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 בס"ד

                                                                                                                      06.09.2020 

 עמודים  2                                                                                                                       

                                                       שיפור מערכתי בבטיחות באמצעותלמיכה ומודל  לת

 " ממוני בטיחות בכירים"

 

הקדמה:                                                                                                                     

, ההוראות, שיטות הפעולה, החוקיםו העקרונותאוסף  של  תגיוהתפיסה  המתודול

 ותומונח תומבוסס, ת הבטיחותבדיסציפלינ ההנחותהצווים הנהלים, ההערכות ו

 .                        עכשוויתההאתית ראייה בהתאם ל בטיחותהבתחומי חקר ודעת  מקצועית

?                                                                                       מי הוא ממונה בטיחות בכיר

יסוד, מטרות, כללים, אופן  דיסציפלינה מושתת על מספר גורמים: הנחות המבנה 

של ממוני  השכלתם ומקצועיותם, מומחיותם, ניסיונם, מעל בסיס הידע  ארגון החומר

                                                                                              נבחרים.בטיחות וותיקים ו

במעמד גבוה בארגון או חברה, בדרך כלל נובע  נמצא זה ש ! ממונה בטיחות בכיר הוא

 הוותיק ביותר. והמבוגר ההיררכי, בסולם  ותק או רמה מקצועיתומ

:                                                                                                                מהות המודל

                              בישראל. הממונים על הבטיחות והגיהותא. ניהול מבוסס יעדים בשרות ארגון 

 מנטורים מקצועיים, וותיקים ומנוסים.באמצעות  ממוני בטיחותסיוע וטיפוח ב. 

:                                                                                                                הכוונה

ה, בעדכון  בעזר בהכוונה, ממונה הבטיחות לשליחותו של ת מעטפת וגיבוי יציר

במטרה לשדרג את רמת הבטיחות בפעילותו  וזאת  של ממונה בטיחות בכירובתמיכה 

 של הממונה על הבטיחות.

                                                                                                             :  המטרה

                                                                                                                   הגברת היעילות בפעילות ע"י

                     שרים בין הממונה הבכיר לבין ממונה הבטיחות בעבודה.               . קיום ג1

. הטמעת אורינטציה  כלל ארגונית.                                                                     2

 . יצירת איזונים  וחידוד נורמות מקובלות.3

 



2 
 

                                                           

                                                                                   : רממונה בטיחות בכיאופן קבלת במועמד לתפקיד 

נציגי  מ ה המורכבת וועד ייבחרו על ידאתרו ויבחנו לתפקיד, נבחרי הממונים שי*

  הרכב הוועדהמשקיפי ומבקרי תחת פיקוח  הארגון, חברי הנהלת ארגון הממונים

                                                        ואת היועץ המשפטי של הארגון. יו"ר וועדת ביקורת :את הכוללים

                                                                                                                        נדרשות. *הממונים שישלחו את קורות חייהם לארגון יוזמנו לראיון קבלה והנחיות

                                                                                                           : המתבקשת הפעילותאופן הנחיות למנטור וה

המארח, מתוקף תפקידו הממונה ,. ולשפר לשמוע ולהשמיעמפגש בין ממונים: . 1

                                                                                                               .שניהם יחד בפעילות משולבת הבכיר מכוח שליחותו בביקור)ת(. הממונה ו בבקרה

                                                                דיאלוג, החלפת דעות  ופתרון דילמות.  .2

                                                                         סיורים  משותפים ואיתור סדקים.                                                   . 3

וטיפול     MSAעריכת מבדק עזר משותף באמצעות יישום טכנולוגי, אפליקציית . 4

                                                                                                         ללא דיחוי. בטעון תיקון

                     . רישום פרוטוקול ובו סיכום התרשמות, מסקנות, לקחים והמלצות לשיפור.5

יבחנו שתוצאות היישום ישלחו בדוא"ל לממונה הבטיחות ולארגון הממונים על מנת . 6

מידע,   ספקלעל מנת את תוצאות הביקור ואת המלצותיו של ממונה הבטיחות הבכיר 

                                                           כלל ממוני הבטיחות.ל כמענה לצרכים החסרים באופן יחסי שיפור הבטיחות ידע ו

. א. קביעת מועד הביקור המתואם עם  מזכירות ארגון הממונים                                         7

 ה.מתואמות ומתעודות באפליקצישעות  4 -.   ב. זמן הביקור לא יפחת מ  

                                                                                                                            .דרכי הערכה
לממונה הבכיר ולממונה המארח,                           ימי עיון השתתפות חינמית בהענקת    .1

                                                                                      מתנת ארגון הממונים על הבטיחות.                      

בטיחות יום הביקור של ממונה הכשירות  בהכרה הארגון יברר ויבדוק  אפשרות  .2

 המשתתפים המבקר והמבוקר. 2עבור  12על פי אשכול סיור והעשרה  - כ הבכיר 

                                                                                                    מבחן הצלחת המיזם:

                                   . הרצת הפיילוט באתרי בנייה, במפעלים ובארגונים שונים.            1

. ביצוע משאל סקר שביעות רצון הממונים בתום כל ביקור ומבדק עזר.                                    2

                                             . השוואה ומדידת יעילות שנתית על ידי גורמים מקצועיים. 3

.                                           ארגון הממונים על הבטיחות  ישמח לברכת הדרך ולהצלחת המיזם

       שתהה זו שנת תנופה מחקרית בשפע של יצירתיות ומצוינות בבטיחות. – שנה טובה

חבר הנהלה.                                                       –יעקב עזרא    בכבוד רב,                                                              

  ארגון הממונים.הנהלת   ב/       .                                                                         
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