
 

   Pre Task Planning- עבודה מקדיםטופס עזר לתכנון 
 :__________________________________________________תיאור כללי של העבודה

 .עזרים לתכנון: תנאים יסודיים להתחלת העבודה

  וודא שכל העובדים המוצבים לעבודה המתוכננת כשירים מקצועית ופיסית. –מנהל העבודה 
  חתום כנדרש –תלה את הטופס באזור העבודה במקום בולט 
 בכל מקרה של החלפת משמרות ו/או שינוי בתנאי העבודה , בסמוך לביצוע,עם הצוות הטופסעבור מחדש על ה 
 או מנהל  עצור, פנה לאיש בטיחות במידה ומתעוררים קשיים ביישום נהלי או כללי בטיחות/ 

 
 שלב

 
 פעולות לביצוע
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נקודות תורפה 
 בטיחותיות

פעולות מניעה  ובקרות 
 ביצוע

)כלים,  הכנות
 ציוד מגן,

ציוד הרמה, 
ניתוק נעילה 
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 ציוד / מערכת: תאריך )ביצוע העבודה תקף למשמרת אחת בלבד(:  מקום:



 

 Checklist                 Page 2 of 2 –רשימת בדיקה לפני משימה 
 הערות לא כן  

    הכרת השטח

    סיור מקדים באזור העבודה שלך?

    בעיות גידור באזור עבודתך?

    בסמוך לקווים או מערכות חיות? )חשמל, גזים, כימיקלים ...( העבוד

    (משטפת עיניים/מקלחת חירום ,םמטפי) ציוד חירוםם מיקו תכרה

    מסלול הפינוי במקרה חירום? תכרה

    הדרכה

בטיחות  הדרכותכל העובדים המוצבים לעבודה המתוכננת השתתפו ב
 המהווים תנאי לביצוע העבודה

   

    ת?ומיוחד ותהדרכ קיום

    .ציוד מגן אישישימוש נכון בהכרת 

    ה.בטוח הפעוללאנשים המתאימים  צוות

    בדיקות / ציודים

    .הכלים החשמליים עברו בדיקה לפני ביצוע העבודהוודא ש

    .ע"י בודק מוסמך בדוקיםהרמה  י/אביזרנימתק

)מקדחה חשמלית בעלת בידוד  והציודהכלים בדיקת התאמה ושמישות 
כפול, שמישה וברת תוקף, רתמת גוף וכבל הקשירה מהסוג המותר באתר 

 וברי תוקף(

   

    סיכונים מיוחדים

    מתח גבוה, לחץ, חום... –אנרגיה אצורה 

    לגובההרמת ציוד 

    )אישור כימיקלים) MSDS -גיליון הבטיחות של החומר  על מעבר

    ר.מזג אוויהשפעת 

    .טיהור קווי גז -דרישה ל 

    .תואגרונומי ותבעי

    תיאומים ואישורים

     רת קשר עם כל הגורמים הרלוונטיים לביצוע העבודה?ייצ

    פים.נוס מיםגור

    .עבודות אחרות באזור תאום עםהאזור פנוי, 

    , AS MADE  תרשימים ותוכניות עבודהשרטוטים, 

    .ספקה חיהלמערכת / א (in–tie) או התחברות  פירוק
  

 
 כן לא

Permits/Checklist 
 אין להתחיל עבודה לפני השלמת האישורים

 חלל מוקף   

  פיגומיםו/או  סולמות   

 :במות הרמה   

 מנוף / הנפה קריטית    

    שאינם מאושרים להליכה גישה לגגות   

 :ו/או תיעול חפירה     

 חשמל "חי":   

 LO/TO -ניתוק נעילה ותיוג    

  צפה מתחת לרצפה   

 ריחות    

 מערכות כיבוי והצלה     

  Hot work   עבודה חמה )ריתוך וכו'(      

 עבודה בחשיכה / שעות חריגות      

 עובד בודד      

 מטלטלים כלים חשמליים   

 :טרקטורים, מחפרונים... – ציוד מכני הנדסי      

      Red Tag – השבתת מערכת כיבוי אש 

 קרינה / רדיוגרפיה      

 אחר      

       

 

  - חתימות בסמוך לתחילת העבודה
 בתוקף למשך משמרת אחת בלבד

 :(מנהל פעילות \צוות העובדים   \מוביל הפעילות ) 
 

 חתימה \שם  תפקיד
 \טלפון 

 ביפר

שעת המעבר 

תכנון על 

עבודה 

 מקדים

 בשטח

      מוביל הפעילות

      מנהל עבודה

    

      שם העובד

    שם העובד

    שם העובד

    שם העובד

    

מנהל  

/ראש פעילות

 צוות

     

 


