
                    

 הממונה הוא גשר בין הבטיחות לבין העובד          

 והם כוללים:

 מסירת מידע לעובד חדש אודות הסיכונים במקום העבודה. .1
 הדרכת בטיחות כללית מאופיינת  בסיכונים קיימים בארגון ודרכי מניעתם. .2
 חלקה.מ הדרכת בטיחות לעובד על מכונה / .3
 הכשרת האדם הכשיר. .4
 הדרכה בנושא: אחריות מנהלים. .5

 הדרכת קבלנים, קבלני חוץ ) בעלי מקצוע, ניקיון, אבטחה, שיפוצים ועוד(. .6
 ההדרכה והסמכה לעובד בגובה. .7

 הדרכת נאמני בטיחות. .8
 הדרכה למפעיל מלגזה. .9

 הדרכת נהגים. .11
 הדרכת מפעיל עגורן גשר/שער + אתת. .11
 הדרכת עזרה ראשונה. .12

, דרכי רוע המוני, מלחמה, אירועי חומ"ס, רעידת אדמהי) א הדרכת חירום + תרחישי חירום .13

 ועוד (. מילוטו 
 הכנה ועדכון תכנית לניהול בטיחות. .14

 סקרי מפגעים/סיכונים. .15

 בדיקות רפואיות. .16
 בדיקות קרינה מיינת ולא מייננת. .17

 רעש / חומ"ס. ניטורים. .18

 .פיותאגר רמוטבדיקות  .19

 לחומ"ס.גליונות בטיחות  .21
 ( וכלים טעטני בדיקה  ) כולל ציוד מטלטלבודק מוסמך  -תוקף ציוד ומכונות תקינות ובדיקת  .21
 שילוט. .22

 בדיקות ומעקב. כיבוי אש. .23
 ידית בוועדות בטיחות ושליחת פרוטוקול למפקח עבודה אזורי.השתתפות תמ .24

 קשר עם גורמי חוץ. .25
 סיורים/ צילומיםלדרוש הנהגת סדרי בטיחות /  .26
 תחרות מצטייני הבטיחותגיבוש,  .27
 , עוזר בטיחות ועוד.בבנייה: הפנקס הכללי, פ. בריאות, פ. הדרכות .28

 __________________________________אפשר להשלים:   .29

31. ______________________________________________ 

31. ______________________________________________ 
32. ______________________________________________      

 

                            .                  אם לא נצליח  למנוע את הדליפה נשתדל למנוע את הניצוץ

אוכלוסיית היעד. ג. רציונל. ד. מטרות ומדדי הצלחה. ה.  ב. .הקריטריונים: א. הצורך בתכנית

 הארגון לתמוך בתכנית . ח. תקציב.ה. ז. יכולת בו. קיימות והרח יישומיות והיתכנות.

 "דו של הזהירההשגחה העליונה תמיד לצ"           

 19חלק ממכלול כ ,מוגש לעיון כשרות לציבור העוסקים במלאכת הבטיחות והגיהות בעבודה

פעמים ( לפעול, לברר, לרכז, להכין,  8התפקידים שכותרתם לייעץ למעסיק, לאתר, לדרוש, לוודא ) 

                                                                                   ועוד נושאים ללא סוף שעל פיהם נדרש לנהוג כ:  לשתף, לדווח, להילוות, להורות ועודע, לקבו

                                ,  היגיון בריא,  שכל ישר.                                               אדם סביר   :  IN  א.ש.ה 

: אל תדאג, סמוך עליי, לי זה לא יקרה, יהיה בסדר.                                                          OUTא.ס.ל.י  

 .סמכות, חובה, אחריות :  SAFE   ס.ח.א

        בכבוד רב,                                                                                                                    

 יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות. -.                                                                    יעקב עזרא 



 

 


