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הקדמה
להטמעה של מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה )מערכת ניהול בב"ת( ברמת הארגו  1יש
השפעה חיובית על הפחתת סיכוני וסילוק גורמי סיכו ועל הפריו בעבודה ,המערכת זוכה כיו
להכרה על ידי ממשלות ,מעסיקי ועובדי .
קווי מנחי אלה להקמה ותחזוקה של מערכות ניהול בב"ת פותחו על ידי ארגו העבודה
הבינלאומי ) (ILOבהתא לעקרונות בינלאומיי מוסכמי שהוגדרו על ידי שלושת הגופי המרכיבי
את ) ILOממשלות ,מעסיקי ועובדי ( .גישה תלת שותפית ) (tripartiteזו מעניקה עוצמה ,גמישות
ובסיס נאות לפיתוח תרבות בטיחותית ברת קיימא בארגו  .ארגו העבודה הבינלאומי פיתח קווי
מנחי לא מחייבי )וולונטריי ( למערכות ניהול בב"ת אשר משקפי את הערכי והכלי של ארגו
העבודה הבינלאומי הרלוונטיי לשמירה על בטיחות ובריאות העובדי .
ההמלצות המעשיות של קווי מנחי אלו מיועדות לשימוש על ידי כל מי שיש לו אחריות לניהול
בב"ת .ה לא מחייבות מבחינה חוקית ,וה אינ באות להחלי חוקי  ,תקנות ותקני מקובלי
הקיימי במדינה .היישו שלה אינו כולל תהלי התעדה ).(certification
עפ"י חוק המעסיק נושא באחריות ומחובתו לארג את הבטיחות ,הבריאות והרווחה בעבודה.
יישו של מערכת ניהול בב"ת הוא אחד האמצעי למילוי חובה זו .ארגו העבודה הבינלאומי עיצב
2
קוי מנחי אלו ככלי מעשי שנועד להוות אמצעי המסייע למקומות עבודה ולמוסדות מורשי
להשיג שיפור מתמיד בביצועי הבב"ת.

__________________________
 1להגדרת המושג ראה מילו מונחי .
 2מוסדות אשר מונו על ידי המדינה להיות אחראי על הטמעת מערכות ניהול בב"ת .המוסד המורשה
במדינת ישראל לנושא מערכות ניהול בב"ת הינו המוסד לבטיחות ולגיהות.

 .1מטרות
.1.1
.1.2

.1.3

על קוי מנחי אלה לתרו להגנה על עובדי בפני גורמי סיכו ולהפחתת :פגיעות
בעבודה ,ליקויי בריאות ,מחלות ,אירועי ומקרי מוות.
ברמה הלאומית ,על קוי מנחי אלה:
לסייע להקמת מסגרת לאומית למערכות ניהול בב"ת ,מסגרת שבמידת
א(
הנית תהיה נתמכת על ידי החוקי והתקנות הלאומיי ;
לספק הנחיה לפיתוח של הסדרי וולונטריי לחיזוק השמירה על תקנות
ב(
ותקני המביאי לשיפור מתמיד בביצועי בב"ת; וכ
לספק הנחיה לפיתוח של קוי מנחי למערכות ניהול בב"ת ה לאומיי
ג(
וה ייעודיי כדי לתת מענה נאות לצרכי האמיתיי של ארגוני ,
בהתא לגודל ולאופי הפעילות בה .
ברמת הארגוו ,קוי מנחי אלה מיועדי :
לספק הנחיה על הדר לשילוב מרכיבי מערכת ניהול בב"ת בארגו כחלק
א(
מהמדיניות ומהסדרי הניהול של הארגו ; וכ
להניע את כל חברי הארגו  ,במיוחד מעסיקי  ,בעלי  ,צוות הניהול,
ב(
עובדי ונציגיה  ,לייש עקרונות ניהול בב"ת נאותי ושיטות לשיפור
מתמיד של ביצועי הבב"ת.
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 .2מסגרת ממלכתית למערכות ניהול בב"ת
מדיניות לאומית

.2.1
2.1.1

2.1.2
א(
ב(
ג(
ד(
ה(

ו(
ז(
ח(
2.1.3
א(
ב(
ג(
ד(
2.1.4

ימונה מוסד מורשה ) ,(competent institutionשיפעל להגדרה ,ליישו ,
ולסקר תקופתי של מדיניות לאומית כוללת וכ להקמה וקידו של מערכות
ניהול בב"ת בארגוני  .זאת יעשה בהתייעצות ע הארגוני המייצגי ביותר
של מעסיקי ושל עובדי  ,וע גופי אחרי עימ ימצא ראוי להיווע .
המדיניות הלאומית של מערכות ניהול הבב"ת תקבע עקרונות כלליי ונהלי
כדי:
לקד יישו ושילוב מערכות ניהול בב"ת כחלק מהניהול הכולל של
הארגו ;
לקד ולשפר סידורי וולונטריי לזיהוי שיטתי ,תכנו  ,ישו ושיפור של
פעילויות בב"ת ברמה הלאומית וברמת הארגו ;
לקד את שיתו העובדי ונציגיה בקידו נושאי בב"ת ברמת הארגו ;
לייש שיטות של שיפור מתמיד תו הימנעות מהליכי ביורוקרטי או
מנהליי לא נחוצי  ,ועלויות מיותרות.
לקד שיתו פעולה ותמיכה למערכות ניהול בב"ת בארגו על ידי גורמי
מסייעי כמו מפקחי עבודה וספקי שירותי בטיחות ובריאות תעסוקתיי ,
ושירותי אחרי  ,ולתעל את פעילויותיה לקידו וטיוב מערכת לניהול
בב"ת.
להערי  ,בפרקי זמ נאותי  ,את היעילות של המדיניות ושל המסגרת
הלאומית של מערכות ניהול בב"ת.
להערי באמצעות כלי מתאימי  ,את היעילות של מערכות ניהול ושל
פעולות בב"ת ולפרסמ ברבי ; וכ
להבטיח כי עבור קבלני ועובדי קבל  ,תיוש רמת דרישות בטיחות
ובריאות הזהה לזו המיושמת עבור עובדי אחרי  ,וכ ג לגבי עובדי
זמניי המועסקי ישירות על ידי הארגו .
מתו כוונה להבטיח הלימה בי המדיניות הלאומית וההסדרי ליישומה ,על
המוסד המורשה לקבוע מסגרת לאומית ) (national frameworkלמערכות
ניהול בב"ת כדי:
לזהות ולקבוע את התפקידי והאחריות של המוסדות השוני הנקראי
לקחת חלק ביישו המדיניות הלאומית ,ולקיי סידורי נאותי כדי
להבטיח את תיאו פעולותיה ;
לפרס  ,וכ לסקור תקופתית ,את הקווי המנחי הלאומיי המתייחסי
ליישו מרצו )וולונטרי( ולהטמעה שיטתית של מערכות ניהול בב"ת
בארגוני ;
להגדיר ,בהתא לצור  ,אמות מידה לקביעה ולהוצאה לפועל של חובות
המוסדות שהינ אחראי להכנה וקידו של קווי מנחי ייעודיי )
 (tailored guidelinesשל מערכות ניהול בב"ת; וכ
להבטיח כי תהיה קיימת הדרכה זמינה למעסיקי  ,לעובדי ולנציגיה ,
כדי שיוכלו להיעזר ולהפיק תועלת מהמדיניות הלאומית.
על המוסד המורשה להכי סידורי ולספק הדרכה מבוססת מבחינה טכנית
למפקחי עבודה ,שירותי בב"ת ושירותי פרטיי וציבוריי אחרי  ,וכ
סוכנויות ומוסדות העוסקי בבב"ת ,כולל ספקי של שירותי בריאות ,כדי
לעודד ולסייע לארגוני לייש מערכות ניהול בב"ת.
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קווי מנחי לאומיי

.2.2
2.2.1
2.2.2

על הקוי המנחי הלאומיי ליישו מרצו )וולונטרי( והטמעה שיטתית של
מערכות ניהול בב"ת להיות מושתתי על המודל המוצג בפרק  ,3תו
התחשבות בתנאי ובנוהגי הלאומיי .
חייבת להיות התאמה בי הקווי המנחי של ארגו העבודה הבינלאומי,
הקווי המנחי הלאומיי  ,והקווי המנחי הייעודיי  ,בד בבד ע גמישות
המאפשרת יישו ישיר ) (direct applicationאו יישו ייעודי ) tailored
 (applicationברמת הארגו .

קווי מנחי יעודיי

.2.3
2.3.1

2.3.2

על הקוי המנחי היעודיי  ,לשק את מטרות העל של הקוי המנחי של
ארגו העבודה הבינלאומי ,ולהכיל את המרכיבי היסודיי של הקווי
המנחי הלאומיי  ,ועליה לשק ג את התנאי והצרכי הייחודיי של
ארגוני או קבוצות של ארגוני  ,במיוחד תו התחשבות:
בגודל הארגו )גדול ,בינוני ,קט ( ובתשתיותיו; וכ
א(
אופי גורמי הסיכו ורמת הסיכוני בארגו .
ב(
הקשרי בי המסגרת הלאומית למערכות ניהול בב"ת ,ומרכיביה הבסיסיי
מוצגי באיור .1

איור  :1מרכיבי של המסגרת הלאומית למערכות ניהול בב"ת )מנבבתי" (

הקווי המנחי
של  ILOלגבי
מנבבתי"

מערכות
ניהול
בטיחות
ובריאות

קווי מנחי
לאומיי
למנבבתי"

)מנבבתי" (

בארגוני

קווי מנחי
ייעודיי
למנבבתי"
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 .3מערכת ניהול הבב"ת בארגו
האחריות לבב"ת ,כולל החובה למילוי הוראות הבב"ת על פי דרישות כל די  ,מוטלת על המעסיק.
על המעסיק להפגי מנהיגות נחרצת ומחויבות לפעילויות הבב"ת בארגו  ,ולנקוט בסידורי מתאימי
להקמת מערכת ניהול בב"ת .המערכת צריכה לכלול את המרכיבי העיקריי מדיניות ,ארגו ,
תכנו ויישו  ,הערכה ,ופעולה לשיפור כמוצג באיור .2

איור  :2מרכיבי עיקריי במערכת ניהול בב"ת

מדיניות

ארגו

תכנו ויישו

מ
ב
ד
ק

מ
ב
ד
ק

פעולה לשיפור

ד

הערכה
מ
פו
שי
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ר

מ
ת

י

מדיניות
מדיניות

מדיניות בב"ת

.3.1
3.1.1

א(
ב(
ג(
ד(
ה(
3.1.2
א(
ב(
ג(
ד(
3.1.3

על המעסיק ,תו התייעצות ע העובדי וע נציגיה  ,לנסח מדיניות בב"ת
כתובה שהינה:
ייחודית לארגו והולמת את גודלו ואת אופי העיסוקי בו;
תמציתית ,כתובה באופ ברור ,נושאת תארי  ,ושואבת את תוקפה
מחתימה של המעסיק ,או של הנושא באחריות הבכיר ביותר בארגו ;
מובאת לידיעה וזמינה לכל בני האד במקו בו ה עובדי ;
נסקרת באופ תקופתי כדי להבטיח התאמה מתמשכת; וכ
זמינה לגופי חיצוניי רלוונטיי בהתא לנסיבות.
על מדיניות הבב"ת לכלול ,כדרישת מינימו  ,את עקרונות היסוד הבאי
ואת המטרות העיקריות הבאות לה הארגו מתחייב:
שמירה על הבטיחות והבריאות של כל עובדי הארגו על ידי מניעת אירועי
בטיחות פגיעות בעבודה ומחלות .
עמידה בדרישות כל די הרלוונטיי לבב"ת ,בתוכניות מרצו  ,בהסכמי
קיבוציי של בב"ת ,ובדרישות אחרות לה הארגו מחויב;
הבטחה לקיו התיעצויות ע העובדי ונציגיה  ,ועידוד לקחת חלק
פעיל בכל מרכיבי מערכת ניהול הבב"ת; וכ
לשפר באופ מתמיד את ביצועי מערכת ניהול הבב"ת.
על מערכת ניהול הבב"ת לעלות בקנה אחד ע  ,או להיות משולבת ,במערכות
ניהול אחרות בארגו .

שיתו עובדי

.3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

שיתו עובדי הוא מרכיב חיוני של מערכת ניהול הבב"ת בארגו .
על המעסיק לוודא שמיידעי  ,מדריכי ומתייעצי ע העובדי ונציגי
הבב"ת שלה בכל האספקטי של בב"ת ,כולל סידורי לשעת חירו
הקשורי לעבודת .
על המעסיק להנהיג סידורי שיאפשרו לעובדי ולנציגי הבב"ת שלה
להקדיש ולהעמיד לרשות משאבי על מנת לקחת חלק פעיל בארגו  ,תכנו
ויישו  ,הערכה ופעולה לשיפור מערכת ניהול הבב"ת.
על המעסיק להבטיח ,בהתא לנסיבות ,הקמה ותפקוד יעיל של ועדת בטיחות
ובריאות ,ולהכיר בנציגי הבב"ת של העובדי  ,בהתאמה למקובל ולדרישות
החוק.
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ארגו
ארגו
אחריות ונשיאה באחריות

.3.3
3.3.1
3.3.2

על המעסיק מוטלת אחריות עליונה לשמירה על בטיחות ובריאות העובדי ,
ועליו להפגי מנהיגות בפעילויות בב"ת בארגו .
המעסיק וההנהלה הבכירה צריכי לקבוע את האחראי  ,בעלי הסמכות,
והנושאי באחריות ,לצור פיתוח ,ישו וביצוע של מערכת ניהול בב"ת,
ולצור השגת מטרות הבב"ת הרלוונטיות .יוקמו מבני ארגוניי וימוסדו
תהליכי אשר:
יבטיחו כי הבב"ת הוא באחריות כל מנהל בפירמידת הניהול שבארגו ) line
א(
 (managementוכי דבר זה ידוע ומקובל בכל רמות הארגו .
יגדירו ,ויביאו לידיעת חברי הארגו  ,את האחריות ,הסמכות והנשיאה
ב(
באחריות של מי אשר מזהי  ,מעריכי ומטפלי בגורמי ורמות סיכו .
יספקו פיקוח יעיל ,בהתא לנסיבות ,כדי להבטיח את השמירה על בטיחות
ג(
ד(
ה(

ו(
ז(
ח(
ט(
י(
יא(
3.3.3
א(
ב(
ג(

ובריאות העובדי ;
יקדמו שיתו פעולה ותקשורת בי חברי הארגו  ,כולל עובדי ונציגיה  ,למטרת
יישו המרכיבי של מערכת ניהול הבב"ת של הארגו ;
בהתא לנסיבות ,ימלאו אחר העקרונות של מערכות ניהול בב"ת הכלולי בקוי
מנחי לאומיי רלוונטיי  ,קוי מנחי יעודיי  ,או תוכניות מרצו ) voluntary
 (programmesלה הארגו מחויב;
יקימו ויישמו מדיניות בב"ת ברורה וכ מטרות ויעדי ברי מדידה;

יקימו מער יעיל לזיהוי ,סילוק או שליטה בגורמי סיכו וסיכוני
הקשורי לעבודה ,ולקידו הבריאות בעבודה;
יקיימו תוכניות לקידו בריאות ומניעת פגיעות;
יבטיחו סידורי יעילי לשיתו מלא של העובדי ושל נציגיה במילוי
דרישות מדיניות הבב"ת;
יוקצו משאבי הולמי אשר יבטיחו כי מי שאחראי לבב"ת ,כולל ועדת
הבטיחות ,יכולי לבצע את תפקידיה באופ נאות; וכ
יבטיחו סידורי יעילי לשיתו מלא של העובדי ושל נציגיה בוועדות
הבטיחות )במקו בו ה קיימות(.
בהתא לנסיבות ,ימונו מנהל או מנהלי הנמני על ההנהלה הבכירה ,לה
סמכות ,אחריות ,ונשיאה באחריות לביצוע הבאי :
פיתוח ,יישו  ,סקר תקופתי והערכה של מערכת ניהול הבב"ת;
דיווח תקופתי להנהלה הבכירה על ביצועי מערכת ניהול הבב"ת; וכ
קידו שיתו כל חברי הארגו ]בבב"ת[.
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כשירות (competence) 3והדרכה

.3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
3.4.4

.3.5

על המעסיק להגדיר את הדרישות הנחוצות להבטיח רמת בב"ת ולבצע
פעולות שמטרת להבטיח שכל העובדי הינ בעלי כשירות להוציא לפועל
את כל מרכיבי הבב"ת שבמסגרת תפקיד ואחריות .
צרי שלמעסיק יהיו כישורי בב"ת מספיקי – או שיעשה שימוש באחרי
בעלי כישורי – לצור זיהוי ,סילוק או שליטה בגורמי סיכו וסיכוני
בעבודה ,ולצור יישו מערכת ניהול הבב"ת.
בהתייחס לסידורי הנדרשי בסעי  ,3.4.1על תכניות הדרכה:
לכלול ,בפעילות את כל חברי הארגו )בהתא לתפקיד (
להיות מועברות על ידי אנשי בעלי כישורי והסמכה הולמי ;
לספק ,במועדי המתאימי  ,הדרכה ראשונית יעילה ,וכ הדרכות ריענו
יעילות מדי תקופה ,בהתא לנסיבות; וכ
לכלול הערכה של המשתתפי לגבי הבנת החומר וקליטתו;
לסקור תקופתית .על הסקר לכלול את ועדת הבטיחות )היכ שהיא
קיימת( ,את תוכניות ההדרכה על מנת להבטיח שה יעוצבו באופ שיבטיח
את יעילות ומידת הרלוונטיות שלה  ,וכ
להיות מתועדות,באופ ההול את גודל הארגו ואת אופי הפעילויות
בארגו .
יש לספק את ההדרכות לכל המשתתפי ללא כל תשלו  ,ובמידת האפשר
לבצע אות במהל שעות העבודה.

תיעוד מערכת ניהול הבב"ת

יש לקיי ולתחזק תיעוד של מערכת ניהול הבב"ת בארגו  ,באופ ההול את
3.5.1
גודל הארגו ואופי הפעילות .התיעוד יכול להתייחס:
למדיניות ומטרות הבב"ת של הארגו ;
א(
לתפקידי העיקריי שהוגדרו לניהול הבב"ת ,והאחריות ליישו מערכת
ב(
ניהול הבב"ת;
לגורמי סיכו וסיכוני בב"ת בולטי הנובעי מפעילויות הארגו ,
ג(
והסידורי להסרת ושליטה בה ; וכ
לסידורי  ,נהלי  ,הוראות ומסמכי פנימיי אחרי שנעשה בה שימוש
ד(
במסגרת מערכת ניהול הבב"ת.
על תיעוד מערכת ניהול הבב"ת:
3.5.2
להיות כתוב בבהירות ומוצג כ שיהיה מוב לאלה שעליה לעשות בו
א(
שימוש; וכ
להיסקר באופ תקופתי ,להתעדכ במידת הצור  ,להיות מובא לידיעה,
ב(
וזמי לכל חברי הארגו המתאימי או העשויי להיות מושפעי ממנו.
יש לקיי  ,לנהל ולתחזק במקו העבודה רשומות בב"ת על פי צרכי הארגו .
3.5.3
על הרשומות להיות ניתנות לזיהוי ולמעקב ,תו ציו מש התקופה בה
עליה להישמר במקו .
צריכה להישמר זכות גישה של העובדי לרשומות הרלוונטיות לסביבת
3.5.4
עבודת ולבריאות בעבודה ,תו כיבוד הצור בשמירה על סודיות.
רשומות בב"ת יכולות לכלול:
3.5.5
רשומות שנוצרו עקב יישו מערכת ניהול הבב"ת;
א(
רשומות של פגיעות בעבודה ,ליקויי בריאות ,מחלות ואירועי ;
ב(
רשומות שיש לקיי על פי חוקי ותקנות העוסקי בבב"ת במדינה;
ג(
רשומות של חשיפות עובדי  ,תוצאות סקרי של סביבת העבודה ומעקב
ד(
אחר בריאות העובדי ; וכ
ה( תוצאות ניטורי פעילי ) (active monitoringוניטורי תגובתיי )
.(reactive monitoring
 3כשירות בבב"ת כוללת השכלה ,ניסיו בעבודה ,הדרכה או שילוב של אלה.
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תקשורת

.3.6
3.6.1

יש לקיי ולתחזק סידורי ונהלי אשר:
יאפשרו קליטה ,תיעוד ,ותגובה הולמת לתקשורת פנימית וחיצונית
א(
המתייחסת לבב"ת;
יבטיחו קיו זרימה פנימית שוטפת של מידע בב"ת בי הרמות השונות
ב(
והמערכות השונות בארגו ; וכ
יבטיחו שהנושאי המטרידי את העובדי  ,רעיונותיה  ,והמסרי
ג(
שלה ושל נציגיה בנושאי בב"ת יזכו לאוז קשבת ,יובאו בחשבו  ,ויזכו
לתגובה.

תכנו
ויישו
תכנו ויישו
סקר ראשוני

.3.7
3.7.1

3.7.2
א(
ב(
ג(
ד(
3.7.3
א(
ב(
ג(

מערכת ניהול הבב"ת הקיימת בארגו  ,והסידורי הרלוונטיי  ,צריכי
להיות מוערכי  ,בהתא לנסיבות ,על ידי סקר ראשוני .במקרה שלא קיימת
כלל מערכת לניהול בב"ת בארגו  ,או שמדובר בארגו שהוק זה עתה ,על
הסקר הראשוני לשמש בסיס להקמת מערכת ניהול בב"ת.
הסקר הראשוני צרי להיות מבוצע על ידי אנשי כשירי  ,תו היוועצות ע
העובדי ו/או נציגיה  ,בהתא לנסיבות .סקר זה צרי :
לזהות את החוקי והתקנות ,הקווי המנחי הלאומיי  ,והקווי
המנחי היעודיי החלי על הארגו  ,וכ תכניות וולונטריות לה הארגו
מחויב;
לזהות ,לצפות מראש ,ולהערי גורמי סיכו וסיכוני לבטיחות ובריאות
הנובעי מסביבת העבודה וסידורי העבודה הקיימי או המתוכנני ;
לקבוע א אמצעי הננקטי או המיועדי ליישו אכ מתאימי לסילוק
גורמי הסיכו או לשליטה בסיכוני ; וכ
לנתח את הנתוני המתקבלי וסקרי בריאות של העובדי .
על תוצאות הסקר הראשוני:
להיות מתועדות;
להוות את הבסיס לקבלת החלטות בדבר יישו מערכת ניהול הבב"ת; וכ
לספק קו התחלה ) (baselineממנו נית למדוד את השיפור המתמיד של
מערכת ניהול הבב"ת של הארגו .

תכנו  ,פיתוח וישו המערכת

.3.8
3.8.1

מטרת התכנו צריכה להיות יצירת מערכת ניהול בב"ת התומכת:
כדרישת מינימו  ,במילוי דרישות החוקי  ,התקנות והתקני הרשמי
א(
שבמדינה.
במרכיבי מערכת ניהול הבב"ת של הארגו ; וכ
ב(
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ג(
3.8.2

א(
ב(
ג(
ד(
3.8.3

בשיפור מתמיד של ביצועי הבב"ת.
יש לקיי סידורי שיבטיחו תכנו בב"ת ראוי ומתאי  ,המבוסס על תוצאות
הסקר הראשוני ,ראיונות נוספי  ,או נתוני קיימי אחרי  .סידורי תכנו
אלה צריכי לתרו לשמירה על הבטיחות והבריאות בעבודה ,ועליה
לכלול:
הגדרה ברורה ,קביעת סדר עדיפויות ,וכימות )היכ שמתאי ( של מטרות
ויעדי הבב"ת בארגו ;
הכנת תוכנית להשגת כל מטרה ומטרה ,ע הגדרת אחריות לביצוע,
ומדדי ברורי  ,תו ציו של מה צרי לבצע ,על ידי מי ,ומתי;
קביעה ובחירה של מדדי אשר יוכלו לאשר שהמטרות הושגו; וכ
אספקת משאבי הולמי  ,כולל משאבי כח אד  ,משאבי כספיי
ותמיכה טכנית ,בהתא לנסיבות.
סידורי תכנו הבב"ת של הארגו צריכי להקי את הפיתוח והיישו של כל
מרכיבי מערכת ניהול הבב"ת המתוארי בפרק  3והמוצגי באיור  2של
המסמ הנוכחי.

מטרות הבב"ת

.3.9
3.9.1

א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(

.3.10
.3.10.1

צריכות להיקבע מטרות בב"ת ניתנות למדידה ,בהתא למדיניות הבב"ת,
ובהתבסס על הסקר הראשוני או על סקרי אחרי  .על המטרות להיות:
ייחודיות לארגו ומתאימות לגודלו ולאופי הפעילות בו;
מתאימות לדרישות החוק ,התקנות והתקני שבמדינה וכ למחויבויות
הטכניות והעיסקיות של הארגו הקשורות לבב"ת;
מכוונות להשגת שיפור מתמיד ברמת השמירה על בטיחות ובריאות
העובדי  ,ולביצועי הבב"ת הטובי ביותר האפשריי ;
מציאותיות וניתנות להשגה;
מתועדות ,ומובאות לידיעת בעלי התפקידי הרלוונטיי בכל היחידות
ובכל הרמות של הארגו ; וכ
נסקרות באופ תקופתי ,ומעודכנות במידת הצור .

שליטה בגורמי סיכו
אמצעי בקרה ומניעה

3.10.1.1
א(
ב(
ג(
ד(

3.10.1.2
א(
ב(
ג(

יש לזהות ולהערי  ,באופ שוט  ,גורמי סיכו וסיכוני לבטיחות ובריאות
העובד .אמצעי מונעי ופעולות מניעה מראש ) (proactiveצריכי להיות
מיושמי על פי סדר העדיפויות הבא:
סילוק הסיכו /גור הסיכו ;
שליטה במקור על הסיכו /גור הסיכו  ,תו שימוש באמצעי הנדסיי או
ארגוניי ;
מזעור הסיכו על ידי עיצוב של מערכות עבודה בטוחות ,הכוללות אמצעי
הגנה מנהליי );(administrative control measures
היכ שלא נית לשלוט בסיכוני שאריתיי בעזרת אמצעי קולקטיביי
כנ"ל ,על המעסיק לספק ,מבלי לדרוש תשלו  ,ציוד מג אישי מתאי ,
כולל ביגוד ,ועליו לנקוט באמצעי שיבטיחו כי יעשה שימוש בציוד וכי
הוא יתוחזק כהלכה.
יש לקיי נהלי או סידורי לבקרה ושליטה בגורמי סיכו  ,אשר:
יותאמו לגורמי הסיכו ולסיכוני הקיימי בארגו ;
ייסקרו תקופתית וישונו במידת הצור ;
ימלאו אחר דרישות כל די הנהוג במדינה ,וישקפו כללי מקצוע טובי )
 ;(good practicesוכ
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ד(

.3.10.2

ניהול שינויי

3.10.2.1

3.10.2.3

היערכות ותגובה למצבי חירו

3.10.3.1

א(
ב(
ג(
ד(
3.10.3.2

.3.10.4
3.10.4.1

.3.10.5
3.10.5.1
3.10.5.2

)(management of change

יש להערי את ההשפעה על הבב"ת של שינויי פנימיי )כגו בעת השמת
עובדי  ,או עקב תהליכי חדשי  ,נהלי עבודה חדשי  ,רכש ,וכ שינויי
במבנה הארגוני( ,ושל שינויי חיצוניי )כגו בעת שינויי בחוק ובתקנות,
מיזוגי ארגוניי  ,והתפתחות בתחו הטכנולוגיה והידע של הבב"ת( ,ויש
לנקוט בצעדי מניעה לפני ביצוע שינויי .
לפני כל שינוי בשיטות העבודה או הנהגת שיטות עבודה חדשות ,וכ לפני
שימוש או שינוי במיכו  ,בחומרי  ,ובתהליכי חדשי  ,יש לבצע איתור גורמי
סיכו והערכת סיכוני במקו העבודה .הערכה זו צריכה להתבצע תו
התיעצות ומעורבות של העובדי ונציגיה  ,וכ של ועדת הבטיחות )היכ
שהיא קיימת(.
הישו של "החלטה על שינוי" צרי להבטיח שכל החברי בארגו שעשויי
להיות מושפעי מהשינוי יקבלו מידע נאות והכשרה הולמת.

3.10.2.2

.3.10.3

יביאו בחשבו את המצב הקיי של ידע ,כולל מידע ודיווחי מארגוני
כגו הפיקוח על העבודה ,המוסד לבטיחות ולגיהות וגופי מתאימי
אחרי בהתא לנסיבות.

יש לקיי ולתחזק סידורי להיערכות ותגובה למצבי חירו  .סידורי אלה
צריכי לזהות את ההיתכנות של תאונות ומצבי חירו  ,ולהתייחס למניעה
של סיכוני בב"ת הקשורי אליה  .הסידורי צריכי להלו את גודל
הארגו ואת אופי הפעילות בו .על סידורי אלה:
להבטיח כי קיי מידע ,תקשורת פנימית ,וכ תיאומי הנחוצי כדי להג
על אנשי במקרה של מצב חירו באתר העבודה;
לספק מידע ולקיי תקשורת ע רשויות מוסמכות ,וכ ע הגופי השכני
לארגו וע שירותי חירו .
לתת מענה לנושאי עזרה ראשונה וסיוע רפואי ,מילוט מדליקה ,ופינוי כל
האנשי מאתר העבודה; וכ
לספק מידע והכשרה מתאימי לכל חברי הארגו  ,בכל הרמות ,כולל
תרגולי תקופתיי של נהלי מניעה ,מוכנות ) (preparednessותגובה
למצבי חירו .
סידורי למניעה ,היערכות ותגובה למצבי חירו יש לגבש בעצה אחת ע
שירותי חירו חיצוניי וע גופי מתאימי אחרי .

רכש
יש להגדיר ולקיי נהלי אשר יבטיחו כי:
העמידה בדרישות הבטיחות והבריאות של הארגו תזוהה ,תוער  ,ותשולב
א(
במפרטי רכש והשכרה;
דרישות בב"ת המופיעות בחוקי ובתקנות ,וכ הדרישות של הארגו  ,יזוהו
ב(
לפני ביצוע רכש של סחורות ושירותי ; וכ
יונהגו סידורי המבטיחי עמידה בדרישות ]הבב"ת[ עוד לפני השימוש
ג(
בסחורות ובשירותי שנרכשו.

קבלני )(contracting
יש להקי ולקיי סידורי שיבטיחו כי דרישות הבטיחות והבריאות של
הארגו  ,או ,לפחות ,דרישות חלופיות שוות ער  ,מיושמות לגבי קבלני
ועובדי קבל .
הסדרי ונוהלי המתייחסי לקבלני העובדי באתר צריכי :
לשלב אמות מידה )קריטריוני ( של בב"ת בנהלי הערכת ובחירת קבלני ;
א(
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ב(
ג(
ד(
ה(
ו(

לקיי  ,קוד לתחילת העבודה ,תקשורת ותיאומי יעילי בי הרמות
המתאימות בארגו לקבל  ,כולל סידורי להעברת מידע על גורמי סיכו ,
ואמצעי למניעה ושליטה בה .
לכלול סידורי של דיווח על פגיעות בעבודה ,בריאות לקויה ,מחלות
ואירועי הנגרמי לעובדי הקבל בעת ביצוע העבודה עבור הארגו ;
לספק לקבלני או לעובדיה הכשרה הולמת ,וכ לדאוג כי יהיו מודעי
לגורמי הסיכו של הבב"ת במקו העבודה ,וזאת קוד להתחלת העבודה,
וכ במהל העבודה בהתא לנדרש;
לעקוב באופ שוט אחר ביצועי הבב"ת של פעילות הקבל באתר; וכ
להבטיח כי הקבלנ)י ( ממלאי אחר דרישות הבב"ת באתר.

הערכה
הערכה
מעקב ומדידת ביצוע

.3.11
.3.11.1
.3.11.2
.3.11.3
א(
ב(
.3.11.4
א(
ב(
ג(
.3.11.5

יש לפתח ,לקיי  ,ולסקור תקופתית ,נהלי למעקב למדידה ,ולרישו שוט של
ביצועי בב"ת .יש לקבוע אחריות ,מחוייבות ,וסמכות ברמות הניהול השונות בארגו
לצור ביצוע המעקב.
הבחירה במדדי ביצוע ) (performance indicatorsצריכה להיות בהתאמה לגודל
הארגו  ,לאופי פעילותו ,ולמטרות הבב"ת של הארגו .
יש לשקול שימוש ה במדידות איכותיות וה במדידות כמותיות ,וזאת בהתא
לצרכי הארגו  .מדידות אלו צריכות:
להיות מבוססות על גורמי הסיכו והסיכוני שזוהו בארגו  ,ועל המחויבויות
הבאות לידי ביטוי במדיניות הבב"ת ובמטרות הבב"ת; וכ
לתמו בתהלי ההערכה של הארגו  ,כולל בסקר ההנהלה.
מעקבי )ניטורי ( ומדידות ביצוע צריכי :
לשמש אמצעי שיקבע את המידה בה מדיניות ומטרות הבב"ת יושמו ,והמידה בה
הסיכוני נשלטי ;
לכלול ה ניטור פעיל ,וה ניטור תגובתי ) ,(reactive monitoringולא להיות
מבוססות רק על סטטיסטיקה של פגיעות בעבודה ,בריאות לקויה ,מחלות
ואירועי ; וכ
להיות מתועדות.

ניטור צרי לספק:
א( משוב לביצועי הבב"ת;
מידע שיקבע הא הסידורי היו יומיי לאיתור גורמי סיכו  ,והערכת ומניעת
ב(
סיכוני אכ מקויימי ופועלי ביעילות; וכ
בסיס לקבלת החלטות על שיפורי  ,בזיהוי גורמי סיכו ושליטה בסיכוני ,
ג(
ובמערכת ניהול הבב"ת.
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.3.11.6
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
.3.11.7
א(
ב(
ג(
ד(

מעקב )ניטור( פעיל צרי להכיל את המרכיבי הדרושי לצור קיו מערכת מניעה
מראש ) ,(proactive systemועליו:
לכלול מעקב בדבר ההתקדמות בביצוע תוכניות ספציפיות ,וכ במדדי ביצוע
ובמטרות שנקבעו;
לכלול פיקוח שיטתי על מערכות העבודה ,מבני  ,אתרי  ,וציוד;
לכלול סקר של סביבת העבודה ,כולל ארגו העבודה;
לכלול ,בהתא לנסיבות ,סקר של בריאות העובדי באמצעות ניטור רפואי
מתאי  ,או מעקב אחר עובדי לצור גילוי מוקד של סימני וסימפטומי
לפגיעה בבריאות ,כדי לקבוע את היעילות של אמצעי ההגנה והמניעה; וכ
להיות בהתאמה ע דרישות כל די  ,הסכמי קיבוציי  ,ומחויבויות בב"ת אחרות
שהארגו נטל על עצמו.
ניטור תגובתי צרי לכלול זיהוי ,דיווח וחקירה של:
פגיעות בעבודה ,בריאות לקויה )כולל רישומי מצטברי של היעדרויות בגי
מחלה( ,מחלות ואירועי ;
אובדני אחרי  ,כגו נזק לציוד;
ביצועי בטיחות ובריאות לקויי  ,וכשלי במערכת ניהול הבב"ת; וכ
תוכניות לשיקו והבראה של העובדי .

חקירת פגיעות בעבודה ,מחלות מקצוע ,ליקויי בריאות ,ואירועי ,
והשפעת על ביצועי הבב"ת

.3.12

החקירה של הגורמי והסיבות השורשיות ) (underlying causesלפגיעות בעבודה,
בריאות לקויה ,מחלות ואירועי צריכה לזהות את כל הכשלי במערכת ניהול
הבב"ת ,ועליה להיות מתועדת.
חקירות אלה צריכות להיות מבוצעות על ידי אנשי מורשי  ,תו שיתו הול של
עובדי ונציגיה .
התוצאות של חקירות אלה יובאו לידיעת ועדת הבטיחות )היכ שקיימת( ,ועל הועדה
להפיק המלצות מתאימות.
תוצאות החקירות ,וכ כל ההמלצות של ועדת הבטיחות ,יובאו לידיעת בעלי
התפקידי המתאימי לצור נקיטת פעולה מתקנת .כמו כ יכללו בסקר ההנהלה,
ויובאו בחשבו לצור פעילויות של שיפור מתמיד.
הפעולה המתקנת הנובעת מחקירות כאלה תיוש כדי למנוע הישנות של פגיעות
בעבודה ,בריאות לקויה ,מחלות ואירועי .
ההתייחסות לדוחות שהופקו על ידי גורמי חקירה חיצוניות ,כגו הפיקוח על העבודה
והמוסד לביטוח לאומי ,תהיה זהה כמו לגבי חקירות פנימיות ,תו התחשבות
בשיקולי שמירה על סודיות.

.3.12.1
.3.12.2
.3.12.3
.3.12.4
.3.12.5
.3.12.6

מבדקי

.3.13
.3.13.1

יש לקיי סידורי לביצוע מבדקי תקופתיי שיקבעו הא מערכת ניהול הבב"ת
ומרכיביה מקויימי  ,מתאימי לנדרש ,ויעילי לצור שמירה על בטיחות ובריאות
העובדי  ,ולמניעת אירועי .
יש לפתח מדיניות ותכנית מבדקי אשר תכלול הגדרה של כישורי הבודקי  ,היק
המבדק ,תדירות ביצוע המבדקי  ,וכ שיטות הביצוע והדיווח של המבדקי .

.3.13.2

.3.13.3
א(
ב(
ג(
ד(

בהתא לנסיבות ,המבדק יכלול הערכה מלאה או חלקית של מרכיבי מערכת ניהול
הבב"ת של הארגו  .על המבדק להקי את התחומי הבאי :
מדיניות הבב"ת;
שיתו עובדי ;
אחריות ומחוייבות.
כישורי והדרכות;
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ה(
ו(
ז(
ח(
ט(
י(
יא(
יב(
יג(
יד(
טו(
טז(
יז(
יח(
יט(
.3.13.4
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
.3.13.5
.3.13.6
.3.13.7

תיעוד מערכת ניהול הבב"ת;
תקשורת;
תכנו  ,פיתוח ויישו המערכת;
אמצעי למניעה ושליטה בסיכוני ;
ניהול שינויי ;
מניעה ,היערכות ,ותגובה למצבי חירו ;
רכש;
קבלני ;
מדידה )ניטור( ומעקב אחר ביצוע.
חקירת פגיעות בעבודה ,מחלות מקצוע ,ליקויי בריאות,
ואירועי  ,והשפעת על ביצועי הבב"ת;
מבדקי ;
סקר הנהלה;
פעולה מונעת ומתקנת;
שיפור מתמיד; וכ
קריטריוני ומרכיבי אחרי של מבדק בהתא לנסיבות.
על מסקנות המבדק לקבוע הא מרכיבי מערכת ניהול הבב"ת ,כול או חלק :
יעילי בהתייחס לעמידה במדיניות ומטרות הבב"ת של הארגו ;
יעילי בהתייחס לקידו השיתו המלא של עובדי בתהלי .
מגיבי לתוצאות הערכת ביצועי הבב"ת ומבדקי קודמי ;
מאפשרי לארגו לעמוד בדרישות כל די ; וכ
משיגי את המטרות של שיפור מתמיד וכללי מקצוע טובי בתחו הבב"ת.
מבדקי יערכו על ידי אנשי מורשי  ,מתו או מחו לארגו  ,אשר אי לה זיקה
לפעילות הנסקרת במבדק.
תוצאות המבדק ומסקנותיו יובאו לידיעת האחראי על פעולה מתקנת.
בחירת עור המבדק ,ושלבי המבדק במקו העבודה כולל ניתוח התוצאות –
תיעשה ,בהתא לנסיבות ,תו שיתו העובדי .

סקר הנהלה

.3.14
.3.14.1
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
.3.14.2
.3.14.3
א(
ב(

על סקרי ההנהלה:
להערי את האסטרטגיה הכוללת של מערכת ניהול הבב"ת כדי לקבוע הא היא
עומדת במטרות הביצוע שתוכננו;
להערי את יכולת מערכת ניהול הבב"ת לעמוד בכלל צרכי הארגו ובעלי עניי ,
כולל עובדיו והרשויות המוסמכות;
להערי את הצור בשינויי במערכת ניהול הבב"ת ,כולל במדיניות ובמטרות
הבב"ת;
לזהות אילו פעולות נחוצות לתיקו ליקויי תו זמ נאות ,כולל התאמות
למרכיבי אחרי של מבנה מער הניהול של הארגו  ,ומדידות ביצוע;
לספק משוב תכליתי ,כולל קביעה של עדיפויות ,לצור תכנו משמעותי ושיפור
מתמיד;
להערי את ההתקדמות בהשגת מטרות הבב"ת וביצוע פעולות מתקנות; וכ
להערי את יעילות פעולות המעקב אחר ביצוע סקרי הנהלה קודמי .
על תדירות והיק הסקרי התקופתיי של מערכת ניהול הבב"ת המבוצעי על ידי
המעסיק או על ידי חבר ההנהלה הבכיר ביותר הנושא באחריות ,להיות מוגדרי
בהתא לצרכי הארגו ולמצבו.
על סקר ההנהלה להתייחס:
לתוצאות החקירות של פגיעות בעבודה ,מחלות מקצוע ,ליקויי בריאות ,ואירועי ;
מדידות וניטור ביצועי ; פעילויות מבדקי ; וכ
למידע נוס  ,פנימי או חיצוני ,וכ שינויי – כולל שינויי ארגוניי – היכולי
להשפיע על מערכת ניהול הבב"ת.
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.3.14.4

ממצאי סקר ההנהלה ירשמו ,ויובאו באופ רשמי לידיעת:
האחראי על המרכיבי הרלוונטיי של מערכת ניהול הבב"ת ,כדי שה יוכלו
א(
לנקוט בפעולה המתאימה; וכ
ועדת הבטיחות  ,העובדי ונציגיה ).במקו שיש כאלה(.
ב(

פעולה
לשיפור
ת

פעולה מונעת ופעולה מתקנת

.3.15
.3.15.1

.3.15.2

יוקמו ויקוימו סידורי לפעולה מונעת ופעולה מתקנת הנובעות ממדידה וניטור של
ביצועי מערכת ניהול הבב"ת ,וממבדקי ומסקרי הנהלה של מערכת ניהול הבב"ת.
סידורי אלה יכללו:
זיהוי וניתוח הסיבות השורשיות לכל אי התאמה לתקנות בב"ת ו/או לסידורי
א(
מערכת ניהול הבב"ת; וכ
יזימה ,תכנו  ,ישו  ,בדיקת יעילות ותיעוד של פעולות מתקנות ופעולות מונעות,
ב(
כולל שינויי במערכת ניהול הבב"ת עצמה.
כאשר ההערכה של מערכת ניהול הבב"ת או של מקורות אחרי מראה כי האמצעי
למניעה ולהתגוננות בפני גורמי סיכו וסיכוני אינ מתאימי  ,או שה עלולי
להיות בעתיד בלתי מתאימי  ,יש לשפר אמצעי אלה בהתא להיררכיה המקובלת
של יישו והפעלת אמצעי מניעה ושליטה ,להשלי את הטיפול ,ולבצע זאת ולגבות
התהלי בתיעוד מתאי ובמסגרת זמ סבירה בהתא לנסיבות.

שיפור מתמיד

.3.16
.3.16.1
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
ח(
ט(
.3.16.2

פעולה לשיפור

יש להקי ולקיי סידורי לשיפור מתמיד של המרכיבי הרלוונטיי של מערכת
ניהול הבב"ת ,ושל המערכת כולה .על סידורי אלה לקחת בחשבו :
את מטרות הבב"ת של הארגו ;
התוצאות של זיהוי גורמי סיכו והערכת סיכוני ;
תוצאות מדידות ומעקב אחר הביצוע .
חקירת פגיעות בעבודה ,מחלות מקצוע ,ליקויי בריאות ,ואירועי  ,וכ התוצאות
וההמלצות של המבדקי ;
התוצאות של סקרי ההנהלה;
המלצות לשיפורי שהתקבלו מכל החברי בארגו  ,כולל מועדת בטיחות )בא
היא קיימת(.
שינויי בדרישות כל די  ,תוכניות מרצו  ,והסכמי קיבוציי ;
מידע רלוונטי חדש; וכ
התוצאות של תוכניות לשמירה וקידו בריאות.
תהליכי וביצועי הבטיחות והבריאות בארגו יושוו לאלו של אחרי כדי לשפר את
ביצועי הבטיחות והבריאות.
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מילו מונחי
בקווי מנחי אלה ,למושגי ולמונחי הבאי יש את המוב המוצג להל :
אד כשיר ) :(competent personאד שיש לו הכשרה מתאימה ,ידע מספיק ,נסיו ומיומנות,
לביצוע של עבודה ספציפית.
אירוע ) :(incidentמאורע לא בטוח שלא גר לפגיעה באד  ,אשר נגר במהל העבודה או
כתוצאה מהעבודה.
ארגו ) :(organizationחברה ,עמותה ,פירמה ,אופרציה ,מוסד ,עסק ,איגוד ,אגודה או חלק
מהללו ,בי א ה מאוגדי כחוק ובי א לאו,
פרטיי או ציבוריי  ,שיש לה תפקודי ) (functionsומנהלה ) (administrationעצמאיי .
עבור ארגוני ע יותר מיחידה תפעולית אחת ,יחידה תפעולית אחת יכולה להיות מוגדרת
כארגו .
אתר עבודה ) :(worksiteהשטח הפיזי ,הנמצא בשליטת המעסיק ,בו העובדי עוברי או
צריכי להימצא מתוק עבודת .
גור סיכו ) :(hazardהפוטנציאל הקיי העלול לגרו פגיעה או לפגוע בבריאות של אנשי .
הערכת גורמי סיכו ) :(hazard assessmentהערכה שיטתית של גורמי סיכו .
הערכת סיכון ) :(risk assessmentתהליך ההערכה של סיכונים לבטיחות ולבריאות הנובעים
מגורמי סיכון בעבודה.
ועדת בטיחות ) :(safety and health committeeועדה שבה ייצוג לנציגי הבטיחות והבריאות
של העובדי ולנציגי המעסיק ,שהוקמה ופועלת ברמת הארגו על פי דרישות כל די ונוהגי
מקובלי .
מבדק ) :(auditתהלי שיטתי ,בלתי תלוי ומתועד לצור איסו עובדות והערכת באופ
אובייקטיבי ,כדי לקבוע את המידה בה מתקיימי הדרישות של קריטריוני מוגדרי .
משמעות הדבר איננה כי יש בהכרח צור במבדק חיצוני בלתי תלוי )עור או עורכי מבדקי
מחו לארגו (.
מוסד מורשה ) :(competent institutionמשרד ממשלתי או גו אחר שלו האחריות להגדיר
מדיניות לאומית ולפתח מסגרת לאומית של מערכות ניהול בב"ת בארגוני  ,ולספק הנחיה
מתאימה.
מעסיק ) :(employerאד או גו משפטי המעסיק לפחות עובד אחד.
מערכת ניהול בב"ת ) :(OSH management systemקבוצה של מרכיבי המקיימי ביניה
יחסי גומלי ) (interrelated or interacting elementsלהקמת מדיניות ומטרות בב"ת,
ולהשגת מטרות אלה.
ניטור פעיל ) :(active monitoringהפעילויות השוטפות הבודקות את מידת ההלימה של
האמצעי להגנה מפני סיכוני וגורמי סיכו  ,ושל הסידורי ליישו מערכת ניהול הבב"ת,
לקריטריוני מוגדרי .
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ניטור תגובתי ) :(reactive monitoringבודק כי כשלי באמצעי הגנה ,מניעה ושליטה בגורמי
סיכו ובסיכוני  ,ובמערכת ניהול הבב"ת כפי שה באי לידי ביטוי בהתרחשות של פגיעות,
בריאות לקויה ,מחלות ואירועי מזוהי ומטופלי .
נציג העובדי ) :(worker's representativeבהתא להחלטה מספר  135של ארגו העבודה
הבינלאומי בדבר נציגי עובדי ) ,(Worker's Representative Convention, 1971יהיה נציג
העובדי כל אד המוכר ככזה על ידי חוקי המדינה ,או בהתא למקובל ,בי א הוא )ה (:
נציגי אגוד מקצועי ) ,(trade unionהיינו ,נציגי שמונו או נבחרו על ידי איגודי
א(
מקצועיי או על ידי חברי האיגודי האלה; או
נציגי נבחרי  ,היינו ,נציגי אשר נבחרו באופ חופשי על ידי העובדי של
ב(
]הארגו [ בהתא לכללי המצויני בדרישות כל די או בהסכמי קיבוציי ,
ואשר תפקיד לא כולל פעילויות המוכרות כייחודיות )(exclusive prerogative
לאיגודי מקצועיי במדינה.
נציג בטיחות של העובדי נאמ בטיחות ):(worker's safety and health representative
נציג העובדי שנבחר או שמונה בהתא לנוהג המקובל או לחוקי ותקנות המדינה ,כדי לייצג
את האינטרסי של העובדי בנושאי בב"ת במקו העבודה.
סיכו ) :(riskשילוב של ההסתברות להתרחשות מאורע מסוכ ) (hazardous eventוחומרת
הפגיעה או נזק לבריאות אנשי הנגרמי על ידי המאורע.
סקר בריאות העובדי ) :(workers' health surveillanceמונח ג'נרי )מונח אב( הכולל נהלי
וחקירות שנועדו להערי את בריאות העובדי כדי לאתר ולזהות כל חריגה מהנורמלי.
בתוצאות הסקר יש לעשות שימוש לצור שמירה על וקידו הבריאות של העובד הבודד,
הבריאות הקולקטיבית במקו העבודה ,והבריאות של אוכלוסיות העובדי החשופי  .נהלי
להערכת הבריאות יכולי לכלול ,בי היתר ,בדיקות רפואיות ,ניטורי ביולוגיי  ,בדיקות
רדיולוגיות ,שאלוני  ,או סקירה של רישומי בריאות.
סקר של סביבת העבודה ) :(surveillance of the working environmentמונח ג'נרי )מונח
אב( ,הכולל זיהוי והערכה של גורמי סביבתיי העלולי להשפיע על בריאות העובדי  .הוא
כולל הערכות של תנאי סניטריי ותנאי הגיינה תעסוקתית ,של גורמי בארגו העבודה
העלולי לסכ את בריאות העובדי  ,של ציוד מג אישי וציבורי ,וכ של חשיפת עובדי
לחומרי או גורמי מסוכני  ,ושל מערכות בקרה המיועדות לסלק או לצמצמ  .מנקודת
המבט של בריאות העובדי  ,הסקר של סביבת העבודה יכול להתמקד על – א לא רק –
ארגונומיה ,מניעת תאונות ומחלות ,הגיינה תעסוקתית במקו העבודה ,ארגו העבודה ,וכ
גורמי פסיכו סוציאליי במקו העבודה.
עובד) :(workerכל אד המבצע עבודה ,באופ קבוע או זמני ,עבור מעסיק.
עובדי ונציגיה ) :(workers and their representativesהיכ שבקוי מנחי אלו מצוינת
התייחסות לעובדי ונציגיה  ,הכוונה היא ,שהיכ שקימי נציגי  ,יש להיווע עימ כאמצעי
להשגת שיתו עובדי הול  .במקרי מסוימי  ,יהיה זה נכו לכלול את כל העובדי ואת כל
נציגיה .
פגיעות בעבודה ,בריאות לקויה ומחלות ):(work-related injuries, ill health and diseases
השפעות שליליות על הבריאות הנובעות מחשיפה לגורמי כימיי  ,ביולוגיי  ,פיזיקליי  ,וכ
גורמי של ארגו העבודה וגורמי פסיכו סוציאליי בעבודה.
קבל ) :(contractorאד או ארגו המספקי שירותי למעסיק באתר העבודה של המעסיק,
בהתא להנחיות ,מועדי ותנאי מוסכמי .
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 תהלי איטרטיבי )המתק את עצמו( של קידו:(continual improvement) שיפור מתמיד
. מערכת ניהול הבב"ת כדי להשיג שיפורי בביצועי הבב"ת הכוללי

ביבליוגרפיה
 ארגו העבודה הבינלאומי פיתח ואימ מספר רב של החלטות,1919 מאז הקמתו בשנת
, הקשורי באופ ישיר לנושאי בב"ת,( )וכ המלצות נלוות,בינלאומיות המתייחסות לעבודה
( ופרסומי טכניי על אספקטיcodes of practice) וכ ג מספר רב של קודי התנהגות
, מחויבויות וזכויות, חובות, עקרונות, כל אלו מהווי גו מוצק של הגדרות. שוני של התחו
כמו ג של הנחיה טכנית המשקפות את נקודות המבט המוסכמות על נושאי הבטיחות
( מעסיקי ומדינות, והבריאות התעסוקתית המשותפות לשלושת השותפי )עובדי
. מדינות175 המרכיבי את ארגו העבודה הבינלאומי בו חברי
החלטות והמלצות של ארגו העבודה הבינלאומי
(conventions) החלטות
No. Title
115 Radiation Protection, 1960
135 Workers' Representatives, 1971
136 Benzene, 1971
139 Occupational Cancer, 1974
148 Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration), 1977
155 Occupational Safety and Health, 1981
161 Occupational Health Services, 1985
162 Asbestos, 1986
167 Safety and Health in Construction, 1988
170 Chemicals, 1990
174 Prevention of Major Industrial Accidents, 1993
176 Safety and Health in Mines, 1995
(recommendations) המלצות
No. Title

114 Radiation Protection, 1960
144 Benzene, 1971
147 Occupational Cancer, 1974
156 Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration), 1977
164 Occupational Safety and Health, 1981
171 Occupational Health Services, 1985
172 Asbestos, 1986
175 Safety and Health in Construction, 1988
177 Chemicals, 1990
181 Prevention of Major Industrial Accidents, 1993
183 Safety and Health in Mines, 1995

(selected codes of practice) קודי התנהגות נבחרי
Prevention of major industrial accidents (Geneva, 1991).
Safety and health in opencast mines (Geneva, 1991).
Safety and health in construction (Geneva, 1992).
Safety in the use of chemicals at work (Geneva, 1993).
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Accident prevention on board ship at sea and in port (Geneva, 2nd edition, 1996).
Management of alcohol and drug-related issues in the workplace (Geneva, 1996).
Recording and notification of occupational accidents and diseases (Geneva, 1996).
Protection of workers' personal data (Geneva, 1997).
Safety and health in forestry work (Geneva, 2nd edition, 1998).
Ambient factors in the workplace (Geneva, 2001).
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