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 הסיכון או נועד בראש ובראשונה למנוע את התרחשות, ובכללוסביבה בטיחות ניהול סיכונים בתחומי 

 ניהול. תםהשפעבמטרה לצמצם את , מבעוד מועדלקראתם להיערך , ובמקרה שהם התרחשו, התאונה

 וההסתברות השלכותהת הערכ) 2( , הסיכוניםזיהויאיתור ו) 1( :נדבכים משלושהמורכב הסיכונים 

החשוב שבנדבכים אלו הוא סקר סיכונים משפטי המהווה .  וגידורו הסיכוןבקרת) 3( ,להתרחשות הסיכון

, חומריםל, לעיסוקיםהקשורות דרישות המחוקק ול, בסביבת העבודההמזוהים תשתית לידיעת הסיכונים 

  .ציודלתשתיות ול

  
הבטיחות תחומי הסביבה ובמקצועי ויסודי לניהול סיכונים  היא תנאי מוקדם והכרחידרישות החוק  הכרת

אשר פותחה בידי צוות מומחים בהם עורכי דין ואנשי מקצוע " חוק וסדר"מערכת תוכנה בשם . בארגון

, יתר על כן.  בהתאם לסיכוניםעל פי דיןדרישות מסמכים ו איתור מהיר של מאפשרת, במיגוון תחומים

 רשימות תיוגכן ו, לרבות נהלים, שלומסמכים הרשימת את ציג לכל ארגון  להניתןהמערכת באמצעות 

   . הישימות עבורועל פי דין דרישות של, פרטניות

  
 בטיחותו הסביבה איכותולתחומים בכלל לנושא רישוי עסקים  מקיפה מידע מערכת היא" וסדר חוק"

, כללים, צווים, תקנות, חוקים כוללתוהיא , EMC חברת י"ע 1999 בשנת פותחההמערכת . בפרט עבודהב

, סמכויות, דרישות (שונים בחתכים  המסמכיםניתוח מאפשרתהמערכת . אלה בתחומים והיתרים מפרטים

ערכת  המ.השונות הדין בדרישות" סדר עשיית"ו האחדה המאפשר עבודה כלי ומשמשת, )ועוד אישורים

לביצוע סקר חוקים לרישוי מפעלים משרד הפנים היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים באת שימשה בעבר 

 המערכת נמצאת ).2004 (נפיציםתקינה והנחיות בזיקה לטיפול ב, ואוגדן דברי חקיקה) 2002(בטחוניים 

  .כיום בשימוש מפעלי התעשייה האווירית ומפעלי חברת טבע

  
ציטוט הסעיף מתוך . העברת מידע גולמי ומעובד כאחדאפשרות ליקה למעביד  מענ"חוק וסדר"מערכת 

כלי עבודה למנהל שאינו ת כתשתית מידע ומשמשהמערכת  .דרישה בלשון פשוטה ומובנתההחוק וניסוח 

שתמש מהן דרישות באמצעות המערכת ניתן להדריך את המ. בר ידע רב בחוקי הבטיחות ואיכות הסביבה

   .החוק החלות עליו

  
המאפשרת יצירת דיוקן , למשתמשמדובר במערכת ידידותית . המערכת גמישה ומותאמת לכל ארגון בנפרד

 .התאמת הדרישות נעשית בשיתוף נציגי הארגון. פרטני של דרישות חוק לכל פעילות ולכל בעל תפקיד

מעקב גנון ומנ) מבדקי ציות(בנוסף לכך ניתן לבצע ולתעד באמצעות המערכת מבדקים להערכת התאמה 

 מערכת אינטרנטית אליה ניתן להתחבר מכל מקום  זו.אחר תיקון ליקויים שזוהו במבדקים קודמים

ברורים ונגישים לכל ,  ובכך נמצאנו עורכים מבדקים אחידים,ליצור מערכת דיווחים שקופה לכל, בעולם

  .  ולכל נושא משרה בארגוןמנהל עבודה

                                                             
1

 בעבר שימש . הבטיחות ואיכות הסביבההעוסקת בניהול סיכונים בהיבטי, יעוץ וניהול סביבתי  EMCל חברת"מנכהוא הכותב  
: להלן מבחר מפרסומיו ומחקריו. ל"וכמנהל בחברה להגנת הטבע ובקק, מנהל יחידה סביבתית מטעם המשרד להגנת הסביבהכ

)1 (14000 ISOהמדריך למפעל  ,)4( , אוגדן דברי חקיקה ותקינה בזיקה לנפיצים)3(, סקר חוקים לרישוי מפעלים ביטחוניים) 2( 
  .נת עלויות ישירות וחיצוניות של שיטות לסילוק פסולתבחי
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למען בטיחות , הבטחת פעילות הארגוןבו הכשרת העובדיםב, מעביד המשקיע משאבים רבים בתשתיות

 וכי מה טעם להשקעת ?חוקעובד בהתאם להאם ארגונו  -נדרש לקביעה בסיסית , והגנת הסביבהעובדיו 

  .משאבים באם אין המעביד יודע לקבוע עמידה בדרישות החוקה

  
 ,על פי דין דרישות לשעה ברורה בארגונים שונים אני למד כי אין ידיוסביבה בעת עריכת מבדקי בטיחות "

רישיון ,  כמו היתר רעלים, ואחריםבידי רשויות מוסמכותלארגון הניתנים שמקורן בחיקוקים במסמכים 

אותם צריכים , נמצאים תנאים מפורטיםבדרישות הללו .  וגליונות בטיחותשירותי כבאותדרישות  ,עסק

 לא תועיל למעביד ולכל "לא ידעתי"טענת ו, ריותמאחאי ידיעת החוק אינה פוטרת , כידוע. ליישם בשטח

לדירקטור , מציאות זו הובילה אותי לפיתוח מערכת תוכנה חכמה היודעת להעניק למעביד. מנהל בארגון

למנהל האיכות ולגורמים , לממונה על הבטיחות, למבקר פנים, למנהל הסיכונים,  בארגוןולכל נושא משרה

. זמין לגבי הדרישות הכלולות במיגוון המסמכיםמידע  וכן םלשונ ככיםנגישות מהירה למסמ ,נוספים

 המאפשרות למנהל העבודה לבחון עמידה בדרישות ,רשימות תיוג מפורטותבאמצעות המערכת ניתן לקבוע 

דרישות מעביד בסביבת עבודה , גם דרישות לקוחות לתקנים שונים, יתרה מכך. החוק ובדרישות אחרות

  "לה להיות מתועדת בתוכנה זו ולהופיע ברשימות התיוג יכו,ברמת סיכון גבוהה

  
מי " מנהל העבודה ולחילופין, לא אחת נשאלתי מהי סביבת העבודה האידיאלית בה יהא המעביד

ועל כך .  בקרות אירוע בטיחות,דיני הנזיקיןעל פי  פטור, "2שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה

אלא אם כן נקט "ניאותה לכוונת המחוקק  ראיה יהוו , יחדיו במצטרף,תשובתי כי רק אוסף פעולות

ביצוע סקר משפטי מקיף להגדרת מדובר בראש ובראשונה על  ."בנסיבות העניין, באמצעים סבירים

 שהרי .נן השוטף וביצוע בדיקות ציות תקופתיותעדכו, דרישות המחוקק באותם עיסוקים ביחידת העבודה

וגם הוראות והנחיות רשויות  התקנים, ת עבודה לא יכיר את דרישות החוקלא יעלה על הדעת כי מנהל יחיד

ולא יוודא את ,  הישימים לעבודתו, ועודגליונות בטיחות, היתר רעלים, מוסמכות כמו רישוי עסקים

  .יישומן

  
 רק בשל ,חשוףהוא  ו,בגדר רשלןמשים עצמו מעביד שאינו מכיר את תכולת החוקים החלים עליו , למעשה

בהיפגע , ברם. ארגונו חברה תפקידו למקסם את רווחי מנהל. לתביעות עובדים בכל מקרה של פגיעה ,כך

ואשר הוכחו בבית (לו העובד בשל נזקים שנגרמים את   כספיתהרי לא רק שעליו לפצות, אחד מעובדיו

כל אלא המעביד מפסיד עובד מיומן ומקצועי ש ,)קשר סיבתי בין גורם הכשל לנזקבהתקיים המשפט 

 ומכאן כי ההפסד גדול ורב מהשקעת משאבים שיש בהם כדי ,הכשרתו ובעיקר ניסיונו יורדים לטמיון

  . כך גם כאשר יש פגיעה באיכות הסביבה.למנוע אירועים דומים

  
 נדוןנושא העמידה בדרישות החוק  ,)14001י " ות18001י "ת( סביבהובטיחות ניהול בתקני , לא בכדי

  :במספר סעיפים נפרדים

 . נדרשת מחויבות למילוי דרישות החוק הישימות לארגון- ) 4.2סעיף (מדיניות  .1

 התחייבויות על פי דין הקשורות להערכת סיכונים וליישום אמצעי -) 4.3.1סעיף (זיהוי גורמי סיכון  .2

 .בקרה הכרחיים

  - )4.3.2סעיף  (דרישות על פי דין ואחרות .3
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נזיקין הפקודת ב 2 וכן ראה סעיף 1999ט "התשנ, )מסירת מידע והדרכת עובדים( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה 1 סעיף 
א עצמו אין ואילו הו,  מי שיש לו ביחסיו עם אדם אחר שליטה גמורה על הדרך שבו אדם אחר מבצע עבודה בשבילו-" מעביד"

 .עליו מרות  דומה  לגבי אותה עבודה
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, לחומרים, לרבות לפעילויות, סביבה ובטיחותזיהוי דרישות החוק הישימות לארגון בתחומי  .3.1

 .לתשתיות ולציוד

 .עדכון המידע באופן שוטף .3.2

 .לעובדים ולבעלי עניןונגיש המידע יהיה זמין  .3.3

 . ביצוע תקופתי של הערכת התאמה לדרישות החוק-) 4.5.2סעיף (הערכת התאמה  .4

חומר רכת התאמה ישולבו בתוצאות העוכן ,  עדכונים והתפתחויות בתחיקה-) 4.6סעיף (סקר הנהלה  .5

 .סקר הנהלההרקע של 

  :נושא דרישות על פי דיןמחייב התייחסות ל  9001י "גם ת

 .הארגון יקבע דרישות על פי דין החלות על המוצר -) 7.2.1סעיף (קביעת דרישות הקשורות למוצר  .1

ובכלל , תשומות הקשורות לדרישות למוצר הארגון יקבע את ה-) 7.3.2סעיף (תשומות תכן ופיתוח  .2
 .זה דרישות על פי דין ישימות

  
  .הערכת התאמהועל פי דין דרישות נושא למערכת חוק וסדר נותנת מענה מיטבי 

  

  צריך ויכול היה לדעת -  הילכת הציפיות

  
יום את דרישות החוק בסביבת העבודה הספיציפית לעובדיו הוא ק" משקף"יתרון נוסף וברור למעביד ה

מעביד משקיע  בעטיו אשר ,3)הדרכת עובדיםמסירת מידע ו(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה סעיפי 

 .לומדות ולומדות מרחוק, מצגות, משאבים אדירים בהדרכות מסוגים שונים החל מהדרכות פרונטאליות

 לקחת את גורלו היינו עובד שהחליט .נוסף בהגנת מעביד בעת שעובד הסתכן מרצוןהועוד בשים לב ליתרון 

 , המהווה הגנה מיוחדת למעביד,"4הסתכנות מרצון" הרי הוא בגדר ,בידו ולעבוד בניגוד לדרישות החוק

שלא לומר כי אין העובד מבוטח בביטוח מעביד במידה . בהתקיים מספר תנאים שלא כאן המקום לפרטן

  . ביודעו את תכולתםועבר על הוראות הבטיחות ונהלי החברה

  
שם , פסק הדין שעסק בפיצוץ באחד ממפעלי התעשייה הצבאית בנוף ים על 5הערעורן אף את אוכל לציי

כניסתו לאחר כמחצית השנה  הפיצוץ התרחש .בו תחמושת נהשאוחספיצוץ בבונקר נהרגו עובדים בגין 

סק פערעור על  וכך נקבע ב,אשר טען כי לא היה מודע כלל לסיכון ולמקום עצמו ,החברהל "מנכשל לתפקיד 

 צריך לדעתל היה "המנכ. ידיעה בפועל של תנאי אחסון אבקת שריפה) ל"למנכ( אין מיוחסת לו כי הדין 

ש לא התחשב בשוני זה והרשיע את "ביהמ.... ידעו בפועלבעוד שבעלי תפקידים אחרים ) מכוח תפקידו(

 ,חצי שנה לפני כן נכנס לתפקידו כמנהל קבוצת התחמושת רק כשכאמור, ל"כך גם הטענה כי המנכ .כולם

נה המערער יועצים שונים שהיו אמורים י מ,בשל היקף הסמכויות האדיר שהתווסף לו מכוח התפקיד

 על הסיכונים הבטיחותיים בשיטת ל"המנכאיש מהם לא התריע בפני בעוד ש. לדאוג לבעיות הבטיחות
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 לתקנה 3-  ו2לשם ההמחשה אציין סעיפים . 1999 ט"התשנ, )מסירת מידע והדרכת עובדים(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  
מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר  מסירת מידע בדבר סיכונים. 2סעיף : וזהו לשונם

, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, הסיכונים במקום
מחזיק במקום עבודה ) א( הדרכת עובדים. 3 סעיף .של חומר ושל תהליכי עבודה במקום, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד

באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את , ) הדרכה- להלן (ניהם יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפ
מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים ; בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף, הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה

מצעים כדי לוודא שההדרכה מחזיק במקום עבודה ינקוט א) ב( .הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה
הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות ) ג( .שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה

  .לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר  שאישר לכך מפקח עבודה ראשיהמוסד 
או יש , בתובענה שהוגשה על עוולה תהא הגנה שהתובע ידע והעריך: "וכך לשון הסעיף] נוסח חדש [פקודת הנזיקין א ל5סעיף  4

  ."כושו למצב זה מרצונואת מצב הדברים שגרמו לנזק וכי חשף עצמו או ר, להניח שידע והעריך
5
  נגד מדינת ישראל'  יעקב ונטורה ואח4153/98פ "ע 
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ת ופיקוח אישי שלו על כל היקף הסמכויות העצום שהופקדו בידיו גם מנע מעורבות אישי. האחסון הקיימת

טענות שיש בהם היגיון רב לחלוקת אחריות לפי סוג התפקיד , לכאורה. אחד מהמפעלים שתחת שליטתו

 אינני יודעת מה חמור -כשאני לעצמי "וכך קובעת השופטת  ,נראה כי לא כך נפסק בערעור. והציפיות הימנו

ומהווה למעשה את , שת מהגדרת התפקידמתבק, מקום שידיעה כזו חיוניתב האם חוסר ידיעה ,יותר

והשלמה עם המצב בין ,  ידיעה-או , הסיבה לעצם יצירתו של התפקיד והעמדת פלוני בראש המערכת

מי שלוקח על עצמו  .....ובין מטעמים של חוסר מודעות וזהירות מספיקה .....מטעמים של חוסר ברירה

לא חצי . מתחילה למן הרגע הראשון לכניסה לתפקידש, תפקיד זה חייב לדעת כי לצד הכבוד יש גם אחריות

, ללא כל פשרה, אכן דברים כדורבנות המחייבות". ולטעמי גם לא שבוע אחד אחרי כן, שנה אחרי כן

  .איש איש ותפקידו, ידיעת הסיכונים במקום העבודהבראשיתה באחריות המתחילה 

  

רשימות  לעמתבססים ה , בכל הדרגים,בארגונים גדולים בהם מוטמעת מערכת זו אנו מוצאים מנהלים

  .מגלים מעורבות אישית ואפילו מעלים חיוך בעת ביצוע מבדק ראוי, התיוג

  
בליווי אישי שלי , זכורני מפגש עם אחד ממנהלי העבודה בארגון גדול שם מוטמעת מערכת זו בימים אלו

בצניעות מרובה ידע לומר אשר התקרב אלי ו, מהשורה הראשונהמעולם הבטיחות ית אנשי מקצוע יובלוו

מערכת היודעת לשכנע , את הפערים על השולחן" לשים"מערכת נוחה ומקיפה העוזרת לי "מילים אילו הב

  ".כולנו שומרי חוק וסדר ...ל להשקיע משאבים על מנת לעמוד בדרישות החוק"כל מנכ

  
וה בסיס יצוק לקביעת כי הערך החברתי מהוה הישראלית ניתנת לקביעה קאזכיר כי הרוח הנושבת בפסי

נראה לי . אמצעים סבירים הם האמצעים אותם היתה דורשת החברה באותה עת, היינו, אחריות המעביד

או /לא יכול מעביד ו -כי כיום בעידן התקשורת והכפר הגלובאלי בו ניתן למצוא מידע רב בנגישות רבה 

  . נציגו לטעון לאי ידיעה

  
 כי 6 בפסק דין סובחי נגד רכבת ישראלהשופט חשיןות של כבוד מרובי המשמעדבריו לסיום אצטט את ו

ידיעת החוק ותכולתו מאפשרת ". אך לא לכל נזק יש שם של אחראי במשפט, לכל נזק יש שם ברפואה"

   .להגדיר גם את האחראי לפעילות הנדרשת
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