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  מטרת הנוהל .1

מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה  בנושא מועצה מקומית שהםבנוהל זה מוצגת מדיניות 

  .OHSAS 18001:2007בהתאם לדרישות תקן 

  

  הגדרות .2

  ל.מ.א

  
  תוכן הנוהל .3

  
כללי לשמור על  ,בריאות בתעסוקהלקדם מדיניות בטיחות ותשאף המועצה המקומית  3.1

מדינת ישראל  ובהתאם לדרישת הרשויות הממונות על  בהתאם לחוקים ולתקנות בהבטיחות
  .לרכוש ולסביבה,  תוך נקיטת כל האמצעים למניעת נזקים לנפשבריאות בתעסוקהבטיחות ו

המועצה  היא מענינו של כל אחד מעובדי בריאות בתעסוקהמערכת ניהול בטיחות והשמירה על  3.2

כננת ומבוצעת בתחום שיפוטה  תקוים בכל פעילות מתוכללי הבטיחותהשמירה על . המקומית

  .המועצה המקומיתשל 

כללי בציבור לשמירה על בקרב העובדים  תשאף להגברת המודעות המועצה המקומית 3.3

  .הבטיחות

  ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקהמערכת פעולות לשמירת  3.4

 18001:2007 לפי דרישות התקןבטיחות וגהות  תקיים מערכת ניהול המועצה המקומית 3.4.1

OHSASוב עם מערכת ניהול סביבתי  בשילISO 14001.  

 במדינת בריאות בתעסוקהבטיחות ו תקיים את החוקים והתקנות של המועצה המקומית 3.4.2

  . ישראל הנוגעים לפעולתה

לצורך הפעלה תקינה של , בהתאם לתקציבה,  תקצה משאבים ואמצעים נדרשיםהנהלהה 3.4.3

  .בריאות תעסוקתית מערכת ניהול בטיחות ו

מנהלי האגפים , לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה, ים ותפעל להשגתם תקבע יעדהנהלהה 3.4.4

הסביבתיים שלהן בהתאמה בריאותיים וה, הבטיחותייםיחידות יגדירו את היעדים וה

  .מועצה המקומיתההנהלת ליעדי 

יבוצעו ניטור הבטיחות והבריאות בתעסוקה כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום  3.4.5

  .ותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעהינ, סקר סיכוניםו תקופתי

 בתהליכי בריאותיים וסביבתיים, בטיחותיים תכלול שיקולים המועצה המקומית 3.4.6

הספקת השירותים וההתקשרויות עם ספקים בשאיפה לצמצם השפעות , הפיתוח והבניה

  . שליליותבתעסוקה בריאותיות , בטיחותיות

עם לקוחותיה וספקיה , לה עם הרשויות הממונות תפעל בשיתוף פעומועצה המקומיתה 3.4.7

  . בריאותיים בתעסוקה, להיבטים בטיחותייםבכל ההיבטים הנוגעים 

היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד הבריאות התעסוקתית הבטיחות והשמירה על  3.4.8

 .מאיתנו
  מדיניות ההנהלה 3.5

, תהבטיחוומנהליה את מדיניותה בתחום המועצה ההנהלה תפרסם בקרב עובדי  3.5.1

  .על גבי מנשר ובחתימתההבריאות התעסוקתית 
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  .המנשר יהיה זמין לכלל הציבור על גבי לוח המודעות ועותק יימסר לכל דורש 3.5.2

  

  נהלים ישימים .4

  

   ISO 9001:2008נהלי האיכות בהתאם לדרישות  4.1

   ISO 14001נהלי איכות הסביבה בהתאם לדרישות  4.2

  .המועצה המקומיתשל הנהלים והוראות העבודה  4.3

  

  

  ריות ביצועאח .5

  

 .ח"ט ומנהל ועדת מל"קב, ממונה בטיחות 5.1
 .מנהלת אגף איכות הסביבה 5.2
  .מאמתת איכות ראשית 5.3

  

  נספחים .6

  

 18001:2007) ת"בב(בריאות תעסוקתית בטיחות ו בנושאי מועצה מקומית שהםמנשר מדיניות  6.1

OHSAS    

  

  תפוצה .7

  

 המועצה המקומיתראש  7.1
  המועצהסגני ראש  7.2

 המועצהל "מנכ 7.3
  אשית מאמתת איכות ר 7.4

 מנהלי אגפים 7.5
  ממונה בטיחות וגהות 7.6

  קובץ נהלי איכות 7.7

  

  

  

  

  ,ננית וייסח: כותב הנוהל
                     איציק עוז 

  

  ת אגף איכות הסביבהמנהל: תפקיד
  ח"ט ומנהל ועדת מל"קב,             ממונה בטיחות

   המועצהל"מנכ: תפקיד    שי אברהמי: מאשר הנוהל
  : תאריך
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  מועצה מקומית שהםמדיניות 

   ובריאות בתעסוקהבטיחותבנושאי 
18001:2007 OHSAS  

  
  

 ובריאות בתעסוקה בהתאם  בטיחות תקיים מערכת ניהולמועצה מקומית שהם 

  .OHSAS 18001:2007לדרישות תקן 

  הנוגעות לפעילותיה , י דין"הדרישות עפאת  מחוייבת למלא המועצה המקומית

 וקשורות לגורמי הסיכון שהארגון חשוף להם ות ובריאות בתעסוקהבנושא בטיח

 .בתחום זה

  בהתאם לתקציבה,  תקצה משאבים ואמצעים נדרשיםמועצה מקומית שהםהנהלת ,

  . ובריאותי בתעסוקההמערך הבטיחותילצורך הפעלה תקינה של 

 לשיפורם , ותפעל להשגתםיעדים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה  תקבע ההנהלה

היעדים יגדירו את הנהלות האגפים והיחידות הארגוניות  . הולעדכונם מדי תקופ

  .המועצה המקומיתבהתאמה ליעדי  והבריאותיים בתעסוקה הבטיחותיים

  והבריאות התעסוקתית יבוצע בתחום הבטיחותכדי להבטיח בקרה על השגת היעדים  

  .מניעה פעולות תיקון וותבוצענהסיבות לחריגות  ה ניתוח, סקר סיכונים,יניטור תקופת

 בתהליכי שיקולים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה  תכלול המועצה המקומית

 בריאותיות , בטיחותיותהספקת השירותים בשאיפה לצמצם השפעות, הבניה, הפיתוח

  .  שליליותתעסוקתיות 

 עם לקוחותיה ,  תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונותהמועצה המקומית

  . לבטיחות ובריאות בתעסוקה וספקיה בכל ההיבטים הנוגעים

 הבטיחות תפעל להידוק הקשר עם הרשויות הסמוכות לה לקידוםהמועצה המקומית  

 .ברמה איזוריתוהבריאות התעסוקתית 
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 היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד  הבטיחות והבריאות התעסוקתית השמירה על

ת המועצה בתחום  המועצה המקומית תביא לידיעת כלל העובדים את מדיניו.מאיתנו

הבטיחות והבריאות התעסוקתית  במטרה להבטיח את מודעותם להתחייבויות 

 .האישיות שלהם בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה

  המועצה המקומית מחוייבת למניעת פגיעה גופנית ובריאות לקויה ולשיפור מתמיד

  .סוקהבניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה ובביצועי הבטיחות והבריאות בתע

  


