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    תאריך:

 
 
 

 לכבוד
 מנהל המפעל/ארגון

 מנהלי יחידות 

 סגן מנהל מפעל

 חברי ועדת הבטיחות

 אביב והמרכז, ירושלים, באר שבע והדרום(-)חיפה והצפון, תל מפקח עבודה אזורי

 ירושלים, דרום( המוסד לבטיחות ולגיהות-מנהל מחוז )צפון, מרכז

 תיק ועדות בטיחות
 לוח מודעות

 
 

   לשנת  פרוטוקול ועדת בטיחות מס' הנדון: 

 ישיבת ועדת בטיחות מפעלית

 
 כללי

המשמש     התקיימה ישיבת ועדת בטיחות מפעלית בראשות   ( בתאריך1

 כיו"ר ועדת הבטיחות המפעלית.

 

 ( השתתפו בועדה:2

         א. יו"ר הועדה 2.1

          הנהלה ת/ב. נציג

        הנהלה ת/ג. נציג

        הנהלה ת/ד. נציג

       עובדים/ועד עובדים ת/ה. נציג

           עובדים ת/ו. נציג

           עובדים ת/. נציגז 

            עובדים ת/. נציגח 

        ת הועדה/מזכיר. ט

      

 נעדרו מהועדה 2.2

           א.

          ב. 

 
 הבאים: האורחים/המוזמנים 2.3

       ארגון(-תפקיד-המשפחהא. )שם 

       ארגון(-תפקיד-ב. )שם המשפחה
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 הדיון בועדה: מהלך. 3
 

 מאושר/לא מאושר  בטיחות מס'  תפרוטוקול ועדאישור   3.1
 בקרת סיכום מטלות מועדות קודמות: 3.2

 

 ועדה מס' 
המטלה ניתנה 

 באחריות תיאור המטלה בתאריך
תאריך גמר 

 ביצוע
, טרם החלה, בוצעהסטטוס )

 לא הסתיימה(ו החלה
1       

2       

 
 הצגת אירוע בטיחות לתקופה 3.3

 עדרותיימי המס'  תאונות עבודהמס'  אירועים חריגיםמס'  כמעט ונפגעאירוע מס'  מפעל/מחלקה
     

     

     סה"כ

 
 כמעט ונפגע –פירוט אירועי בטיחות  3.3.1

 אירוע רתיאו שם המדווח תאריך דיווח
נעשתה לקידום שפעילות 

הבטיחות ומזעור אירועי 
 בטיחות

הדיווח ופעילות לקידום 
הבטיחות הוצגו למנהל 

 (--למי - כן )לא,

החלטת יו"ר ועדות בטיחות 
 לבקרה והטמעת הלקחים

אחריות 
 לביצוע

תאריך 
גמר 
 ביצוע

        

        

 אירוע שבו לא התרחשה כלל פגיעה בעובד או ברכוש( ונמנע אירוע עקב פעילותו של העובד( –)אירוע כמעט ונפגע 
 

 הועדה האחרונהשהתרחשו מאז  פירוט תאונות עבודה/אירועים חריגים 3.3.2

תאריך 
 אירועה

תיאור 
 האירוע

שמות 
 הנפגעים

מצב 
 הנפגעים

גורם השורש להתרחשות 
 התאונה/אירוע חריג

דרכי פעולה לקידום 
הבטיחות ומזעור הפגיעה 

 כתוצאה מגורם השורש

החלטת יו"ר ועדת בטיחות 
לקידום הבטיחות והטמעת דרכי 

 המזעור לאירוע

אחריות 
 לביצוע

תאריך 
 גמר ביצוע
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 הצגת יוזמות ופעילות לקידום הבטיחות  3.4
 

לקידום הבטיחות ומזעור יוזמה /תרומת הפעילות יוזמה/תיאור הפעילות יוזם הפעילות
 אירועי בטיחות

החלטת יו"ר ועדת הבטיחות 
לבקרה והטמעה של הפעילות 

 במפעל/ארגון

  אחריות
 לביצוע

תאריך 
 גמרביצוע 

      

      

 
 הצגת תחקיר אירוע בטיחותי ללמידה 3.5

תאריך 
 האירוע

מספר  תיאור האירוע
 נפגעים

גורמים 
להתרחשות 

( 5Mהאירוע  )
שנמצאו 
 בתחקיר

גורם שורש 
 להתרחשות

 האירוע

לקחים מהאירוע 
שטופלו ברמת 
 המחלקה/מפעל

המלצות להנהלה 
למזעור אירועי 

 בטיחות

החלטת יו"ר ועדת 
בטיחות לאור 

ההמלצות והפעילויות 
 והטמעת הלקחים

 אחריות 
 לביצוע

תאריך 
 ביצוע גמר

          

 
 הצגת פערי בטיחות שלא מקבלים מענה וטרם טופלו ע"י המנהלים בארגון:  3.6

 

 תיאור הפער תחוםבפער בטיחותי 
למנהל  גהאם הוצ

 הנוגע לדבר
 )כן/לא(

המלצת המנהל למזעור 
 הבטיחותיולטיפול בפער 

החלטת יו"ר ועדות בטיחות להמלצת 
 המנהל

 אחריות
 לביצוע

תאריך 
 ביצוע גמר

       

       

 

      . פרוטוקול הועדה נכתב ע"י 4

 

 

 שם ומשפחה

 יו"ר ועדת בטיחות


