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  מטרת הנוהל .1

מדידה ומעקב אחר ביצועי הבטיחות ובדיקות סביבתיות , תאר את תהליך ניטורמטרת הנוהל ל

   .תעסוקתיות ובדיקות בריאות לעובדים

  

  הגדרות .2

 ל.מ.                 א

  תוכן הנוהל .3

  

יצועי בטיחות ובריאות בתעסוקה ייערכו על בסיס סדיר התאם לתחומי הפעילות והאחריות  .3.1

 .השונים

, תיקבענה בהתאם לצרכי המועצה ועל פי דרישות החוק, הן איכותיות והן כמותיות, דידותמ .3.2

 .דרישות יצרן וכל גורם מפקח אחר

  .תעסוקתי- תדירות המדידה והניטור תיקבע בהתאם למהות ההיבט הבטיחותי .3.3

י "תבוצע עניטור המידה שבה הושגו מטרות הבטיחות והבריאות בתעסוקה של המועצה  .3.4

כל מנהל אגף ידווח על מידת . אגפים בפורום הנהלה אחת לרבעון שייועד לנושא זהמנהלי ה

 .השגת המטרות בתחומו

י "ניטור האפקטיביות של אמצעי בקרה לשמירה הן על הבריאות והן על הבטיחות תבוצע ע .3.5

 .ממונה הבטיחות של המועצה הן במוסדות החינוך והן במוסדות המועצה

יטור התאמה לתוכנית או לתכניות בטיחות ובריאות בתעסוקה תבוצענה מדידות יזומות לנ .3.6

י בעלי התפקיד "צמתי הבקרה ייקבעו ע. פיתוח תשתיות ואחזקה, בעיקר בתכניות בינוי

 'ןכן" כמעט תאונות", לרבות תאונות, יבוצע ניטור של בריאות לקויה ואירועים. האחראים

  .וביצועי בטיחות ובריאות בתעסוקה הלוקים בחסר

 .  וצענה בדיקות ומעקב אחר השימוש בציוד בדוק ומכויל בתחומי הפעילות השוניםתב .3.7

 . אחראי הבטיחות יקבל את ריכוז ממצאי הבדיקות שבוצעו באגפים וביחידות השונות .3.8

מות של תוצאות ההערכות התקופתיות והמדידות אחראי הבטיחות במועצה יחזיק ברשו .3.9

 .השונות

 ).1נספח (מונעות /ת יתועד בטופס ריכוז פעולות מתקנותריכוז הפעולות המתקנות והמונעו .3.10

/ אחת לרבעון יועבר ריכוז הפעולות המתקנות. בכל אגף ויחידה יבוצע שימוש בטופס זה

 .מונעות לאחראי הבטיחות

 .אחת לשנה יתקיים דיון בפורום הנהלה בטיפול בפעולות מתקנות ומונעות .3.11
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  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

  מונעות/ טופס ריכוז פעולות מתקנות– 1נספח  .6.1

  תפוצה .7

  ראש המועצה .7.1

  ל המועצה"מנכ .7.2

 מנהלי האגפים .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
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  מונעות/ טופס ריכוז פעולות מתקנות– 1נספח 

  מועצה מקומית שהם

  מונעות/ריכוז פעולות מתקנות

  _______שנת 

' מס
  דוח

נושא שם 
  ומספר הנוהל

תאריך   מהות הפעולה
לסיום 
  ביצוע

/   קב בוצעמע  אחראי לביצוע
  לא בוצע

אפקטיביות 
  הפעילות
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