




 המובילהכסאל בחברת "מנכ| קנדלארנון
מפתחת ומשווקת אמצעי חילוץ  , המתכננת

מבניינים לאנשים עם מוגבלות

ממונה בטיחות מטעם משרד העבודה

יועץ בטיחות לחברות וארגונים

ממונה התגוננות אזרחית מטעם פיקוד העורף

יועץ בטיחות אש בכיר

  בוגר קורס פינוי עשן בבניינים גבוהים

פיתוח מוצר  

ויצור

תחת פיקוח  

ובקרה שלי



 על ההכנות לפינוי בחירוםמי אחראי

 התקנותמה אומרות

 סרט  | מהירות התלקחות האש ואמצעי התרעה

 להתמודדות במצבי חירום2013–תקנת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 להתמודדות במצבי חירוםתכנית הבטיחות בעבודה תקנת

 לאנשים עם מוגבלותנוהל פינוי כתיבת

 אנשים עם מוגבלותאבזרים ואמצעים לפינוי

שאלות



אפשר  -מוכנים למקרים שבהם איהיו "
ויצטרכו  , יהיה להשתמש במעלית

הגלגלים  אתכם ללא כיסא לשאת 
"שלכםהאישי 

“
לחילוץ והצלת  לפעול "

הסדרת  תקדם .... לכודים

הוראות הנוגעות לבטיחות 

"והצלהאש 



מוכנים למקרים שבהם היו "

אפשר יהיה להשתמש  -אי

לשאת  ויצטרכו , במעלית

הגלגלים אתכם ללא כיסא 

"שלכםהאישי 



, ובשעת חירום תופסק פעולת המעליותהיות "
בהתאם לסוג  , יעזרו הסדרנים למבקרים

-המרותק לכיסא גלגלים נכה : המוגבלות
מ להרים  "יחברו מספר סדרני ביטחון יחדיו ע

ולפנותו למתחם  , את המבקר עם כיסאו
באם הכיסא כבד מידי ייאלצו הסדרנים  . המוגן

".הכסאלפנות את המבקר ללא 



מוגבלויות  לאנשים עם קומה נגישה בכל "
.מחסהיותקן אזור 

בין תקשורת באזור מחסה תותקן מערכת 
הפיקוד המרכזי של  ללוח המחסה אזור 

."מערכות הגילוי וכיבוי אש



-דליקה ונמלטים מדליקהבטיחות לשעת הסדרי "

במפעל שעובדים בו בבניין אחד יותר מעשרים בני אדם  
במקום שהוא יותר משישה  מעל לקומה הראשונה או

,  יעיליםמטרים מעל פני הקרקע יש לנקוט צעדים 
הבאים להבטיח שהעובדים , לרבות תרגילי הימלטות

."מדליקהיהיו בקיאים בממלטים



תכנית לניהול  | העבודה ארגון הפיקוח על לדרישות תקנות בהתאם 

מאשר את הריני , שהתייעצתי עם ועדת הבטיחותולאחר , הבטיחות

_____________תכנית הבטיחות לשנת 

ל                            "מנכ: תפקידו בחברה __________________                    :   חותםשם 

_______________                    : חתימה__________________                     :       תאריך

החלטה על הקצאת משאבים

סךהחלטתי להקצות ליישום התוכנית השנתית , בתקנות( 5()ב.)3לדרישות סעיף בהתאם 

.שח________________ של 

___________  בחברה  תפקידו ______:   שם חותם_______ חתימה 

_____________תאריך 



התפשטות האשמהירות 

הסכנה בעשן

להתפשטות העשןהדמייה

תכנון פינוי מהיר בעת שרפה

2018 קורס ממוני נגישות.wmv
2018 קורס ממוני נגישות.wmv


קביעת תרחישי חירום

כתיבת נוהל תגובה ופינוי לפי התרחישים שנקבעו  .

מינוי צוותים ייעודים לניהול מצב החירום:

הערכת מצב ותגובה ראשונית

פינוי

סילוק הסכנה

חזרה לשגרה

הדרכה ותרגול

קביעת תרחישי  
חירום

כתיבת נוהל תגובה  
ופינוי לפי  

.  התרחישים שנקבעו

מינוי צוותים ייעודים  
:לניהול מצב החירום

הערכת מצב ותגובה  •
ראשונית

פינוי•

סילוק הסכנה•

חזרה לשגרה•

הדרכה ותרגול



דרכי הפעולה תחום המוגבלות

מוגבלות בניידות

לקות ראיה

לקות שמיעה

לקות דיבור

 במרחבקושי בהתמצאות

  חרדה ממצבי חירום

?מה הסכנה? קורהמה <  החירום מצב אופי •

מה הדרך המהירה והבטוחה  •

עזרה/לבדי? <  ה לצאת/אני יכולכיצד •

יציאה עם עזרה•

כיצד תתבצע  •

היכן העזרה•

(אמצעים)החילוץ כיצד יתבצע •

החילוץיתאפשר מתי •



כללי

 הסדרת פינוי אנשים עם מוגבלות בחירום–מטרת הנוהל

שיטה

איתור

 (א"תפ)התאמת הנוהל לאדם

 לגבי סוג מצב חירוםיידוע

 (חיית הנחיה)מיוחדים צרכים

 (חילוץכסא)אבזרים מיוחדים

 (מילוטמפת )החילוץ דרך ,

 הפינויאופן

 אנשים עם מוגבלות, צוות חירום–תחולה

 ראש צוות חירום–אחריות

פינוינוהל 

:לכלולצריך 
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לשם , לביצוע התאמות הנגישות לפי תקנות אלה

,  הבטחת נגישות לאנשים עם מוגבלות

 מבד בעלת  אלונקה -אלונקה מתקפלת
רתמות

 כיסא הנועד לשימוש כאמצעי  -כיסא חילוץ
,  ניתן להשתמש בו במדרגותאשר חילוץ 

חוץצרים ושטחי מעברים 

כיסא בעל מנגנון  -כיסא מטפס מדרגות
מוגבלותהמיועד להוריד ולהעלות אדם עם 

 פינוי  המאפשר מושב נייד -מושב מחליק
מוגבלותוחילוץ אדם עם 

,  הנחיה זו נועדה לפרט את האמצעים

בחירוםלפינוי וחילוץ אדם עם מוגבלות 

:אמצעי פינוי וחילוץ









leadingchair.com

04-9522279

leadingchair@gmail.com

שנעררועי : איורים

שני רמץ: עיצוב גרפי


