .
 0.2מחלקת תחזוקה .
 0.2מחלקות אופנה ועיצוב טקסטיל .
 .2נושאי ההדרכות
 2.7ארגונומיה – לכול המחלקות .
 2.0בטיחות בהפעלת ציוד בסדנאות שנקר לכול המחלקות העובדות בסדנאות +
תכשיטנות  ,פלסטיקה .
ליישום תקנה החדשה של ניהול הבטיחות .
 2.2בטיחות במעבדות כימיה – לכול מחלקות ועובדי המעבדות הכימיות
בשנקר ותוכנית ההדרכה תכלול את יישום התקנה החדשה לבטיחות
במעבדה ותוכנית לניהול הבטיחות – תקנה חדשה .
 2.2גהות תעסוקתית – לכל עובדי שנקר.
 2.2כיבוי אש – לכול עובדי שנקר .
 .2באתר שנקר פורסמו נוהלי הבטיחות בשנקר .
 .2מועד ההדרכות אני אתאם עם המנהל האקדמי לאחר אישור התוכנית
 .1ברצוני להזכיר כי הדרכות הן חובה וכמו כן אבקש את השתתפותם של ראשי
החוגים בהדרכה.
 ./הדרכת סטודנטים תתבצע כבכול שנה במהלך החודש הראשון ללימודים.
 .8אודה על הנחייתך לקיום ההדרכה
 .1תכנית מוצעת לביצוע ההדרכות
 .7/הערה  :על מקום ההדרכה תצא הודעה נפרדת

מס"ד

נושא ההדרכה

מיועד ל:
המחלקה להנדסה כימית
ועובדי המחלקה
לפלסטיקה כולל
העובדים מחיפה

הערות

תאריך
ההדרכה

השתתפות חובה
לכול הסגל בשתי
המעבדות כולל
מנהלים

707/170/71

7

בטיחות במעבדה

0

לכול סגל המחלקות
הבאות
בטיחות בסדנאות
 .7סדנאת עץ מתכת .
שנקר
 .0עיצוב טקסטיל
 .2עיצוב מבנה וסביבה

השתתפות חובה
לכול הסגל בשתי
הסדנאות כולל
מנהלים

727170/71

2

בטיחות במח'
לעיצוב תכשיטים

לכול סגל המורים
והמדריכים במחלקה
כולל נאמן הבטיחות

השתתפות חובה
לכול הסגל כולל
מנהלים

727170/71

2

עובדים מנהליים

לכול עובי מנהלה
במחלקות השונות

השתתפות חובה

717/170/71

2

עיצוב מבנה וסביבה
המח' להנדסת
אלקטרוניקה

לכול סגל המורים
והמדריכים במחלקה

השתתפות חובה
בטיחות בסדנאות
שנקר עבודה עם
ממיסים וצבעים

727170/71

1

אופנה ועיצוב
טקסטיל

לכול סגל המורים
והמדריכים במחלקה

השתתפות חובה
בטיחות בסדנאות
שנקר

727170/71

/

המחלקה לאומנות
רב תחומית

לכול סגל המדריכים
בסדנא ולכול המרצים
המשתמשים בסדנא

השתתפות חובה
בטיחות בסדנאות
שנקר

727170/71

 . 7/מרצה השייך לאחת מהחלקות המופיעות ברשימה זו שלא יופיע להדרכות
לא יוכל להיכנס לעבוד בסדנאות
. 77עובדים אשר לא יוכלו להגיע להדרכה יעבור הדרכה בחופשת הסמסטר
הראשון .מתאריכי ההדרכות יופצו לקראת ההדרכה.
בברכה,
עו"ד דרור קווה ,מנכ"ל שנקר.
העתק  :ד"ר אליזבת עמיר ,יו"ר ועדת הבטיחות; שלנגר יהושע ,ממונה הבטיחות.

