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מבוא
תכנית הבטיחות בוצעה ונערכה בהתאם לסעיף  8ד׳ לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ולתקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) ,התשע״ג ( 2013 -ראה נספח א׳).
מטרת התכנית לקיים תהליך שיטתי ופרואקטיבי לניהול הבטיחות במקום העבודה ,לצמצום את
הסיכונים המזוהים ולמילוי אחר דרישות כל דין בתחום הבטיחות ובריאות תעסוקתית
התוכנית במתכונת כמוגדר בתקנה החדשה מהווה שינוי תפיסתי של קבוצת המנהלים במפעל לגבי
אחריות אישית וקולקטיבית בתחום הבטיחות ובריאות העובדים במקום העבודה.
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה) תכנית לניהול הבטיחות( התשע"ג 2013
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ד ו  43לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד ) 1954להלן החוק(
לאחר– התייעצות עם שר הבריאות  ,מועצת המוסד לבטיחות ולגהות  ,ארגון העובדים המייצג
את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וארגון המעבידים היציג הנוגע בדבר  ,ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק א :פרשנות
הגדרות בתקנות אלה:
" )1בטיחות ובריאות תעסוקתית "בטיחות בתעסוקה ,בריאות וגיהות תעסוקתית
בנייה "ו" בנייה הנדסית "כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה] נוסח חדש [- -התש"ל – 1970
)להלן פקודת הבטיחות בעבודה (ובצו הבטיחות בעבודה ) עבודות בנייה– הנדסית( התשכ"ב1961
" )2בקרת סיכונים  - " Risk Controlבחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכונים או-
להפחתתם
" )3גורם סיכון  - " Hazardמקור ,מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה גופנית או
בריאות לקויה או שילוב של אלה
" )4הערכת סיכונים  - "Risk Assessmentקביעת ערכו הכמותי  ,האיכותי או רמת -השפעתו
המזיקה של גורם סיכון  ,תוך התחשבות בהלימה לאמצעי הבקרה הקיימים וקביעה האם
הסיכון הוא קביל;
" )5ועדת בטיחות "  -כמשמעותה בפרק השני לחוק
" )6זיהוי גורמי סיכון  - "Hazard Identificationחיזוי ,איתור ותיעוד גורמי סיכון -הקיימים
בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה
" )7מאורע מסוכן "  -תאונת עבודה  ,תקרית בטיחות  ,או מחלת מקצוע
" )8מגיש מאומן " -כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה) עזרה ראשונה במקומות עבודה– (-
התשמ"ח 1988
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" )9מחזיק במקום העבודה" -כל אחד מאלה: -
בעל המפעל או תופש המפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה המנהל בפועל במקום העבודה
" )10מחלת מקצוע " -מחלה הפוגעת בעובד או בבריאותו  ,הנגרמת עקב עבודתו או עיסוקו, -
כתוצאה מחשיפה מתמשכת ומשמעותית לגורם סיכון ,שהוכר קשר סיבתי בין החשיפה -
אליו למחלה  ,לפי פקודת תאונות ומחלות משלח יד) הודעה) (1945להלן פקודת– תאונות
ומחלות משלח יד(
"ממונה על הבטיחות "  -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה) ממונים על-

)11

הבטיחות( התשנ"ו ) – 1996להלן תקנות הממונים(
"ממונה בטיחות קרינה "  -כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית -

)12

ובריאות העוסקים בקרינה מייננת( התשנ"ג 1992
"ממונה על בטיחות לייזר "  -כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית-

)13

ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר( התשס"ה 2005
" )14מפגע  - "Obstacleמצב לא תקין או מכשול הצפוי לגרום לפגיעה בבריאותו של אדם
" )15מפקח עבודה ראשי "  -כמשמעותו בחוק
" )16מצב חירום "  -מצב שנשקפת בו סכנה לאדם עקב תקרית או תאונה
" )17מקום עבודה "  -כל אחד מאלה: -
()1

מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו  50עובדים לפחות

( )2מקום בו מתבצעת בניה או בניה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בניה ,בעצמו או
באמצעות קבלני משנה  50עובדים לפחות  ,בו זמנית
( )3מקום הנמנה עם תחומי העבודה או המקומות המפורטים בתוספת שמועסקים בו 50
עובדים לפחות
( )4מפעל או מקום  ,לרבות אלה המנויים בפסקות  1עד  3שמספר העובדים בו קטן מהמצוין
בפסקאות האמורות  ,שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב להכין תכנית לניהול הבטיחות
עקב סיכונים שלדעת המפקח קיימים בו ושפורטו בהוראה
" )18ניהול סיכונים  - "Risk Managementתהליך רב שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי  ,להערכה
ולבקרת סיכונים  ,במטרה לבטלם או לצמצמם לכדי סיכונים קבילים
)19

"ניטור סביבתי תעסוקתי  - "Environmental Occupational Monitoringמדידת
רמות חשיפה לגורמי סיכון בסביבת העבודה  ,הערכת רמות החשיפה ומעקב אחריהן

" )20ניתוח סיכונים  - "Risk Analysisמיצוי תרחישי מאורע מסוכן אפשרי  ,לאחר זיהוי
נוכחותם של גורמי סיכון ,הערכה של הסבירות להתרחשותו עקב קיומם של גורמי הסיכון,
הערכה של תוצאות המאורע המסוכן  ,אם יתרחש ו חישוב משוקלל של רמת הסיכון הנגזרת
מן ההערכות הקודמות
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)21

"סיכון  - "Safety Riskשילוב של ההסתברות להתרחשות מאורע מסוכן או לחשיפה
לגורם או לגורמי סיכון  ,ושל חומרת הפגיעה הגופנית או של הבריאות הלקויה שעלול
המאורע או החשיפה לגרום

)22

"סיכון קביל  - "Acceptable Riskסיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי
המחזיק במקום העבודה  ,בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה

" )23סקר מקדים"  -כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה ( ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של
עובדים בגורמים מזיקים( תשע"א ( 2011להלן תקנות הניטור(
" )24תאונה  - " Accidentאירוע חד פעמי  ,שבו מתממש הפוטנציאל של גורם סיכון או של
מפגע ונגרם נזק לבריאות
" )25תאונת עבודה  - " Work Accidentתאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו
אצל מעבידו או מטעמו ולעובד עצמאי עקב עיסוקו במשלח ידו
" )26תכנית שיטתית פרואקטיבית "  -תכנית יישומית להגשמת היעדים  ,המאופיינת בנקיטת
יוזמה ותכנון מראש
" )27תכנית שנתית "  -תכנית המעודכנת מדי שנה בשנה ובה פירוט של פעולות לביצוע  ,לרבות
ציון האחראים לביצועה של כל פעולה כאמור והמועד להשלמת ביצועה
" )28תקרית בטיחות  - " Safety Incidentאירוע שבו מתממש הפוטנציאל של גורם סיכון
או של מפגע ללא פגיעה באדם  ,לרבות מקרה מסוכן כמשמעותו בפקודת תאונות ומחלות
משלח יד.
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פרק ב' :הוראות כלליות
 .1מטרות
מטרת תקנות אלה לקבוע את קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום
העבודה (להלן – תכנית) ,כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ,לצמצם את הסיכונים ולמלא
אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 .2אחריות וחובות המוטלות על המחזיק במקום העבודה
(א) האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה; המחזיק במקום
העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד
שמינה ימלא אחר הוראות אלה.
(ב) המחזיק במקום העבודה יקיים מדי שנה את כל אלה:
( )1יוודא הכנת התכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכון ,בהתאם לתקנות אלה;
( )2יאפשר למכין התכנית גישה מלאה לכל מידע ולכל מקום הנדרש לצורך הכנתה וכן ידאג לשיתוף
פעולה של כל בעלי התפקידים במקום העבודה;
( )3יפקח על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה  )4(5ויוודא כי הופקו והוטמעו לקחים מהתהליך
במקום העבודה;
( )4יאשר את התכנית בחתימתו ,לאחר שהתייעץ עם ועדת הבטיחות;
( )5יחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התכנית ,ויפרסם את החלטתו;
( )6יבקר ויאמוד את מידת יישומה של התכנית ויתעד בכתב את ממצאיו ואת החלטותיו;
( )7יחזיק עותק מהתכנית העדכנית במקום שיש לעובדים גישה חופשית אליו ,ויאפשר לכל עובד
במקום העבודה המעוניין בכך ,לעיין בתכנית בכל עת.
 .3מכין התכנית לניהול הבטיחות וחובותיו
(א) תכנית תוכן על ידי אחד מאלה בלבד:
( )1בעל אישור כשירות תקף לפי תקנה  3לתקנות הממונים ,ובכלל זה ממונה על הבטיחות במקום
העבודה ,שעבר במסגרת שמונת ימי ההשתלמות הנדרשים בתקנה (3ב) לאותן תקנות ,השתלמות
בניהול סיכונים ,לפי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי ,באמצעות מוסד ,לרבות המוסד
לבטיחות ולגהות ,שמפקח העבודה הראשי אישר לו לקיים השתלמות כאמור;
( )2מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי ,אף שאין מתקיימות בו הוראות פסקה (,)1
שהוא בעל כישורים שווי ערך לכישורים הנדרשים בה ,עבר בהצלחה השתלמות בניהול סיכונים
כאמור בפסקה ( )1או השתלמות שוות ערך אחרת שאישר מפקח העבודה הראשי ובלבד שניסיונו
המקצועי בתחום הבטיחות הוא של  3שנים לפחות.
(ב) במקום עבודה שבו מועסק ממונה על הבטיחות והוא אינו מכין התכנית ,תוכן התכנית בתיאום
עמו והוא יאשר בחתימתו על גבי התכנית כי קרא אותה והוא מודע לתכניה.
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(ג) מכין התכנית לניהול הבטיחות –
( )1יבסס את התכנית על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה ()4(5א) ו(-ב);
( )2ישקלל בתכנית נתונים המצטברים מהפעולות המפורטות בתקנה ()4(5ג) ו(-ד).
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פרק ג' :הוראות חובה בתכנית לניהול הבטיחות
 )1( 5פרק תיאור מקום העבודה שבו יפורטו הנושאים הבאים:
(א) ייעוד מקום העבודה
(ב) תיאור מאפייני הפעילות העיקריים
גן יבנה הוקמה על אדמות המרעה של הכפר הערבי "ברקה" על ידי חברת "אחוזה אלף ניו יורק",
אשר בבסיסה משפחות יהודיות מרוסיה ,פולין ומרכז אירופה שהיגרו לארה"ב.
מס' תושבים :כ( 24,000-על פי נתוני מנהל אוכלוסין משרד הפנים .הערכה של כ 1000-נוספים ללא
עדכון כתובת) במועצה ישנם כ 5,400-בתי אב.
מיקום ומפה
גן יבנה שוכנת מזרחית לכביש תל-אביב-אשקלון (כביש מס'  )4ודרום-מערבית לכביש  40ולחיבור
עם כביש חוצה ישראל (כביש מס' .)6
מבחינה פיזית-גיאוגרפית נמצאת גן-יבנה באזור הקרוי "דרום מישור יהודה" או "מישור החוף של
יהודה".
גבולות
מערב :אשדוד
מזרח :בני עייש
צפון :יישובי המועצה האזורית גדרות/חבל יבנה
דרום :מושבי המועצה האזורית באר טוביה
שטח השיפוט
 10,580דונם מתוכן מוגדרים  4,800כאזורי מגורים ו 600-כאזור תעשייה 5,180 .דונם מוגדרים
כשטחים חקלאיים ,כולל שטחים ציבוריים ושטחים המיועדים לבניה בעתיד.
אקלים
ממוצע הגשמים השנתי עומד על כ 510-מ"מ.
בגן -יבנה כחלק ממישור החוף ,מכלול משתנים כמו מזג אוויר חם וממוזג ,כמות גשמים סבירה
ואדמות סחף טובות ,המהוות "צירוף מנצח" לחקלאות ולהדרים .בעבר כ 80%-משטחי גן-יבנה היו
מכוסים בפרדסים.
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(ג) היקף המועסקים ועיסוקיהם
סוג עיסוק
מנהלה ומשרדים
אגף ביטחון ופיקוח
מחלקת הנדסה
מחלקת חינוך
מחלקת רווחה
מחלקת שפ"ע ותברואה
מחלקת שכר
מחלקת גזברות
מחלקת שפ"ח
מחלקת גבייה
מוקד
סה"כ

מספר מועסקים
10
12
7
8
16
20
1
6
7
1
6
94

(ד) מיקומם ופריסתם הגאוגרפית של מיתקני מקום העבודה והפעילויות העיקריות המתבצעות
בהם
פעילויות/תהליכים עיקריים
מיקום/כתובת
שם האתר
מתן שרות מוניציפלי לתושבים
הרצל 1
לשכת ראש המועצה
שירותי ביטחון
חלמיש 4
אגף ביטחון ופיקוח
שירות מענה לרווחת הציבור
חלמיש 4
מחלקת מוקד
הנדסה ותכנון
הרצל 6
מחלקת הנדסה
שירותי חינוך
הרצל 6
מחלקת חינוך
שירותי רווחה לנזקק
הרצל 40
מחלקת רווחה
שיפור פני העיר
הרצל 1
מחלקת שפ"ע ותברואה
טיפול בכספי המועצה
הרצל 6
מחלקת גזברות
תשלומי שכר
קיבוץ גלויות 3
שכר
טיפול מקצועי
השופטים 1
שפ"ח
אכסון כלי המועצה
מנור 3
מחסן
חיסונים לבע"ח
הפלך 11
וטרינר
בילוי לשעות הפנאי לתושבים
גרינברג
קאנטרי
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 )2( 5פירוט מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של מקום העבודה ,כולל לעניין יעדים,
מדדים ,סדרי עדיפויות ,תקנים והנחיות; מדיניות הבטיחות תכלול גם את הגדרת רמת הסיכון
הקביל במקום העבודה.
 .1העובדים הם הנכס העיקרי של המועצה ,לפיכך המועצה מחויבת לשמור על בטיחותם
ובריאותם של העובדים.
 .2המועצה מאמינה שניתן לצמצם את תאונות העבודה ומחלות מקצוע ותעשה כל מאמץ לצמצם
תאונות אלו בכל האמצעים.
 .3המועצה תשתף עובדים ומנהלים בכל הרמות בתהליכים הקשורים לבטיחות.
 .4המועצה מחויבת לדרישות המוגדרות בתקנות ,חוק ולהנחיות אגף הפיקוח על העבודה במשרד
הכלכלה.
אמצעים לקידום מדיניות הבטיחות
על מנת לקדם את מדיניות הבטיחות וניהול סיכונים תדאג הנהלת המועצה:
 .1לפרסם ולהוציא נהלים והוראות בטיחות בעבודה.
 .2להדריך את העובדים לביצוע מטלות הדרושות בבטיחות מרבית.
 .3לוודא הדרכת כל עובד חדש בדבר הסיכונים במקום עבודתו.
 .4להנהיג שיטות עבודה בטוחות.
 .5לספק ציוד מגן מתאים ,כלים ,מכשירים תקינים ומתאימים לביצוע העבודה.
 .6לספק לכל עובד ציוד מגן אישי עפ"י דרישות החוק.
 .7לקיים מערך חירום שיוכל לענות לבעיות שעלולות להתרחש
 .8להקצות משאבים מתאימים על מנת ליצור תנאים טובים לקיום יעיל של מדיניות
הבטיחות.
 .9לאתר מפגעי בטיחות בכל מבנה המועצה.
 .10לתת עדיפות עליונה לתיקון והסרת מפגעי בטיחות.
 .11לקיים סביבת עבודה בטוחה לעובדים.
 .12לנקוט בדרכי אכיפה ואמצעים משמעתיים על מנת לקיים את מדיניות הבטיחות
המוצהרת.
 .13לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שלום העובדים והציבור במרחב
העירוני.
 .14לנקוט בכל פעולה אחרת הנדרשת לקידום בטיחותם ורווחתם של העובדים
והתושבים.
 .15לעודד ולהוקיר את עובדי המועצה על פועלם בנושאי בטיחות ,לעודד לתרבות בטיחות.
 .16להגדיר לכל דרג ניהולי את רמת האחריות לאיתור וסילוק מפגעי בטיחות ,כשכל דרג
ניהולי אחראי להעביר לגורמים שמתחתיו ,ולחייב העברת דיווח לדרג שמעליו.

11

יעדים ומדדים
נושא

מדד/יעד

אופן מדידה

הגשה/עדכון תכנית לניהול
הבטיחות
הכשרת צוות חירום

סיום הכנת תכנית בחודש מאי
של כל שנה חדשה
בחינה מול רשות הכבאות של
נושא צוותי החירום המרכזיים
לאחר הנחיות כיבוי אש
לאחר הנחיות כיבוי אש
ביצוע קורס הכשרת נאמני
בטיחות
מינוי נאמני בטיחות לאחר
הכשרתם
ירידה ב 10%-בתאונות עבודה
עם נפגעים
 100%דיווח על תאונות ואירועי
בטיחות

ביצוע חקירת גורמי שורש לכל
תאונה עם נפגעים
העסקת עובדים המוסמכים
לביצוע העבודה

 100%תחקירים מתועדים
לאירועי בטיחות עם נפגעים
 100%בעלי הסמכות נדרשים

העסקת קבלנים מוסמכים

חידוש חוזים ונספח בטיחות-
קיום נספח בטיחות מאושר בכל
הסכם
ביצוע בפועל
עמידה ב 80%-מתוכנית
מבדקים\סקרים שנתית
בדיקת יישום המלצות הכתובות
טיפול ב 80%-מדוחות סקרי
בסקרים
הבטיחות
תוצאות מבדק חודשי של ביצוע
ביצוע  100%הדרכת עובדים
הדרכות בהמועצה.
חדשים ,הן ע"י ממונה
הבטיחות והן ע"י המנהל הישיר תצפית על עבודת העובדים בשטח
כל ההדרכות יתועדו
בדיון בוועדת בטיחות או כל
ביצוע  100%מהמלצות להן
רבעון
נקבעה דחיפות "מידי"
ביצוע  90%מיתר ההמלצות
תוך שלושה חודשים
 100%שימוש באמצעי מגן אישי מבדק תקופתי של שימוש בציוד
מגן אישי ( אחוז משתמשים)
ממונה הבטיחות ימסור חישוב
הקטנה לרמה של  50%ביחס
שנתי בהשוואה לשנה הקודמת
לשנה קודמת

מינוי צוות חירום
ביצוע תרגיל חירום
הכשרת נאמני בטיחות
מינוי נאמני בטיחות
ירידה בתאונות עבודה
דיווח על כל תאונה ועל כל
אירוע בטיחות

ביצוע סקר סיכונים
טיפול בסיכונים מזוהים
מתן תדריך בטיחות כללי
והדרכת בטיחות ממוקדת
לפעילות ,לכל עובד חדש
מימוש המלצות כתוצאה
מתחקיר תאונה או החלטת
וועדת בטיחות
שימוש העובדים באמצעי המגן
האישיים הנדרשים בעבודתם
הקטנת אובדן ימי עבודה עקב
תאונות ופציעות (  ) SRביחס
לשנה קודמת
הקטנת מספר הפציעות בעבודה
(  ) FRביחס לשנה קודמת
אי עצירות עבודה מתוכננות
עקב תאונות עבודה
בדיקת תקינות ציוד וביצוע
תסקירים של-מתקנים ואביזרי
הרמה ,ציוד כיבוי אש ,מערכות
בטיחות אש
ביצוע תכנית ההדרכה מתוכננת
בבטיחות.

ייבדק בישיבת בטיחות בחודש
יוני
מינוי בפועל
ביצוע בפועל
ביצוע בפועל
מינוי בפועל
אחוז ירידה בהשוואה לשנה
קודמת
מספר התאונות המדווח
בהשוואה לרישומי כ"א משאבי
אנוש
אחוז תאונות שנחקרו ע"י ממונה
הבטיחות
ריכוז טבלה של עובדים בעלי
רישיונות והסמכות ,מעקב אחר
חידוש פג תוקף
כל שנה

הקטנה לרמה של  50%ביחס
לשנה קודמת
הקטנה לרמה של  50%ביחס
לשנה קודמת
ביצוע בדיקות תקופתיות לכל
סוג ציוד במועד פג תוקף

ממונה הבטיחות ימסור חישוב
שנתי בהשוואה לשנה הקודמת
ממונה הבטיחות ימסור חישוב
שנתי בהשוואה לשנה הקודמת
מסירת מידע רבעוני לוועדת
הבטיחות

עמידה בהיקף של 100%
הדרכות הקשורות לדרישות
החוק
עמידה בהיקף של  80%הדרכות
הקשורות לריענון ידע מקצועי

דיווח חציוני לישיבת ועדת
הבטיחות
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מטרות ויעדי הבטיחות יושגו ע"י מיקוד בנושאים הבאים:
 .1הקצאת משאבים  -ההנהלה תקצה משאבים ליצירת סביבת עבודה בטוחה ובריאה.
 .2ניהול סיכונים  -ההנהלה מתחיבת לנהל את הסיכונים בעבודה ,לפעול לצמצום גורמי סיכון
ולבטל את המפגעים בכל תחומי העבודה.
 .3סביבת עבודה  -ההנהלה מחויבת לספק סביבת עבודה בטיחותית ,בריאה וחופשית ממחלות
ותאונות עבודה ,תוך הקפדה מלאה על סטנדרטים גבוהים של תהליכי יצור ,איכות המוצר
ורווחיות המועצה.
 .4הטמעת הבטיחות  -ההנהלה מתחיבת להטמיע תהליך של שיפור מתמיד בתחום הבטיחות על
בסיס של פעולות יזומות ,חינוך ,הדרכה ושינוי תהליכים מסוכנים.
 .5עקרונות הבטיחות  -עקרונות הבטיחות ישולבו בכל התהליכים והרבדים הניהוליים ,כאשר
המנהלים מובילים ומטמיעים את עקרונות הבטיחות בקרב העובדים.
 .6סקר הנהלה בבטיחות  -ההנהלה תבחן מעת לעת את מדיניותה המוצהרת ותוודא לשמרה,
לעדכנה ולהתאימה לטכנולוגיות המתקדמות ביותר בהתאם לדרישות המשתנות של החוק
והלקוחות.
 .7תנאים להתחלת עבודה – המנהלים במועצה ינחו את עובדים לגבי תנאי הסף להתחלת ביצוע כל
עבודה ,כאשר הדגש הינו על קיום דרישות החוק כמוגדר בפקודות ,בחוקים ,בתקנות ,בתקנים
רשמיים ובהוראות יצרן.
 .8התנהגות בטיחותית – ההנהלה תוודא שלכל מנהל או עובד תהיה מחויבות אישית לעמידה בכל
דרישות הבטיחות כמוגדר בחוקים ,תקנות ,תקן רשמי או דרישות בעלי העניין.
 .9הכשרה והדרכה  -ההנהלה תכשיר ותדריך את העובדים והמנהלים כדי שיהיו מסוגלים
להתמודד עם גורמי הסיכון השונים בעבודה.
 .10נהלים והוראות עבודה – ביצוע כל עבודה יהיה בהתאם למוגדר בנהלים ,הוראות עבודה של
המועצה והוראות היצרן.
 .11איסוף נתונים  -ההנהלה מתחיבת לתחקר אירועי בטיחות של תאונות או כמעט ונפגע על סמך
נתוני אמת מהשטח ,כאשר כל אירוע בטיחות ישמש כמודל ללימוד והפקת לקחים.
 .12ציוד שמיש ותקין – עובדי המועצה יבצעו את עבודתם תוך שימוש בכלי עבודה תקינים ושמישים.
הציוד וכלי העבודה ייבדקו לשמישות ע"י גורם מוסמך כמתחייב מחוקי מדינת ישראל או
בתקנים.
 .13ציוד הרמה – כל ציוד ההרמה ייבדק ע"י בודק מוסמך כמתחייב מחוקי מדינת ישראל.
 .14דיווח תאונות\כמעט תאונה  -עובדי המתחם ידווחו על כל מקרה של תאונה או כמעט תאונה,
המידע יתועד במשרדי המועצה וישמש בסיס ללימוד והפקת לקחים.
 .15דיווח לרשויות  -אירוע של תאונת עבודה ידווח לגורמים המוסמכים כמתחייב מחוקי מדינת
ישראל.
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סדרי עדיפויות
אלו הם סדרי העדיפויות להפחתת סיכוני בטיחות ובריאות באתרי המועצה ופעולותיה:
 .1עמידה בכל דרישות החוק ותקינה בנושא בטיחות ובריאות העובדים.
 .2סדרי העדיפות לעיל לא ימנעו טיפול בסיכונים שניתן לתת להם מענה מידי.
 .3טיפול בליקויים לפי סקר סיכונים:
 )1עדיפות עליונה סכנת מוות.
 )2עדיפות שניה סכנת פציעה.
 )3עדיפות שלישית כמעט תאונה.
 )4עדיפות רביעית פגיעה ברכוש.
 .4העדפת שיקולי בטיחות על פני תהליך ביצוע עבודה /פרויקטים.
 .5טיפול בגורמי סיכון היכולים לגרום לאסון  :קריסת והתמוטטות מתקנים ,דליקה.
 .6טיפול בגורמי סיכון מהם נשקפת סכנה ברורה ומידית למי מהעובדים.
 .7טיפול ביתר גורמי הסיכון לפי סדר עדיפויות התואם את הציון שקיבלו בלוח ההחלטות של
הערכת סיכונים.
 .8טיפול בציוד כיבוי אש.
 .9חיוב כל העובדים לקיים את הוראות הבטיחות הכתובות בנהלים.
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 )3( 5פרק תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית שבו יפורטו נושאים אלה:
(א) המבנה הארגוני של מערך הבטיחות ואופן שילובו במערך הארגוני של מקום העבודה

מנכ"ל
אילן סויסה

ממונה בטיחות
תומר משה
נאמני בטיחות
גברה אמיר
שרון אבטה
מירב פרלמן
רחמים שירם
יהודית שטרית
רחל ספיר
חיים אדרי
יורם כהן
אבי מנצור

כפיפות ארגונית
זיקה מקצועית

ועדת בטיחות
אילן סויסה
דרור איוניר
גברה אמיר
חיים אדרי
רחמים שרים
יהודית שטרית
שמריה דמארי
אבי מנצור
רחל ספיר
מירב פרלמן
יורם כהן
חיים אלימלך

ממונה על כיבוי אש
שמריה דמארי

מגיש עזרה
ראשונה מאומן
ג'רי פורט

גורמי חוץ
מרפאה
תעסוקתית
מדריך המוסד
לבטיחות
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(ב) שמות בעלי התפקידים במערך הבטיחות
תפקיד
יו"ר ועדת הבטיחות

שם
אילן סויסה

הנהלה

מזכיר ועדת הבטיחות

מירב פרלמן

עובדים

חבר ועדת הבטיחות

גברה אמיר

הנהלה

חבר ועדת הבטיחות

חיים אדרי

הנהלה

חבר ועדת הבטיחות

יהודית שטרית

הנהלה

חבר ועדת הבטיחות

רחמים שירם

הנהלה

חבר ועדת הבטיחות

שמריה דמארי

עובדים

חבר ועדת הבטיחות

אבי מנצור

עובדים

חבר וועדת בטיחות

דרור איוניר

הנהלה

חבר ועדת הבטיחות

רחל ספיר

עובדים

חבר ועדת הבטיחות

יורם כהן

עובדים

חבר ועדת בטיחות

חיים אלימלך

עובדים

ממונה בטיחות חיצוני

תומר משה

ממונה בטיחות חיצוני

רשימת מנהלים במחלקות
מחלקה
אגף ביטחון פיקוח ושיטור עירוני

סטטוס

שם
גברה אמיר

עוזר ראש המועצה

עומרי וייסמן

מח' הנדסה

דרור איוניר

מח' גזברות

מדהלה אלון

חינוך

שרים רחמים

מנהל מח' שפ"ע

אדרי חיים

מנהל מח' תברואה

אבי מנצור

מנהל מח' רווחה

ימית עופרי

מנהלת משאבי אנוש

לימור סילברה

מנהל מח' שרות פסיכולוגי

עוזי גרינבוים

וטרינר

ד"ר איבגי יעקב

נייד

נייד
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רשימת נאמני בטיחות
מחלקה
אגף ביטחון פיקוח ושיטור עירוני

שם נאמן הבטיחות במחלקה
גברה אמיר
שרון אבטה

מחלקת מוקד

מירב פרלמן

מחלקת חינוך

רחמים שירם
יהודית שטרית
רחל ספיר

מחלקת שפ"ע

חיים אדרי
יורם כהן

מחלקת תברואה

אבי מנצור

נייד

(ג) השירותים הרפואיים המוסמכים המספקים שירותי בריאות תעסוקתית למקום העבודה
מספר עובדים
37

שם המוסד
קופ"ח כללית
קופ"ח מכבי

27

קופ"ח מאוחדת

20

קופ"ח לאומית

10

(ד) מערך הטיפול והתגובה לאירועי בטיחות ולמצבי חירום במקום העבודה
שם
גברה אמיר

תפקיד
מנהל אגף ביטחון

חיים אלימלך

קב"ט מוס"ח

ג'רי פורט

עזרה ראשונה

שמריה דמארי

כיבוי אש

שרון אבטה

מנהל השיטור העירוני

נייד

גורמי חוץ בחירום
שם
משטרת ישראל

טלפון
100

מגן דוד אדום

101

תחנת כיבוי אש

102

חברת חשמל

103

מוקד עירוני

106

פיקוד העורף-ענף חומ"ס

08-9783823

מרכז ארצי לנפגעי רעלים

04-8541900
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 )4( 5פרק ניהול הסיכונים במקום העבודה שבו יפורטו הנושאים הבאים:
(א) ניתוח סיכונים מקצועי שיכלול את השלבים הבאים:
( )1זיהוי גורמי סיכון
( )2הערכת סיכונים
( )3ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים
( )4קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים
( )5יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים
סעיפים ( )1-5מנוהל בקובץ אקסל נפרד
הסתברות

חומרת פגיעה
(חמורה – )4
מוות או נכות תמידית
(בינונית )3 -
פגיעה רצינית או מחלה
של יותר מ  30יום.
(קלה – )2
טיפול רפואי וימי אי כושר

(גבוהה )4 -

(בינונית )3 -

(נמוכה )2 -

(נמוכה מאד )1 -

עלול לקרות
בכל יום

עלול לקרות
מדי פעם

עלול לקרות,
אך רק לעתים
רחוקות

עלול לקרות ,אך
כנראה לא יקרה
אף פעם

16

12

8

4

12

9

6

3

8

6

4

2

(שולית )1 -
נחוצה רק עזרה ראשונה
לוח  :1טבלה מקובלת להערכת סיכונים של תרחישים ("לוח החלטה")
מקרא
4

רמה
1-3

סוג הסיכון
סיכון קביל

4-9

סיכון קביל
תחת
התניות\בקרות

12-16

סיכון לא קביל

3

2

1

פעולה לביצוע
יש לנקוט בצעדים קבועים כדי שיישאר ברמה זו ,כגון הדרכת
עובדים ,הוראות קבע בבטיחות.
צריך להורידו את רמת הסיכון ,ניתן להמשיך בפעילות לזמן מוגבל
אם היא הכרחית ולא ניתן ליישם מניעה.
רק מנהל שהוסמך לכך רשאי לאשר את ביצוע העבודה (בכפוף לנוהל
שנקבע לגורם הסיכון)
יש לפעול מידית להקטנת רמת הסיכון גם אם הדבר מצריך הפסקת
תהליך העבודה

הערות
תרחישי פגיעה אשר קיבלו ציון  12ויותר בלוח ההחלטות של הערכת סיכונים אינם קבילים ,ולכן יש
להפסיק את פעילות העבודה ולחדשה לאחר ביצוע תהליכי הפחתת סיכון לרמה קבילה.
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(ב) לכל סיכון המפורט בפסקת משנה (א) ייקבעו הבאים:
( )1בעל תפקיד במקום העבודה המוסמך לאשר את רמת הסיכון לקביל
( )2בעל תפקיד במקום העבודה האחראי ליישום האמצעים לבקרת הסיכון
גורם הסיכון

בעל תפקיד
המוסמך לאשר
ביצוע העבודה
ברמת סיכון 8-9

מבצע סקר
הסיכונים

בעל תפקיד
המוסמך לאשר
ביצוע העבודה
ברמת סיכון 4-6

גורמי סיכון
כללים
בטיחות אש

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

בטיחות בחשמל

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

גהות

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

מיגון מכונות

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

חומ"ס –סולר
ובנזין
עבודה בגובה

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

כלי צמ"ה

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

שילוט בבטיחות
ותנועה
ארונות ותיקי
עזרה ראשונה
אי עמידה
בדרישות חוק

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

מנהל מחלקה

ממונה הבטיחות

מנכ"ל

אחראי ליישום
הבקרות
(הפחתת
הסיכון)

ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
מנכ"ל

-

( )3תכנון סקרי סיכונים תקופתיים
מחלקה/פעילות/תהליך

מי מבצע סקר
סיכונים

כל המחלקות/תהליכים

מנהל מחלקה
וממונה בטיחות

תאריך ביצוע
הסקר

שוטף

מעקב ביצוע

אחראי ליישום
הבקרות (הפחתת
הסיכון)

ועדת
הבטיחות

ממונה בטיחות

( )4לו"ז לביצוע פעולות מונעות ומתקנות
מחלקה/אתר

לו"ז לסיום
אחראי
פעולה לביצוע
מבוצע במסגרת ישיבות ועדת בטיחות

אחראי מעקב ביצוע

( )5תכנית ניהול בטיחות לגורמי סיכון ספציפיים
מרכיבי התכנית
בהתאם לסיכונים המזוהים

אחראי ביצוע
ממונה בטיחות

תדירות
שוטף

( )6תחנות עבודה ועיסוקים לביצוע ניתוח בטיחות של מטלה – JSA
תיאור עיסוק/תחנת עבודה

מועד ביצוע אחרון של JSA

מועד מתוכנן הבא
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מבוצע בשוטף ע"י ממונה הבטיחות
(ג) נהלים לכל אחד מהבאים:
( )1איתור מפגעי בטיחות במקום העבודה ותכנית שנתית לסילוק או למניעה של מפגעים
תפקיד
מנכ"ל המועצה
מנהלי מחלקות
עובדים
נאמן בטיחות

פעילויות ואחריות
יפעל לסילוק מפגעי בטיחות בקדימות המתאימה.
יערוך סיורים כל חציון יחד עם ממונה הבטיחות ומנהלי מחלקות.
יפעל להסרת מפגעים בקדימות המתאימה גם דרך וועדת בטיחות.
יפיץ דוח סקרי סיכונים לכל המחלקות וההנהלה ,באם המפגעים מצריכים
משאבים כספיים גבוהים יידע את מנהל המתחם.
יערוך ביקורת יומית לכלי העבודה וסביבת העבודה לאיתור מפגעים.
ידווח לממונה עליו ולנאמן בטיחות בדבר מפגע בטיחות וידאג לסילוקו
/נטרולו.
יערוך סיורי בטיחות לאיתור מפגעים אחת לשבוע בתחום מחלקתו וסביבת
עבודה ,ידווח על מפגע בטיחות למנהל מחלקה וממונה הבטיחות
ידאג ויפעל לסילוק מפגע הבטיחות מידית או לנטרולו

( )2לו"ז לסילוק מפגעים שאותרו
תיאור המפגע

המלצות לסילוק

סילוק מידי במידת האפשר,
כל סוגי
אחרת גידור אזור המפגע עד
המפגעים
לסיום הטיפול.
סילוק מידי במידת האפשר,
חשמל
אחרת גידור אזור המפגע עד
לסיום הטיפול
השלמת פערי מיגון ,אחרת
חוסר
באמצעי מיגון נקיטת אמצעים מיגון אחרים
של אזור הסכנה עד לסיום
הטיפול.

מועד
לביצוע
מידי

מעקב

ביצוע ע"י
בעל מקצוע
מתאים

ועדת בטיחות

מידי

חשמלאי
מוסמך

ועדת בטיחות

 2חדשים

ממונה בטיחות

ועדת בטיחות

( )1אישור ובקרת הכנסתם של גורמי סיכון חדשים למקום העבודה ושילובם בתהליך
המפורט בפסקת משנה (א) – מבוצע בהתאם לנוהל ניהול שינויים 01-10
(ד) תכנית שנתית לכל אחד מאלה:
( )1ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כנדרש בתקנות הניטור לרבות ביצוע סקר
מקדים – באחריות ממונה הבטיחות בעזרת מעבדה מאושרת
מס'
.1

הגורם המזיק

מיקום/פעילות/השפעה

מועד
בדיקה
ראשונית

מועד
בדיקה
הבאה

הערות

לא רלוונטי
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( )2עריכת ביקורות פנים ארגוניות ומבדקים לפיקוח על מילוי הוראות הבטיחות
נושא
שימוש בציוד
מגן אישי
מערכת חשמל
ציוד כיבוי אש
עגורנים
ארונות עזרה
ראשונה

פירוט
תצפית על העובדים
המשתמשים בציוד
בהתאם לסיכונים
תצפית על מערכות
החשמל
באתר
תצפית שציוד
הכיבוי תקין ,בתוקף
וזמין
תצפית על העבודה
בשטח
תצפית שקיים ציוד
בארונות לפי רשימה

תאריך ביצוע
המבדק הבא
שוטף כל
שבוע

גורם מבצע

תאריך ביצוע

מנהל מחלקה

שוטף כל שבוע

מנהל מחלקה

שוטף כל שבוע

שוטף כל
שבוע

מנהל מחלקה

שוטף כל שבוע

שוטף כל
שבוע

מנהל מחלקה

שוטף כל שבוע

מנהל מחלקה

שוטף כל שבוע

שוטף כל
שבוע
שוטף כל
שבוע

( )3הפקת לקחים
לאיזו פעילות מתייחס הלקח

מאיזה הליך

מה מומלץ

דגשים לעובד או למפעיל
מדוע חשוב הלקח

מבוצע בישיבות ועדת הבטיחות
( )4פעולות מתקנות ומונעות – תכנית שנתית
מס'

תאריך יעד
אחראי ביצוע
נושא
מבוצע באופן שוטף בישיבות ועדת הבטיחות של המועצה

הערות
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 )5( 5פרק הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית שבו יפורטו הנושאים הבאים:
(א) נוהל לביצוע הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית לכל אחד מהבאים:
( )1לעובדים חדשים
( )2לאנשים המועסקים במקום העבודה ,שבינם לבין המחזיק לא מתקיימים יחסי
עובד מעביד ,לרבות עבדי קבלן  -מבוצע בהתאם לנוהל הדרכת בטיחות – 01-02
תכנית שנתית להדרכת קבלנים – עובדי הקבלנים מקבלים הדרכת בטיחות לפי סוגי העיסוקים
ע"י הקבלן וזאת בהתאם למחויבות הקבלת כמוגדר בחוזה.
(ב) תכניות שנתיות להדרכות עובדים לרבות לגורמים המפורטים בפסקת משנה (א)
בנושאים הבאים:
( )1העברת מידע והדרכה בדבר הסיכונים שאליהם עלולים להיחשף העובדים בעבודתם,
לפי תקנות  2ו 3-לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),
התשנ"ט – 1999-מבוצע בהתאם לנוהל הדרכת בטיחות 01-02
( )2שמירת כשירותם של בעלי תפקידים המנויים בפסקה (()3ב)
מס'

בעל תפקיד
ממונה בטיחות

ימי הכשרה
במהלך השנה

.1
ועדת בטיחות

ריענון שנתי

.2
נאמני בטיחות

ריענון שנתי

.3
.4

צוות חרום

ריענון שנתי

נושא הכשרה
 8ימי השתלמות
לממונים לפי
חוברת תוכנית
חובות וזכויות
חברי הועדה
הטמעת התקנה
החדשה
חובות וזכויות
נאמן הבטיחות
הטמעת התקנה
החדשה
פעילות חילוץ

הערות

מוסד מכשיר
המוסד
לבטיחות
וגהות
יהווה חלק
ממונה
מהתכנסות
הבטיחות
הועדה
ממונה
הבטיחות
מדריך חוץ

( )3תרגול בעלי התפקידים והעובדים ,בהתמודדות עם מצבי חירום האופייניים לסיכונים
במקום העבודה
מס'
.1

סוג תרגיל
שריפה

מועד ביצוע
רבעון שני

משתתפים
כל העובדים

.2

טיפול באירוע
תאונת עבודה

רבעון שלישי

צוות חילוץ ומגיש
עזרה מאומן

.3

חילוץ והצלה

רבעון רביעי

צוות חילוץ ומגיש
עזרה מאומן

אחראי
ועדת בטיחות יחד
עם ממונה
הבטיחות
ועדת בטיחות יחד
עם ממונה
הבטיחות
ועדת בטיחות יחד
עם ממונה
הבטיחות

מעקב
מנכ"ל
מנכ"ל
מנכ"ל
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( )4הגברת המודעות לבטיחות וגיהות במקום העבודה לרבות פעולות הסברה ופרסום
סוג פעולה
מס'
 .1תליית כרזות

תיאור
תליית כרזה חודשית של המוסד
לבטיחות
פרסום אירועי תאונות וכמעט
תאונה
זימון עובדים "סוררים" לשימוע
לפני וועדת בטיחות
אחריות מנהלים לבטיחות

.2

הפצת מידע

.3

שימוע

.4

יום הדרכה

.5

חוברת עבודה
נכונה ובטוחה

הכנת חוברת עבודה נכונה לכל
מקצוע בתחום

סיור במפעל שכן

חברי ועדת בטיחות ונאמני
בטיחות יבקרו במפעל "נחשב"
להתרשם מרמת הבטיחות

.6

אחראי ביצוע
ממונה בטיחות

מעקב
ועדת בטיחות

ממונה בטיחות

ועדת בטיחות

מנהל ישיר

ועדת בטיחות

ממונה בטיחות

ועדת בטיחות

ממונה בטיחות

ועדת בטיחות

מנכ"ל

ועדת בטיחות
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 )6( 5פרק בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים שבו יפורטו נושאים הבאים:
(א) רשימת פריטים החייבים בבדיקות בטיחות תקופתיות לרבות מכשירים ,מכונות ,מיתקנים
ותשתיות ,בצד כל פריט יפורטו הבדיקות הדרושות ,מועדיהן ודרכי מעקב אחר ביצוע
בדיקות אלה
(ב) רשימת גורמים כימיים ,ביולוגיים ופיזיקליים הקיימים במקום העבודה שלגביהם נדרש
אחד מאלה:
( )1גיליון בטיחות לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות ,סיווג ,אריזה ,תיווי
וסימון של אריזות) ,התשנ"ח1998-
( )2ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי לפי תקנות הניטור
מס'

תיאור
הגורם

מיקום
אחסון

גיליון בטיחות
האם
האם
קיים
נדרש

ניטור סביבתי
מועד אחרון
האם נדרש

לא רלוונטי
(ג) תכנית שנתית לבדיקת קיומם ,כשירותם ותקינותם של אמצעי הבטיחות במקום העבודה,
לרבות אמצעי גילוי ,התרעה ,כריזה ,תאורת חירום ,כיבוי אש ,בטיחות חשמל ,בטיחות
כימית ,בטיחות קרינה ,ציוד מגן אישי ,שלטי בטיחות ,ואמצעים המשמשים את צוותי
החירום  -בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים – מנוהל בקובץ אקסל נפרד
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 )7( 5פרק ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות ,בהתאם לחובה הקבועה בחיקוק הרלוונטי לעניין
עובדים לפני הסיכונים שבעבודתם ,שבו יפורטו נושאים אלה:
(א) רשימת העובדים החייבים בבדיקות רפואיות תעסוקתיות תקופתיות ,לצד כל שם עובד
יפורטו התקנות שעל פיהן נדרשות הבדיקות ,מועדיהן ודרכי מעקב אחר ביצוען
תאריך
תאריך
שם
בדיקה
סוג הבדיקה
שם העובד
מס'
המוסד/בודק בדיקה הבאה
אחרונה
לא רלוונטי
(ב) רשימת המיתקנים או העיסוקים המחייבים בדיקת התאמת העובדים לעבודה בהם ,לצד
כל מיתקן או עיסוק יפורטו הבדיקות הדרושות ,ודרכי מעקב אחר ביצוע בדיקות אלה
עיסוק

סוג הבדיקה

תאריך בדיקת
התאמה

שם
המוסד/בודק

הערות

לא רלוונטי
(ג) רשימת העובדים שלגביהם קיימות המלצות או חובות לחיסונים או לטיפול מניעתי אחר,
כנובע מסיכונים מיוחדים שאליהם הם עלולים להיחשף בעבודתם ,לצד כל שם עובד יפורטו
הפעולות הדרושות ,מועדיהן ודרכי מעקב אחר ביצוען
שם עובד

העיסוק/סוג
חשיפה

מה החיסון
הנדרש טיפול
מונע אחר

מוסד
רפואי/רופא
מבצע

מועד ביצוע

לא רלוונטי
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 )8( 5פרק מתן וחידוש של היתרים ,אישורים ,רישיונות ,הסמכות ,מינויים ושמירת כשירויות,
הנוגעים לבטיחות העובדים ,שבו יפורטו נושאים אלה:
(א) תכנית שנתית לקביעה וחידוש של ההיתרים או האישורים הנדרשים למקום העבודה לפי
כל דין – מנוהל בקובץ אקסל נפרד
(ב) רשימת בעלי התפקידים המנויים בפסקה (()3ב) שלגביהם נדרשים לפי כל דין קביעה של
רישיון ,הסמכה או מינוי או שמירת כשירות או חידושם; לצד כל שם בעל תפקיד יפורטו
מועד החידוש או מועד קיום התנאים לשמירת הכשירות ודרכי מעקב אחר פעולות אלה
מס'

תפקיד
נאמני בטיחות

שם העובד
לפי רשימה

.1
.2
.3
.4
.5

חברי ועדת
בטיחות
מגיש עזרה
ראשונה מיומן
אחראי ארונות
ותיקי עזרה
ראשונה
ממונה בטיחות

לפי רשימה
לפי רשימה

לפי רשימה

דרישות וגוף
מאשר/מסמיך
משרד העבודה ע"י
חברה מאושרת
להסמכה ומינוי
יו"ר ועדת בטיחות
משרד העבודה
ומינוי יו"ר ועדת
בטיחות
משרד העבודה ע"י
מדריך מאושר
להסמכה ומינוי
יו"ר ועדת בטיחות
משרד העבודה
ומינוי יו"ר ועדת
בטיחות

אחראי
תאריך תפוגה
מעקב
של כשירות
ממונה
לפי רשימה
הבטיחות
לפי רשימה

ממונה
הבטיחות

לפי רשימה

ממונה
הבטיחות

לפי רשימה

מנהל אגף
הביטחון

תומר משה

(ג) רשימת העובדים שקבע המחזיק במקום העבודה שלהם נדרשים ,משיקולי בטיחות ,קביעה
של הרשאה ,מינוי או כשירות ,שמירתם או חידושם; לצד כל שם עובד יפורטו מועד החידוש
או מועד קיום התנאים לשמירת הכשירות ודרכי מעקב אחר פעולות אלה
מס'
.1

סוג היתר רישיון
עבודה בגובה

הגוף המאשר
מומנתקן

הערות

מועד אישור מועד אישור
הבא
אחרון
ראה רשימת עבדי
01.01.20
01.01.18
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 ) 9( 5פרק פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה ,שבו יפורטו פעולות
נוספות לרבות פעולות שמציעה ועדת הבטיחות או הממונה על הבטיחות ובלבד שהמחזיק במקום
העבודה אישר אותן
מס'
.1
.2
.3

הנושא
ישיבות צוות על בסיס חודשי
בנושא הבטיחות
סיורי שטח
לוחות מודעות

אחראי ביצוע
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות
ממונה
בטיחות

מעקב
וועדת
בטיחות
וועדת
בטיחות
וועדת
בטיחות

תאריך יעד
חודשי

הערות

01.02.18
01.02.18

 )10( 5פרק רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית לרבות נוהלי היערכות ותגובה
למצבי חירום ,בציון מועד עדכונם האחרון.
נהלי בטיחות כללים
מס' נוהל
ראה אוגדן נהלים

שם הנוהל

תאריך עדכון אחרון

נהלים והוראות לגורמי סיכון ספציפיים
מס' נוהל
ראה אוגדן נהלים
נהלי תגובה בחירום
מס' נוהל
ראה אוגדן נהלים

שם הנוהל

שם הנוהל

תאריך עדכון אחרון

תאריך עדכון אחרון
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