
 

 

 
 
 

 62.6.6102 בדרום מנהלי תפעולפורום  ראשוןסיכום מפגש 

 

 אחריות מנהלים ודרכים למניעת תאונות עבודה : נושא המפגש

 

 :המפגשעיקר 

  גבי סיקסיק/ / הצגת פעילות המוסד לבטיחות וגהות – Iנושא  
 לחץ כאן -שהוצגה  לאתר המוסד לבטיחות וגיהות

 

 הדרכות מקצועיות .0
תן לקבלן יהמוסד לבטיחות וגהות מספק סדרה של הדרכות מקצועיות למפעלי התעשייה שנ

 ללא עלות
 לחץ כאן –למידע על ההדרכות המקצועיות 

 

 סוכם

יבוצעו בשיתוף בין המוסד לבטיחות  רלוונטיותהדרכות מקצועיות בהתאם לצורך יבוצעו 
 .מרחב דרום –וגהות לבין התאחדות התעשיינים 

 
 ועדת בטיחות מפעליתסיוע בהקמת  .6

 המוסד לבטיחות וגהות יכול לסייע בהקמת ועדת הבטיחות המפעלית
 

 סוכם

מפעלים המעוניינים בסיוע בהקמת ועדת בטיחות מפעלית מוזמנים לפנות לגבי סיקסיק 
 לסיוע

 
 ניידת השירות וניידת השמיעה של המוסד לבטיחות וגהות .3

י ניידת השמיעה "שמיעה בחצרם ע הדרכותמפעלי התעשייה יכולים לקבל יום מרוכז לביצוע 
 .הפועלת מטעם המוסד

 לחץ כאן –למידע על ניידת ההדרכה 
 

 סוכם

 .סיקסיקאו ניידת שמיעה יבוצע בתיאום עם גבי /ו תיאום ניידת ההדרכה

 

 :שאלות שעלו במסגרת המפגש

 ? האם יש חובת העסקת ממונה בטיחות על בסיס יומי .0
  .עובדים מחויבת בהעסקת ממונה בטיחות 05חברה מעל  .א

 
 

 ?כיצד ניתן לייצר תרבות ארגונית תומכת בטיחות .6
 .לבנות מערכת תומכת בדיווח על תקלות וצעדים למניעת מפגעי בטיחות .א
 .ביצוע סיורי בטיחות .ב
בתאונות הבטיחות  %xירידה ב'ולקבוע במקום יעד תאונות ' 5'להימנע מקביעת יעד  .ג

 'בהשוואה לשנה קודמת
 (בעדיפות אחרונה.)לבנות מערכת עונשים וקנסות בגין עברות בטיחות .ד

 
 
 

https://www.osh.org.il/heb/main/
https://www.osh.org.il/heb/training/?s=&tt=-1&r=-1&n=&p=1#1
https://www.osh.org.il/heb/training/nayadot/


 

 

 
 
 

 'על קצה המזלג' אחריות משפטית של מנהלים – IIנושא  
 

 אחריות משפטית .1
 ".תופס המפעל"הינה של החוק מגדיר כי האחריות המשפטית  .א

אשר מהווה הדמות , או מנהל המפעל בפועל/ל ו"הינו המנכ' תופס המפעל'כ "בדר
 .הניהולית המנהלת את המפעל

 
 רמות אחריות ומשמעות אחריות משפטית מקצועית .2

כל עולה האחריות המשפטית המקצועית של בעל , ככל שהתלות בבעל המקצוע עולה .א
 . המקצוע

 
בעת האחרונה קבעה פסיקת בתי המשפט כי לממונה הבטיחות ישנה , בהתאם לכך .ב

 , ונות עבודה ומפגעי בטיחות בעבודהבגין תא אחריות משפטית מקצועית
 

הינה כי בעל התפקיד המקצועי הינו בעל ' אחריות המשפטית המקצועית'משמעות ה .ב
 ותופעילות בניגוד לחוק תחת אחריהאחריות המשפטית באשר למקרים בהם התבצעה 

 .המקצועית
 

 :שאלות שעלו במסגרת המפגש

מהי דרך ההתמודדות ומהי אחריות המפעל במקרים בהם קבלן חיצוני מבצע עבודה  .0
 ?בשטח המפעל 

 
באמצעות גדר ושילוט ברור בין שטח העבודה לבין שטח ' הפרדת חצרים'יש לבצע  .א

 .המפעל
 

, דרך שער המפעליש לשים לב כי במידה ועובדי הקבלן נכנסים לאתר העבודה  .ב
 .'חצר הקבלן'האחריות הינה של המפעל עד שהם עוברים ל

 פתיחת שער נפרד: פתרון אפשרי
 

 

 'תחקירי אירוע'דרכים למניעת תאונות עבודה וביצוע  – IIIנושא  
 לחץ כאן –' תחקיר אירוע'לעיון בטופס לדוגמא לביצוע 

 לחץ כאן – 5M'sלעיון בשיטת 
 כאןלחץ  –למצגת בתחום ניהול סיכונים 

 
והתמודדות משפטית עם התאונות ישנה , מניעתן, כחלק מהתמודדות עם תאונות עבודה .1

 'תחקיר אירוע'חשיבות עליונה בביצוע 
 

 דגשים בביצוע תחקיר אירוע .2
שכן בסמיכות אנשים נוטים לספר את , ע התחקיר בסמיכות מיידית לאירועיש לבצ .א

 .'להתאים הגרסה'נטייה לאחר פרק זמן קצר ישנה . המקרה בדיוק כפי שקרה
 .האירועשל מקום יש לבצע צילום  .ב
 

ובהתאם לסיכונים להגדיר פעילויות אשר יביאו לירידה , ומלץ לחברה לבצע ניהול סיכוניםמ .3
 .בסיכון

 
 
 
 
 

http://www.industry.org.il/files/South/tofes1t.pdf
http://www.industry.org.il/files/South/5M%20.pdf
http://www.industry.org.il/files/South/22e.pdf


 

 

 
 
 
 

 6102בניית תוכנית מפגשים ופעילות לשנת  – VIנושא  
 

 0:11-03:11כלל המפגשים הינם בין שעות 

 

מספר 
 המפגש

 נושאי המפגש המפגשמועד 

 אחריות מנהלים על קצה המזלג 62.16.6102 0

6 10.10.6102 
 כיבוי אשהתמודדות עם דרישות 

, ח חקיקה ובקרה"רמ ,שמעוני טפסר יצחקבהשתתפות 
 בנציבות הארצית לכיבוי והצלה

3 03.12.6102 
 במפעל case study-סיור מקצועי ו

י "עבודה למפעל המארח עלמניעת תאונות ' סקר סיכונים'ביצוע 
 המוסד לבטיחות וגהות

4 00.12.6102 

 דרישות המשרד להגנת הסביבה
 בהשתתפות

 ס"מנהל מחוז דרום במשרד להגנ, ברוך ובר .א
הפרמצבטיקה והגנת , מנהל איגוד הכימיה, ניר קנטור .ב

 הסביבה בהתאחדות התעשיינים

0 64.01.6102 
מתקדם מפגש מקצועי בנושא הטמעת מערכות ייצור 

(industry 4.0) 

 תחזוקה מונעתכלים מקצועיים לביצוע  62.06.6102 2

 
 

 גבי סיקסיק                                                 אביב חצבני

 מחוז דרוםמנהל                                         מנהל מרחב דרום 

 המוסד לבטיחות וגיהות                                   התאחדות התעשיינים

 


