הקווים המנחים של
ארגון העבודה הבינלאומי
ILO

מועדון הארגונים המיישמים מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
במימון הפעולה המונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה – משרד התמ"ת

תקנון
.1

.2

.3

כללי
1.1

מועדון הארגונים )להלן – המועדון( מאגד ארגונים המיישמים מערכות ניהול בטיחות ובריאות
בתעסוקה.

1.2

המועדון מנוהל ע"י המוסד המורשה – )מל"ב( מרכז לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה במוסד
לבטיחות ולגיהות.

1.3

מטרות המועדון
להוות מסגרת לכלל הארגונים המיישמים מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.
א.
לעודד שיתוף פעולה והעברת מידע הדדית בין כלל הארגונים המיישמים מערכות ניהול
ב.
בב"ת.
מסגרת להעברת ידע מידע ועדכונים מקצועיים ,ממקורות שונים ,הרלוונטיים לניהול
ג.
בטיחות ובריאות בתעסוקה.
ד.
העלאת רמת הבטיחות והבריאות התעסוקתית בקרב הארגונים.

1.4

החברות הינה לשנה אחת ,המשך החברות במועדון מותנה בחידוש בקשת ההצטרפות מידי שנה.

תנאי כף לחברות
1.5

התחייבות לשמירה על כללי הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

1.6

עמידה בדרישות החוק בנושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה )בב"ת(.

1.7

מחוייבות לביצוע תהליכי הערכת סיכונים באופן שוטף ועקבי.

1.8

חקירת אירוע בטיחות/תאונה והפקת לקחים.

1.9

נכונות לשיתוף ידע והפצת פתרונות מוצלחים ,בתחום ניהול בב"ת ,מעבר לתחום הארגון.

1.10

הבעת נכונות להקמת מערך ניהול בטיחות ובריאות )בחתימה על שאלון המעונין בהצטרפות(
והקמה בפועל של מערך ניהול בטיחות ובריאות כולל שלב שאלון המבדק לבדיקת זכאות לחברות
במועדון הארגונים.

רמת החברות
" .3.1הצטרפות למועדון" -

הארגון מקיים את דרישות החוק בנושא בטיחות ובריאות בתעסוקה
ומבקש להצטרף כחבר למועדון הארגונים של מל"ב.

" .3.2זכאות לחברות במועדון" – הארגון מפעיל מערכת מקובלת של ניהול בטיחות ובריאות.
.4

אופן ההצטרפות למועדון
 .4.1פנייה למל"ב בכתב.
 .4.2מילוי שאלון "ארגון המעונין להצטרף לחברות במועדון הארגונים" )ניתן להורדה מ-
.www.osh.org.il/oshms
 .4.3על פי נתוני השאלונים תוגדר ההצטרפות להחברות במועדון הארגונים.
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.4.4

.5

הזכאות לתעודת חבר במועדון הארגונים של מל"ב מותנית באישור נציג מטעם המוסד לבטיחות
ולגיהות ,שתינתן לאחר קיום בדיקת התרשמות של מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בארגון על פי
שאלון.

חידוש מנוי/חברות
 .5.1החברות במועדון הנה כל פעם לשנה בלבד.
 .5.2בחידוש החברות נדרש למלא שאלון מבדק חדש כפי שמפורט בסעיף .4
 .5.3חידוש החברות לזכאות בתעודת חבר במועדון הארגונים של מל"ב יותנה בביצוע הליך
שיפור ואישור של נציג המוסד לבטיחות ולגיהות.
 .5.4החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום דמי חבר מצד מקומות העבודה ,דמי החבר
מסובסדים ע"י "המוסד המורשה".

.6

.7

.8

ביטול חברות והורדת רמת החברות
.6.1

הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברות של ארגון במועדון באחד
מהמקרים הבאים :
א .דיווחים שאינם תואמים למצב בפועל.
ב .הפסקת העמידה בתנאי הסף לחברות במועדון.
ג .הרשעת הארגון בעבירת בתחום הבטיחות או הגיהות.
ד .נסיגה משמעותית במצב מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בארגון.

.6.2

הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להוריד את הזכאות לחברות במועדון
המל"ב במקרה של אי עמידה בתנאים המתאימים לרמת החברות שהוענקה לארגון.

זכויות/הטבות לחברי המועדון
7.1

אישור הצטרפות לחברות במועדון הארגונים של ה-מל"ב.

7.2

תעודת חבר במועדון הארגונים מיישמי מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה-מל"ב )התעודות
בשפה אנגלית ועברית(.

7.3

תעודות חבר במועדון הארגונים ניתנת גם בחסות ) I.L.Oארגון העבודה הבינלאומי( ומוכרת
במדינות החברות בארגון.

7.4

גישה למאגרי מידע בנושא ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ,באמצעות אתר האינטרנט הייעודי.

7.5

קבלת עדכונים שוטפים בנושא ניהול בב"ת.

7.6

שיתוף במידע מארגונים אחרים במועדון.

7.7

הנחה ו/או סיבסוד מלא )כפי שיקבע מעת לעת( בדמי ההשתתפות בהדרכות בנושא ניהול בטיחות
ובריאות בחסות המוסד לבטיחות ולגיהות.

חובות חברי המועדון
8.1

קיום חובות החבר המפורטות בתקנון זה.

8.2

לקיים מנגנון של שיפור מתמיד המותאם לרמת החברות במועדון .

8.3

לשתף פעולה עם שאר הארגונים במועדון בהחלפת מידע בנושא ניהול בב"ת.

טופס מל"ב –  4גרסה 02

oshms_takanon_2

עמוד  2מתוך 2

