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תפיסת הבטיחות במכון ויצמן למדע

הרעיון המארגן של תפיסת הבטיחות .1

 : הואבטיחות במכוןמשמעותו של המינוח  

 . ובכפוף לחוקלאור המטרה קבילה קיום רמת סיכונים פעילות שתכליתה

אין  .  זו סיסמה הסיכוניםכללנסות ולמגר את . כונים והסביבה שלנו יוצרים סי שלנוהפעילויות

 לימוד,  בקיומם של הסיכוניםהכרהמשמעות ההגדרה שלעיל היא . זה ישים ואף לא מציאותי

 .  עם הסיכוניםוהתמודדות נכונה הסיכונים הערכתו

עוסקת במניעה במניעה של תאונות אלא באופן ישיר בהתאם להגדרה זו הבטיחות אינה עוסקת 

הגדרה זו מכוונת להתמודדות בגישה  .העלולים לגרום לתאונות ל כשלים ומצבים מסוכניםש

 על גישה  רק ולא)צופה פני עתיד  (הדרכה ,חיזוי, תכנון,  על יוזמההמבוססת פרואקטיבית

צופה   (בהתאם לחומרתם אירועים הבלתי רצוייםלתאונות ול המבוססת על תגובה אקטיביתיר

מחלות ,  למניעת תאונותוביליאשר  וצעת כאן היא טיפול בגורמי השורשהגישה המ. )עברפני 

. וכתוצאה מכך שיפור ביצועים בכל התחומיםכשלים ונזקיםמניעה וצמצום , מקצוע

.היא אינה מטרה, בטיחות היא אמצעי

עקרונות תפיסת הבטיחות במכון ויצמן .2

:ואלה הם, הבטיחות במכון מושתתת על ארבעה עקרונות

 – ת ומחויבותאחריו .א

.והוא האחראי לה והמחויב לה, העומד בראשהבכל מסגרת ל יהבטיחות מובאת  )1

.סביבתוו  זולתו לבטיחותו האישית ולבטיחות מחויבפרטכל  )2

 ובדרישות לעמוד בדרישות החוק המכוןהבטיחות היא חלק ממחויבות  )3

.נורמטיביות

 – מקצועיות .ב

 .מקצועיותמבוססת על  מכון ויצמןבהבטיחות  )1
מחייבים  ומאפייני הפעילות המגוונים והשונים מכון ויצמןהמבנה הארגוני של  )2

 . בהתאם לדיסציפלינות השונותפתרונות ייחודייםמתן 
 ותפקידם לסייע בתחומם כמומחים במכון ויצמן משמשים אנשי הבטיחות )3

. בתחום זהלמנהלים לעובדים ולסטודנטים לממש את אחריותם

 – פרואקטיביות .ג

על , ניהול סיכוניםעל ,  מושתת על תכנון יסודימכון ויצמן ביחותניהול הבט )1

.הדרכה ועל מודעּות

.מניעה יזומהב ממוקדת מכון ויצמן הבטיחות בפעילות )2

– שיפור מתמיד .ד

ושיפור למידה ארגונית , הפקת לקחים,  מחייבת דיווחולמצוינותהשאיפה לאיכות  )1

.מתמיד

אחידים כחלק יעדים ומדדים ת הצב ,המכון בין גורמי שפה משותפתיצירת  )2

ולא רק כמערכת (מהשפה המשותפת וקיום מערכת מדידה כמערכת ניהולית 

).בקרה
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מדיניות הבטיחות במכון ויצמן למדע

:במכון ויצמןלהלן מפורטים מרכיבי מדיניות הבטיחות 

תוכנית שנתית לניהול הבטיחות .1

י תפיסת הבטיחות ומדיניות "הנדרשים עפתכלול את כל מרכיבי הניהול והבקרה שתוכנית תוכן  

.הבטיחות

הדרכה .2

: נושאי הבטיחות במכון ויצמן בשלושה רבדיםיוטמעו 

. בנושאי ניהול הבטיחותםהכשרת מנהלים אדמיניסטרטיביי .א

.הכשרות בטיחות יעודיות לעובדים ולסטודנטים .ב

.תפיתוח מומחיות ומקצועיות אנשי הבטיחות בהכשרות ייעודיו .ג

יכוניםניהול ס .3

שנועד להפחיתם לרמה קבילה  םתהליך שלהוא  ש-  ניהול סיכוניםיתקיים באופן שיטתי 

ה החלט, הערכת סיכונים, זיהוי הסיכונים(בהתאם למתודה מובנית  בהתייחס למטרות המשימה

,  על יישום ההחלטותפיקוחבקרה ו,  אמצעים להפחתת סיכוניםיישום, לגבי קבילותו של כל סיכון

כחלק אינטגראלי מתכנון תוטמע מתודת ניהול הסיכונים .  )קת לקחים והטמעתםהפ תחקיר

.  על סוגיהםהמשימות והפעילויות במכון

 מודעות לבטיחות .4

, בתוכניות ובמשימות, מנהלים ומדענים יקפידו כי מגבלות הבטיחות והסיכונים יודגשו בהוראות

 קיום שגרה של ניטור סיכונים  ויוודאו,תקינה ובטוחה, סביבת עבודה תואמת למשימותש

 :סביבת הפעילות באופן יזום ושיטתיב

בהתאם . תכיל פרק של ניהול סיכונים כמוסבר מעלה) מנהלית ומחקרית(כל תכנית עבודה  

.מסירת מידע לעובדלכך כל מנהל יקפיד כנדרש בחוק על 

ת העבודה משך  ולסטודנטים לגבי מהוהסבר לעובדים ן כל עבודת בינוי או שיפוץ יינתלפני 

, בנוסף. הסיכונים ומולם אמצעי המיגון והזהירות המחייבים, העבודה ושלבי העבודה

. תחל העבודהבטרםהסבר זה יפורסם ויתלה על לוחות המודעות במבנה 

 לגבי שילוט תקני וברור הקפדה יתרה של מנהלים בסיוע יחידת הבטיחות על תקוים 

. הסיכונים בכל מקום

פירוט , הוראות ההפעלהומכונה במכון יתלו באופן בולט וברור , מתקן, בסמוך לכל מכשיר 

כמו כן יצוין מי הגורם המוסמך לטפל בתקלה וכיצד . הסיכונים והוראות הבטיחות

במחלקות המדעיות . בשפה העבריתבכל המקומות מידע זה חייב להיות . מאתרים אותו

).ית לא במקוםבנוסף לעבר(ובמעבדות המידע יהיה גם בשפה האנגלית 

 . יתלו על לוחות המודעותבדיקות סביבתיות וניטוריםתוצאות  
 תגיליונובכל מקום בו מאחסנים או משתמשים בחומרים מסוכנים תהיה חובה להחזיק  

 בסקרים ק בגיליונות אלה תיבדםבקיאות העובדים והסטודנטי. )MSDS(בטיחות 

.ובביקורות

.ידע על סיכונים תעסוקתיים לעובדים מתגיליונויחידת הבטיחות תפיק ותפיץ  

.שיופק באחריות יחידת הבטיחותעלון בטיחות לוחות הבטיחות במכון יעודכנו באמצעות  

 . ישמש כמקור מידע בטיחותיאתר האינטרנט של יחידת הבטיחות 
מחויב ) מחלקה במגזר המדעי ומרמת מנהל יחידה במגזר המנהלי' מרמת ר(כל מנהל במכון  

הדיון יעסוק בסיכונים .   במסגרתודיון סגל  לנושא הבטיחותרבעון להקדיש אחת ל

הצטיידות באמצעי , הטמעת לקחים, תאונות ואירועי בטיחות שאירעו במסגרת, במסגרת
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דיון זה יתועד . הדיון יכלול מעקב יישום החלטות. 'הדרכות וכו, ליקויים מביקורות, מיגון

.בפרוטוקול והעתק ישלח ליחידת הבטיחות

 משמעת .5

לאכוף את הוראות המכון ולהטמיע במסגרתם , מנהלים ומדענים נדרשים לתת דוגמה אישית

. נורמות וערכים של כיבוד החוק וקיום נהלים

דיווח .6

מהווה בסיס לאמון בין הגורמים , דווח אמין ומיידי. פונקציונאליתו ערכיתלדווח משמעות 

 לצורך קבלת הכרחידווח הה פונקציונאלית מבחינ. השונים במכון ובמיוחד בין ממונה לכפיף

. הדווח מניע תהליך של לימוד והפקת לקחים. נכון באירוע ובהשלכותיוומיידי החלטות וטיפול 

ידווח ) 'מדען וכו, קבלן, סטודנט, עובד( מי שמעורב באירוע בטיחותי או עד לאירוע בטיחותי כל

א בדווח מיידי להנהלת המכון ובמקביל אותו ממונה מחויב אף הו.  לממונה עליומיידיבאופן 

. שעות מקרות האירוע24 עד ובכתב בהתאם לנהליםפ "הדווח יתבצע בע. ליחידת הבטיחות

הטמעתם ויישומם, הפקת לקחים, לימוד .7

, יעודדו חשיפת כשלים ויקנו לכך ערך לימודי, מנהלים יפעלו לחזק ולקבע דפוסי פעולה נכונים

 :כמפורט להלן

ילימוד מסגרת .א

ינותח וילמד , )בעל פוטנציאל פגיעה חמור" כמעט ונפגע"בכלל זה אירוע (כל אירוע בטיחותי 

כלומר חובה לקיים ; י מנהל המסגרת שבה אירע האירוע הבטיחותי"בראש ובראשונה ע

מנהל המסגרת יסתייע בגורמי הבטיחות לצורך הלימוד והפקת הלקחים . תהליך לימוד פנימי

.ל מנת שאירוע מסוג זה לא ייָשנהוכן לגיבוש המלצות ע

לימוד מערכתי .ב

בהתאם לחומרת האירוע ובהתאם לנדרש בחוק ייערכו תחקירים של יחידת , בנוסף

.אירועי הבטיחות ולקחיהם יוצגו לועדת הבטיחות. הבטיחות

הטמעת הלקחים ויישומם .ג

בדפוסי הפעולה ובאורחות החיים , מנהלים יטמיעו לקחים בתהליכי העבודה )1

הטמעת לקחים תבוצע בצורה שיטתית ומבוקרת כחלק מתוכנית ניהול . גרתםבמס

.הבטיחות המסגרתית

יחידת הבטיחות בסיוע הגורמים המקצועיים במכון תטמיע  לקחים מאירועי בטיחות  )2

תפעל לאפיון , במידת הצורך. בנהלי המכון ותעדכן את הדרכות הבטיחות בהתאם לכך

.ו הכרחיים כלקח מאירועי בטיחותולהצטיידות של אמצעים אשר נמצא

  ַמדדים ויעדים–ניתוח כמותי  .8

 .בתחום ניהול הבטיחותשיאושרו על ידי הנהלת המכון יחידת הבטיחות תציע מטרות ויעדים 

וישמשו בסיס לשיפור ,  מדי שנה בסיס בתהליך עדכון המטרות והיעדיםישמשותוצאות המדדים 

. מידת עמידתם ביעדי הבטיחות כלל מסגרות המכון ימדדו לגבי. מתמיד

עידוד לבטיחות .9

כלומר הקניית מוטיבציה .  ברמה המערכתיתעידוד לבטיחותלצד ההקפדה על משמעת נדרש 

הקריטריונים לתגמול יביאו .  והן במישור האישיהן ברמה מסגרתית , באמצעות תגמול חיובי

 .שהוצבו תנורמות גבוהות ועמידה ביעדי הבטיחו, יוזמות, בחשבון הישגים

יקבל ביטוי בחוות הדעת ) תאונות, הישגים ופרסים או לחילופין הפרות, יוזמות(נושא הבטיחות 

ישוקלל בקריטריונים כאשר דנים בקידומו של עובד בדרגה או ו, האישית לגבי עובדים ומנהלים
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עת  ומעת לתבמכון יונהג פרס בטיחות שנתי לעובד או למסגרת מצטיינ.  בתוספת שכר ותנאים

 .לעובד אשר התבלט בתרומתו לקידום הבטיחות" כוכב בטיחות"יחולק 

 
 פורשי צוותי .10

חשוב לעודד הקמת צוותי שיפור אשר תפקידם לנתח בעיות או תהליכים בעייתיים הגורמים 

רצוי מאוד שצוות . הצוותים יציעו פתרונות חלופיים אשר טמון בהם שיפור. לכשלים או לתאונות

. מכל אחד מהגורמים הרלוונטיים שיש לו נגיעה לבעיה וגם לשיפור המוצעשיפור יכלול נציג 

השותפות . האינטרסים והצרכים של כולם מובאים בחשבון, באופן זה כלל ההיבטים נבחנים

 .מובילה ללגיטימציה של הפתרון המוצע והחשוב מכל למחויבות לפעול על פיו

 

 סקרים וביקורות .11
 :ות אלוגרת סקרים וביקורות למטרתקוים שי

 ;)מטרת על(שיפור רמת הבטיחות  .א
 ;קיום אמצעי בטיחות ותקינותם, פיקוח ובקרה לגבי קיום נהלים והוראות .ב
 ;ובאופן ישיר, חניכה והסבר בסביבת העבודה,  הדרכה .ג
 .מגע ישיר עם השטח והכרת תהליכי עבודה וגורמי סיכון באופן בלתי אמצעי .ד

 
 יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה .12

 . ותפעל להטמעת מדיניות הבטיחות של המכוןידום הבטיחות במכוןממונה על ק

 
 ועדת הבטיחות .13

 פעמים בשנה 8 הבטיחות במכון ויצמן מורכבת מנציגי המגזרים השונים במכון ומתכנסת ועדת

, ובאחריותה לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות במכון ולהמליץ על אמצעים למניעתן

 .כללי בטיחותשל  או שינוי פהועל הוסלהמליץ על שיפורים 
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 לתפיסת הבטיחותדברי הסבר והרחבה  -' נספח א

 :להלן דברי הסבר והרחבה לארבעת העקרונות

 – אחריות ומחויבות .א
 והוא האחראי לה והמחויב לה, בכל מסגרת העומד בראשהל י מובהבטיחותאת  )1

, יב מכךכמתחי. היא כוללת ובלתי ניתנת לחלוקהבכל מסגרת  1מנהלאחריותו של 

 לנושא מנהליםלאחריות . המנהלהבטיחות היא חלק בלתי נפרד מאחריותו של 

 :בטיחות מספר היבטים

חלה על .  על כל מנהל מוטלת האחריות לשלום עובדיו-  ניהולי-ההיבט האתי  )א

מכיוון שבטיחות היא תחום הנוגע . יומנהל החובה האתית לשמור על עובד

 . לעיסוק בנושא מוטלת על המנהלהרי שהאחריות, לשלומם של עובדים

  הוא מובילןאות ותמשימאת ה מנהל נדרש לראות -  ניהולי-ההיבט המשימתי  )ב

. כפופים לוה אתמנהל המפעיל , כדי להוביל משימה ולבצעה. בראיה כוללת

קובע את המנהל   .בטיחות נוגעת לכל מרכיבי המשימה ולמשימה כמכלול

אופן , משאבים לביצועההאמצעים וה, ההכנה וההכשרה הנדרשת לביצועה

משום הסמכות אשר  . מועד הביצוע ומשך הביצוע של המשימה,הביצוע

 מוטלת על המנהל האחריות  - מוקנית לו לקבוע את התנאים והמשאבים

 .המלאה ובכלל זה לבטיחות

.  או בעל תפקיד מוכשר למקצועו ולביצוע תפקידועובד כל - ההיבט המקצועי )ג

ראיה ול, במסגרתו ביותר ות גבוההמקצועיבעל  אדם מנהל נדרש להיות

המנהל הוא זה שקובע את רמת .  של כל המשימהאינטגרטיביתמקצועית 

 כיוון שרק למנהל תהמטרל ביחסהסבירות של סיכונים הנלקחים במשימה 

מכאן נובעת אחריותו . קביללקבוע מהו סיכון והניסיון הכלים המקצועיים 

 . כולל מרכיב הבטיחות-ולמרכיביה ה המקצועית של מנהל למשימ
או " תופס המפעל" דיני הבטיחות מגדירים את –  משפטי–ההיבט החוקי  )ד

 כאחראי עיקרי לנושא הבטיחות בארגון שהוא "המחזיק במקום העבודה"

המחוקק : בפסקי דין בנושא האחריות ניתן הרציונל להטלת אחריות זו. 2מנהל
ת חובות הבטיחות כי בידו האמצעים הטיל על המעביד את החובה לקיים א

 .לקבוע את דפוסי ההתנהגות במקום העבודה
 

 סביבתוו  זולתו מחויב לבטיחותו האישית ולבטיחותפרטכל  )2
חובה לוודא כי ה מוטלת )'אורח וכו, קבלן, עובד, סטודנט, מדען(פרט על כל 

 הפרטתו של חוב. או את סביבתו, את זולתו, ת אותוו מסכנןאינופעולותיו התנהגותו 

 .וכנדרש בחוק המכוןי "מוגדר עכ,  בכל פעילותלהפעיל את מידת הזהירות הנדרשת

. י השכל הישר"להסמכתו ועפ ,אפוא לפעול בהתאם לדרישות המקצועהפרט נדרש 

מצופה ממנו להיות ערב לשלום . עליו להיות ממושמע. מצופה ממנו ללמוד משגיאות

 .סוכניםחבריו ולדווח על מקרים ועל מצבים מ

 

 
 

                                                 
 ראשי קבוצות :למשל במגזר המדעי) בכירים וגם זוטרים(במכון ולבעלי תפקיד  אחראיםשם כולל ל: במסמך זה – מנהל 1

 .ב"וכיומנהלנים , צוותים / ראשי מחלקות, מנהלי יחידות, ראשי אגפים: ובמגזר המנהלתי'  מנהלי מעבדות וכו,רמחק
 
 לתקנות 1 בסעיף לדוגמא ."מחזיק במקום העבודה" מופיעה בתקנות בצורה מפורשת הגדרה מיהו אותו 1998החל משנת  2

בעל מקום . 3; תופש או בעל המפעל. 2; המעביד. 1 :מחזיק במעבדה כל אחד מאלה" :פיעה הגדרה זוהמעבדות מו
 ";המנהל בפועל של התאגיד אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד. 5; המנהל בפועל את מקום העבודה.  4; העבודה
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 הבטיחות היא חלק ממחויבות המכון לעמוד בדרישות החוק ובדרישות נורמטיביות )3
אכיפה לעסוק בממעטת נהלת המכון  ה, מכון ויצמןבבשל עקרון החופש האקדמי 

להקפיד יו שומה על, היות ואין עוררין על כך שהמכון הינו ארגון שומר חוק. פעילה

ו רף גבוה של משמעת עצמית וללא תלות ברמת המכון מציב לאנשי, לפיכך. שבעתיים

פגיעה בתדמית , מהווה חריגה נורמטיבית, הפרת החוק בידי איש המכון. האכיפה

הפרות חמורות או הפרות חוזרות , בנוסף. המכון והפרת האמון שהמכון נותן באנשיו

ם ובכך המפרים מסכני ונשנות עלולות להוביל לפיקוח צמוד וקפדני של רשויות החוק

אין המכון יכול , אשר על כן. את עצמאות המכון ואת עקרון החופש האקדמי

 .קל וחומר לכזו המסכנת חיי אדם, לגלות סובלנות לשום הפרת חוק להרשות לעצמו 
 

  – מקצועיות .ב

 מבוססת על מקצועיותבמכון ויצמן הבטיחות  )1
עמים מהט,  מהדרישות המקצועיותשלובות ללא אפשרות ניתוק דרישות הבטיחות 

 :האלה

 
 בטיחותי זה מקצועי ומקצועי זה בטיחותי )א

, ניותאמכ, פיסיקאליות, יולוגיותסמגבלות הבטיחות נובעות ממגבלות פי

 הבנת. מכונה וכדומה-שקי אדםממִמ, מהיבטים טכנולוגיים,  ּכימיותתמתגובו

ולא ניתן לקיים את המשימות מבלי ,  היא חלק מההבנה המקצועיתהמגבלות

 –הפתרונות לסיכונים בתחומים השונים .  ת אלה ולהתחשב בהןלהבין מגבלו

שימוש , כגון קביעת תהליכי עבודה נכונים, גם הם פתרונות מקצועיים

 .'קביעת בקרות וכו, שימוש בחומרים נכונים, באמצעים מתאימים

 
 מניעת קונפליקט בין דבקות במשימה לבין בטיחות )ב

 ד לקונפליקטים אצל העובדיםהפרדה בין בטיחות למקצועיות מובילה תמי

 בין הצורך והרצון לעמוד במשימות לבין הדרישה להפחית והסטודנטים

, כל עובדשהעובדה  .משאביםבעיקר כאשר כרוכה בכך השקעת זמן ו ,סיכונים

 דוחקים את  - הם על ביצוע משימותייםנמדד, מדען כסטודנט כעובד אחר

הדרך הנכונה . ופים שוניםדרישות הבטיחות במיוחד אם הדרישות באות מג

 ,תוך פירוט דרך הביצוע) י הממונה הישיר"ע(היא הגדרת המשימה בשלמות 

) הוראה מקצועית(במקום שתהיינה שתי הוראות האחת . האמצעים והמגבלות

המפרטת מה אסור ) הוראת הבטיחות(המפרטת מה צריך לעשות והשנייה 

כיצד עושים את מגדירה  הוראה אחת ה ולסטודנטנכון לספק לעובד, לעשות

 .המשימה נכון

 

 ערכים ותרבות )ג
חשבים  ציות לכללים ולהוראות לא תמיד נישראל יש נורמה מסוימת שלפיה ב

כל .  מקצועיות כן נמנית עם הערכים החשובים, לעומת זאת. ערכים חשוביםכ

לפיכך .  מקצועי בתחום שבו הוא עוסק במקום עבודתובאחד רוצה להיחש

באופן שמחדל בטיחותי נחשב בראש , יחות למקצועיותהחיבור בין בט

 את מטרתנו להעלות את רמת הבטיחות יקדם  - ובראשונה למחדל מקצועי

 .לסטודנטים ולעובדים שלנו, לחוקריםבאמצעות הערכים החשובים 
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מחייבים המבנה הארגוני של מכון ויצמן ומאפייני הפעילות המגוונים והשונים  )2

 ים בהתאם לדיסציפלינות השונותמתן פתרונות ייחודי
סיכוני , ביולוגיים,  כימיים,   פיסיקאליים - הסיכונים במכון הם רבים ומגוונים

, בכל תחום יש לנתח מבחינה מקצועית את תהליכי העבודה. אש ועוד, בינוי, קרינה

 מכאן נובע שאין נוסחת פלא .י העבודה והמיגון המתאימים ביותרלאתר את אמצע

כל  ב.)ה לדוגמ או נהליםרק באמצעות משמעת(ל בבעיות בטיחות אחת לטיפו

את היבטי  להטמיעו לשלב את ההיבטים המקצועיים האופיינייםיש דיסציפלינה 

 .ובהוראות המקצועיות, הבטיחות בהכשרה המקצועית של העובד והסטודנט

 
אנשי הבטיחות במכון ויצמן משמשים כמומחים בתחומם ותפקידם לסייע  )3

  לעובדים ולסטודנטים לממש את אחריותםלמנהלים
מהווים משאב ניהולי ונאמני הבטיחות  הבטיחות ממוני , הבטיחותיחידת

המלצה , ניהול הידע והמידע הבטיחותי, תכנון והכוונה, באמצעות ייעוץ , ומקצועי

ניהול מסד , הטמעת כלים ושיטות מתקדמים לבטיחות ,על סדרי עדיפות לטיפול

 בטיחות אישתפקידו של   ,  דהיינו- הדרכה והעלאת מודעות, קרהביצוע ב, נתונים

יש להכשיר את אנשי ). expert(  לשמש כמומחה אלא)supervisor(אינו רק לפקח 

 .הבטיחות בהתאם לכך
 

 – פרואקטיביות .ג

הפקולטות ועד ראשי המכון והנהלת  מרמת ניהול בטיחותקידום יעדי הבטיחות מחייב 

מיגון , )prevention(מניעה : לבטיחות כמה רבדים. ידותיח/ רמת קבוצת המחקר 

)protection( ,בטיחות נכונה ואפקטיבית היא שממוקדת במניעה יזומה. מזעור נזקים  .

הבקרה הארגונית  ,   תשומת הלבתוך מיקוד ,  את המניעה בסדר עדיפות גבוהשם המכון 

:  להפחתת הסיכוניםהמנהלים והמדענים לנקוט יוזמהעל . המשאבים בהתאם לכךו

ואישורן  ניהול סיכונים אינהרנטי  הכוללתכנון משימותהקפדה על היוזמה תתבטא ב

צמצום . והגברת המודעות לבטיחות, הדרכת עובדים וסטודנטים וחניכתם, כנדרש

בהצטיידות ובניפוק ,  ושל הסביבה יהווה שיקול ברכשאנשי מכוןהחשיפה לסיכונים של 

, בטוחה ות הקפדה על יצירת סביבת עבודה תואמת למשימותנדרש, כמו כן. אמצעים

 .כלומר ממזערות נזקים במקרה של שגיאה או מחדל, תשתיות תקינות וסלחניותותכנון 

 

 – שיפור מתמיד .ד
 

למידה ארגונית , הפקת לקחים, השאיפה לאיכות ולמצוינות מחייבת דיווח )1

 ושיפור מתמיד
על מזעור השגיאות , ססת בין היתרהיכולת לעמוד בנורמות ביצוע גבוהות מתב

טיפול באירועי ה. הפקת לקחים והטמעתם, והכשלים באמצעות לימוד מהן

בלתי רצויים  ותכליתו מניעת אירועים ,מנהליםבטיחות חייב להתבצע על ידי 

 .בעתיד

להעלות את וכדי , ללמוד מהםאלא מנצלם כדי ,  ארגון בוגר אינו מסתיר את כשליו

המקצועיות של כלל הגורמים בארגון זו דרך נוספת וחשובה ו הידע ,  המודעות

 .להשגת מניעה

 
הצבת יעדים ומדדים אחידים כחלק ,מכוןיצירת שפה משותפת בין גורמי ה  )2

  ניהוליתמדידה כמערכתמהשפה המשותפת וקיום מערכת 
. ולכן נדרשים מדדים, בהיעדר מדידה אפקטיבית לא ניתן לנהל ולא ניתן לשפר

 המדידה . ולא רק כמערכת בקרה,דדים נתפסת כמערכת ניהוליתמערכת המ
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שיפור ביצועים . חיונית לאומדן הביצועים ביחס ליעדים ולשיפורם בהתאם לכך

מחייב שיטת מדידה אחידה במכון על בסיס מדדים ידועים ברורים ואחידים אשר 

 .מאפשרים ניתוח מגמות על ציר הזמן והשוואה בין מסגרות ארגוניות

 ההטרוגניות הגדולה של האוכלוסייה במכון וריבוי הדיסציפלינות עקב

במסגרות  נדרשת שפה משותפת והמשגה אחידה בתחום הבטיחות ,המקצועיות

 .השונות במכון
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  הגדרות -' נספח ב

 – )Safety( בטיחות .א

 . מצב נטול סיכונים לא קבילים לפגיעה בנפש או ברכוש )1

 .למשימה ביחס לנסיבות השוררות או קבילהם רמת סיכונים יקילות שתכליתן מכלול הפעול )2

המרכיב בתוך מערכת הניהול הכוללת המאפשר ניהול  – )Safety Management(ניהול בטיחות  .ב

המבנה : מרכיב זה כולל עניינים אלו. המכוןסיכוני בטיחות וגהות הקשורים לפעילותו של 

התהליכים ,  ונהליםהוראות, שיטות העבודה, מי האחריותתחו, פעילויות התכנון, הארגוני

לבקרה ולקיום של מדיניות הבטיחות של , להשגה, למימוש,  המשמשים לפיתוח-והמשאבים 

 .המכון

בקיומו : מותנית בשלושה גורמיםסכנה ה. בנפש או ברכושפגיעה פוטנציאל ל –) Hazard(סכנה  .ג

המונח מופיע . (בקיום תרחיש פגיעה, ע העלול להיפגטבקיומו של אובייק, של מקור פגיעה רלוונטי

 .)לעיתים גם כגורם סיכון

וחומרת התוצאות , צירוף של ההסתברות להתרחשותו של אירוע מסוכן מוגדר –) Risk(סיכון  .ד

 . הצפויות מהתרחשות זאת

 .סיכון נסבלראו  –) Acceptable Risk(סיכון קביל  .ה

, למטרותיו מוכן לשאת בהתייחס שהמכון שהוקטן לרמה סיכון –) Tolerable Risk(סיכון נסבל  .ו

 .למחויבויותיו על פי החוק ובהתאם למדיניות ניהול הבטיחות שלו

אומדן והתמודדות עם סיכונים , תהליך של זיהוי –) Risk Management(ניהול סיכונים  .ז

 .לגבי כל סיכון אם הוא נסבל הקבלת החלטיחודו ב. הכרוכים במשימה

גורמי סיכון הקיימים  שלאיתור ותיעוד , חיזוי – )Hazard Identification(   סיכוןזיהוי גורמי .ח

 .באתר או בתהליך

לאחר זיהוי , מיצוי תרחישי תאונה או תקרית אפשריים – )Risk Analysis(ניתוח סיכונים  .ט

  הסבירות להתרחשות תאונות או תקריות עקב קיומם של גורמיתהערכ; סיכון נוכחות גורמי

וחישוב אינטגרטיבי של רמת ;  תוצאות התאונות או התקריות אם יתרחשותהערכ; וןהסיכ

 .הסיכון הנגזרת מן ההערכות הקודמות

בדרך של הערכת , פרשנות של תוצאות ניתוח סיכונים – )Risk Assessment( הערכת סיכונים .י

 . של הסיכונים)הכלכלית, הציבורית, הערכית, המדעית(המשמעות 

 .בחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכונים או להפחתתם – )Risk Control( בקרת סיכונים .יא

 .להתרעה ולנטרול, לניטור, לזיהוי, אמצעים לגילוי, הלדוגמ

 לבדוק את התוצאה של פעילות מסוימת תהליך שנועד – )Lessons Learned(הפקת לקחים  .יב

 התהליך המלא מורכב .אל מול התוצאה הרצויה של אותה פעילות, ואת פרטי ביצועהבפועל 

הטמעת , יישום הלקחים, קביעת הלקחים עריכתם וסיווגם, עריכת תחקיר: מארבעה שלבים

 .הלקחים

 וגם במובן של Responsibility במסמך זה הכוונה לאחריות כוללת במובן של – אחריות .יג

Accountability) אחריות הדיווח.( 
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 להגשמתתכנון מראש בנקיטת יוזמה וגישה המאופיינת ב – )Proactivity(פרואקטיביות  .יד

 . יעדיםה

 כבסיס משמשים השעל פיו הישגי ההוועיקרון  – )Continual Improvement(שיפור מתמיד  .טו

 . תוך העלאת רף ההישגיםעדכון המטרות והיעדיםל

 . אמת מידה כמותית המבטאת את מצבה של המערכת שאנו מעריכים– )Index(ַמָדד  .טז

 מאפיין :אלהצריך להיות בעל המאפיינים הבטיחות יעד . ג הנדרש ההיש– )Objective(יעד  .יז

 .השגה-בר, אתגרי, מדיד, כמותי

לנזק או , הפוגע בבריאות או הגורם לפציעה, הגורם למוות, רצוי- לאע אירו– )Accident(תאונה  .יח

 .לאובדן

רוע שאינו אי.  אירוע הגורם תאונה או העלול לגרום תאונה– )Incident(תקרית , אירוע בטיחות .יט

המונח ". כמעט תאונה"האירוע מכונה גם . נזק או אובדן אחר, פוגע בבריאות ואינו גורם פציעה

 ".כמעט תאונה"כולל גם " אירוע"

בקרה ומניעה של גורמי , הערכה, הכרה, חיזוי – )Occupational Hygiene(תעסוקתית  גהות .כ

 .העובדיעים על בריאות חשיפה המשפהושל תנאי  או הפעילות סיכון בסביבת העבודה

חשיפה לגורם סיכון מתחום הגהות  – )Occupational Exposure( חשיפה תעסוקתית .כא

 .המתממשת בדרכים שונות במקום העבודה או עקב העבודה, התעסוקתית

 בעטייה  עקב עבודתו או עיסוקובעובדמחלה הפוגעת  – )Occupational Disease( מחלת מקצוע .כב

 .ותית לגורם סיכון חשיפה מתמשכת ומשמעשל

מדידת רמות חשיפה לגורמי סיכון  – )Environmental Monitoring(סביבתי תעסוקתי  ניטור .כג

 . הערכת רמות החשיפה ומעקב אחריהן, בסביבת העבודה

 

  


