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  מטרת הנוהל .1

  . התאמות כחלק מהבדיקות העריךמטרת הנוהל ל

  

  הגדרות .2

התאמה למחויבויות של המועצה בקיום מערכת בטיחות  -הערכת התאמה  .2.1

  .ובריאות בתעסוקה

 

  תוכן הנוהל .3

  

תממש ותתחזק את קובץ הנהלים של בטיחות ובריאות תעסוקתית לשם , המועצה תקבע .3.1

ת יפעל לעדכון ורענון "אחראי מערכת בב. בחינת ההתאמה של הנהלים לעשייה בפועל

הנהלים באופן שוטף לגבי בעלי תפקיד רלבנטיים ולכלל עובדי המועצה המקומית במסגרת 

 . מבדקים פנימיים ופעולות יזומות במסגרת תהליכי האיכות

 .התאמה לדרישות על פי דין ודרישות אחרות תבוצע באופן תקופתי אחת לחצי שנה .3.2

נחיצות : ם שלה שונה לגבי דרישות שונות על פי דין על פי קריטריוניתיקבע תדירות הערכ .3.3

 . הנחיית ממונה בטיחות ומידת הדרישה של בעל התפקיד הרלבנטי, רמת הסיכון, גבוהה

 .אחראי הבטיחות במועצה יחזיק ברשומות של תוצאות ההערכות התקופתיות .3.4

 .טיחות ואחראי הבטיחותתחקירי תאונות וכמעט ונפגע ולקחיהם ירוכזו אצל ממונה הב .3.5

למפקח , מנהלת משאבי אנוש תעביר לידי אחראי הבטיחות דיווח תאונות לביטוח לאומי .3.6

 .עבודה וכל פגיעה בבריאות התעסוקתית של העובדים

 מפורט תהליך ההתייחסות לפניות תושבים המהוים תשומה חשובה לתהליך 4.5.2.1בנוהל  .3.7

התאמות למחויבות המועצה לפעול לשמירת קבלת החלטות והסקת מסקנות באשר להערכת 

  ..הבטיחות בישוב

  

   

 בקרה ומעקב 

הערכת התאמות מהווה חלק מתוך מכלול הבדיקות למימוש נהלי בטיחות ובריאות  .3.8

  . בתעסוקה

מנהלי האגפים והיחידות . הנהלת המועצה מופקדת על גיבוש המדיניות וקביעת מטרות .3.9

 .ים כנגזרת מהמדיניות הכוללתהשונות יקבעו את המטרות האגפיות והיעד
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במסגרת סקר ההנהלה תוצגנה המטרות . כל מנהל יהיה אחראי לקידום המטרות והיעדים  .3.10

  . ואופן השגתן

בנושאי בטיחות מחלקתית /ח שנתי המציג את נתוני הפעילות האגפית"אחת לשנה יופק דו .3.11

  .בהשוואה לשנה שעברה, ובריאות בתעסוקה

יחקרו הגורמים לבעיה ויוצעו דרכי טיפול , קלות החוזרותל יכנס דיון בסיבות לת"המנכ .3.12

  .הממצאים ידוחחו בועדת הבטיחות. ומניעה

  אחריות ביצוע .4

  ל המועצה"מנכ .4.1

 י אגפיםנהלמ .4.2

 ט המועצה"קב, אחראי בטיחות .4.3

  ממונה בטיחות .4.4

  

  מסמכים ישימים .5

  OHSAS 18001:2007קובץ נהלי  .5.1

  

  נספחים .6

  ל.מ.א .6.1

  תפוצה .7

  ראש המועצה .7.1

  ל המועצה"מנכ .7.2

 לי האגפיםמנה .7.3

 ט המועצה"קב, אחראי בטיחות .7.4

  ממונה בטיחות .7.5

  מנהלי מחלקות .7.6

 מנהל המוקד העירוני .7.7

  אחראי בטיחות, ט"קב: תפקיד  איציק עוז: כותב הנוהל
   המועצהל"מנכ :תפקיד  שי אברהמי: מאשר הנוהל

  

  


