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 .1רקע
כחלק מהצורך בביצוע תהליך של שיפור מתמיד בנושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה ,נדרש לבחון את
ביצועי הבטיחות ובריאות תעסוקתית אחת לתקופה .דבר זה נעשה על ידי ביצוע של סקר תקופתי הנקרא
סקר הנהלה.
 .2מטרה
 .2.1להגדיר את שיטת הביצוע של סקר הנהלה בנושא בטיחות ובריאות במטרה להבטיח עמידה
במדיניות וביעדים המוצהרים ולוודא שיפור מתמשך בתחום בטכניון.
 .3הגדרות
 .3.1בג"ת  -בטיחות גהות תעסוקתית.
 .3.2סקר הנהלה  -דיון תקופתי ,בראשות הנהלת הטכניון ,שנועד לבחון במבט-על את התפקוד הכללי של
מערכות ניהול הבג"ת  ,להוציא הנחיות לשיפורן ,לקבוע ולבקר ביצועם של יעדי בג"ת.
 .3.3ביצועים  -תוצאות הניתנות למדידה של מערכת ניהול בג"ת ,המתייחסות לבקרת הארגון על סיכוני
בטיחות וגהות ,על מדיניות הבג"ת ומטרות הבג"ת.
 .4סמכות ואחריות
 .4.1הנהלת הטכניון  -אחראית לקיים סקר הנהלה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית לפחות אחת
לשנה ובהתאם לתוצאות הסקר והדיון לקבוע את מדיניות הבג"ת ולספק את המשאבים הנדרשים
לבטיחות בטכניון לרבות תשתיות מתאימות על פי דרישות הדין ,ולפעול לקיום מדיניות והנחיות
הבטיחות.
 .4.2דיקנים וראשי יחידות  -אחראים לקיום כל דרישות בטיחות ובריאות תעסוקתית בפקולטה /יחידה
שבאחריותם .אחראים לוודא כי העבודה נעשית בהתאם לחוק ודרישות הטכניון ולפעול ליישום
הנחיות אלו על ידי עובדי הטכניון החוקרים הסגל וכל הנכנס ליחידה או לפקולטה.
 .4.3יחידת הבטיחות  -יחידת הבטיחות אחראית להפיק דוח מכין לסקר ההנהלה ולקיים את נוהל זה.
 .5שיטה/מהות
 .5.1כללי
 .5.1.1מטרת סקר ההנהלה הינו לבדוק האם יישמה מערכת ניהול הבג"ת את מדיניות הטכניון
ויעדיה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 .5.1.2הסקר צריך לבחון גם האם המדיניות שנקבעה תקפה ומתאימה.
 .5.1.3בסקר יש לבחון חידוש או עדכון והתאמה של מטרות הבג"ת לשיפור מתמיד ,ושינויים
נדרשים במערכת ניהול הבג"ת.
 .5.2מועד ביצוע הסקר
 .5.2.1סקר הנהלה בנושאי בטיחות וגהות יתקיים לפחות אחת לשנה.
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 .5.2.2הסקר ייערך על ידי ועדת הבטיחות בהשתתפות המשנה לנשיא ומנכ"ל הטכניון.
 .5.3נושאים לדיון וחומר רקע
 .5.3.1במהלך תכנון סקר ההנהלה יש להתייחס לנושאים הבאים:
 .5.3.1.1נושאים לדיון
 .5.3.1.2מוזמנים לדיון (מלבד חברי ההנהלה)
 .5.3.1.3מידע נדרש לדיון
 .5.3.2במסגרת הסקר ייסקרו נושאי פעילות מרכזיים בשנה החולפת תוך שימת דגש למכלול
הביצועים בתחום הבג"ת.
 .5.3.3לפני מועד הסקר יפיץ ראש יחידת הבטיחות דו"ח שנתי הכולל נתונים שידונו בסקר ההנהלה
כגון:
 .5.3.3.1סטטיסטיקת תאונות ואירועי בטיחות
 .5.3.3.2תחקירי תאונות וכמעט תאונות ויישום המלצות למניעת הישנות
 .5.3.3.3תוצאות מבדקים פנימיים או חיצוניים בנושאי בג"ת
 .5.3.3.4פעולות מתקנות שבוצעו מאז הסקר הקודם
 .5.3.3.5פעולות בתחום החירום (תרגולות או הפעלות אמת)
 .5.3.3.6ביצוע תוכנית הדרכה שנתית
 .5.3.3.7פעילויות שונות של מערכת הבג"ת (סיורים ,תצפיות ,ביקורות וכד')..
 .5.4תוצרים אפשריים מדיון בסקר ההנהלה:
 .5.4.1התאמה של מדיניות הבג"ת לאור שינויים ארגוניים או אחרים
 .5.4.2קביעה או עדכון של יעדי בטיחות לתקופה הבאה
 .5.4.3בדיקה והתאמה של משאבי מערכת ניהול הבג"ת לאור צרכי הטכניון ודרישות החוק (כ"א,
תקציב ועוד)..
 .5.4.4שינוי או התאמת נהלי ביצוע או אחרים
 .5.5סיכום סקר הנהלה ותפוצה
 .5.5.1בתום סקר ההנהלה ,יפיץ ראש יחידת הבטיחות סיכום של סקר ההנהלה כולל מסקנות
ופעולות מתקנות כפי שהוחלט עליהן במהלך הסקר.
 .6תחולה ותוקף
 .6.1נוהל זה חל על כל יחידות הטכניון רבתי.
 .6.2תוקף נוהל זה חל מיום פרסומו.

______________________
גב' זהבה לניאדו
סמנכ"ל תפעול
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