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 מסובסד סיוע  -חדש 
 תכנית לניהול הבטיחותהלהטמעת 

 ₪ 004רק  מושל₪  0224 בשווי דרכהיעוץ וה וקבל

 גהותלהמוסד לבטיחות ובאמצעות הפרויקט ממומן על ידי קרן מנוף של הביטוח הלאומי 

 ההטמעתו התכנית החדשה לניהול הבטיחות תבהכנלסייע למקומות העבודה  - מטרהה

 
 הבטיחותעל התכנית לניהול  יחד נעבור 
 
  נסביר את תכלית התקנותונערוך מפגש עם המנהלים במקום העבודה. 

 . ומנגד ההגנות שקיימות בתכנית אחריות שמטילות התקנות על המנהליםהשיחה בגובה העיניים על  נקיים
 .כמשאב ניהולי בארגון ולא רק כגורם אכיפהתפקידו של ממונה הבטיחות נדגיש את 

 
  כיצד קובעים את הסיכון הקבילסיכון קביל ו -המושג מהו להבין  לכםנסייע. 

 במקום העבודה המנהל בקביעת הסיכון הקבילשל  ומה תפקידנבין 
 מי מאשר את הסיכון הקביל וכיצד זה משתלב בהערכת הסיכונים

 
  הכנסתם של גורמי סיכון חדשים למקום העבודה מבקרים ומאשרים כיצדנלמד 
 
 קידום החלטות בתחום הבטיחות ,הבטיחות ניהוללמיומנויות  נשפר, 

 החלטות ביצועיעיל ובקרה על מעקב 
 
   יעילותסיורים וביקורות , מבדקי בטיחות -כלים להערכה עצמית 

 
 

  סודיות מובטחת 
 .מידעהלגבי  שמירה על סודיות מלאהל ומתחייביםאנו פועלים בדיסקרטיות מוחלטת 

 
 

  -יש לכם הזדמנות לקבל יעוץ וסיוע ממקור ראשון 

מומחה לניהול והנדסת בטיחות ובריאות , הינו מהנדס וממונה בטיחות YESafetyל "מייסד ומנכ ,יורם אלעזרי

  .ISSE -ר האגודה הישראלית להנדסת בטיחות "תעסוקתית מהמובילים בארץ ויו

תפקיד , (מפקח העבודה הראשי)במשרד הכלכלה ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית כיהן בעבר כ

 והוביל את כתיבתן ואישורן שלשבמהלכו הוביל פרויקטים ומיזמים בתחומי הבטיחות ברמה הארצית והלאומית 

 .תקנות תוכנית לניהול הבטיחות שפרסם משרד הכלכלה
 

 ?מעוניין לנצל את ההטבה? רוצה לקבל יעוץ

  454-9204464 : עכשיו התקשר

 Yoram.elazary@YESafety.co.il : במייל פנהאו 
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 יורם אלעזרי

הבריאות , הבטיחותומיזמים בתחומי פרויקטים  מוביל ומקדם, ניהול והנדסת בטיחותמומחה ל

 מרצה .ארגונים וחברות, בכיר למוסדות משמש כיועץ ,סביבה ומצבי חירום, גהות, התעסוקתית

 .ISSE –ר האגודה הישראלית להנדסת בטיחות "מכהן כיו .בכנסים ובמוסדות הכשרה

 . במשרד הכלכלה( מפקח עבודה ראשי) מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית אשר לשעבר

מה הארצית במהלכו הוביל פרויקטים ומיזמים בתחומי הבטיחות ברשבו שימש כרגולטור ותפקיד 

  .לגיבוש תקנות תוכנית לניהול הבטיחות שפרסם משרד הכלכלה אחראיוהלאומית והיה 

עסק בעיצוב מדיניות וניהול מקצועי . ל"מינהל הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה בצה ראשכ כיהן

פעל . ובהקמת מערך ארגוני ומנגנונים לטיפול באיכות הסביבה, ל"של נושאי בטיחות בעבודה בצה

 .מרכזים 11ולהתעדתם של  10881ות להטמעה מערכתית של התקן לניהול בטיח

ועסק בשילוב הבטיחות  את יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה במכון ויצמן למדע הקים וניהל

, והתמודדות עם מענה לסיכונים מיוחדים כגון סיכונים ביולוגיים, במחקר המדעי ובסביבה האקדמית

 .ייזר ועודל, רדיואקטיביים, כימיים

 (. B.Sc)ראשון מהנדס אלקטרוניקה  ובעל תואר (M.Sc)בעל תואר שני בניהול והנדסת בטיחות 

 .את שני התארים רכש באוניברסיטת בן גוריון בנגב

במסגרת שירות המילואים שימש  .אלוף-ל בדרגת סגן"שנים בצה 52שירות של  סיים 5882בשנת 

 .ל"ל ומדיניות הבטיחות של הרמטכ"טיחות של צהל וניסח את תפיסת הב"כיועץ בחטיבת תו

הוביל מערך ניסויים ואבטחת איכות לאמצעים אלקטרואופטיים וניהל , בעל רקע הנדסי טכנולוגי

 .מערכי אחזקה
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