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 כוללת הצהרת מדיניות 

 איכות, איכות הסביבה ובטיחות  
 

 מדיניות איכות 

של   רצונם  ולשביעות  התקנים  לדרישות  העונה  באיכות  לפעול  מתחייבת  החברה 

 הלקוחות.

 • ההנהלה תפגין מנהיגות ומחויבות 

 ודרישותיהם. • מענה לסיכונים ולהזדמנויות והכרת גופים בעלי עניין 

 • ניהול ע"פ סיכונים והזדמנויות

 • החברה תפעל בהתאם לחוקים, צווים, תקנות ותקנים רשמיים של מדינת ישראל. 

 • החברה תפעל להבטיח תוצאות עסקיות טובות תוך שיפור מתמיד. 

ולפתרון בעיות. כל עובד   יפעלו כל אחד בתחום אחריותו לשיפור האיכות  • העובדים 

 רמים לתקלות אשר קשורות לתחום פעילותו וידווח על כך להנהלה. יבדוק את הגו

ביצוע   לצורך  הנדרשים  המשאבים  כל  את  לעובדים  לספק  תדאג  החברה  הנהלת 

עבודתם בצורה הטובה ביותר, המשאבים כוללים הדרכות מקצועיות ,תנאי עבודה וכל  

 ציוד אחר שיידרש ע"מ להשיג את מטרות האיכות והבטיחות. 

טיפוח רוח הצוות ויחסי העבודה של שיתוף ואמון, תוך שאיפה למצוינות בכל שטחי  •  

 הפעילות בחברה. 

 ISO 9001:2015• עמידה בדרישות של 

 

 מדיניות הסביבה 

המקומית   הקהילה  של  הציבור,  של  נכס  הם  טבע  שמשאבי  בכך  מכירה  החברה 

 והגלובלית וכן של הדורות הבאים. 

יחותם של העובדים, קבלני המשנה והמבקרים בארגון,  • הנהלת החברה מתחייבת לבט

 תוך שמירה ועמידה בדרישות כל דין ואחרות בתחום הגנת הסביבה. 

לקבלת   כבסיס  והבנתן  מדידתן  הסביבתיות,  ההשפעות  לזיהוי  מחויבת  החברה   •

החלטות, ובכלל זאת חסכון במקורות אנרגיה, משאבים ומקסום היכולת לשימוש חוזר  

 ה. במשאבי החבר

עם   פעולה  שיתוף  תוך  ופעולה  יוזמה  מערכתית שבבסיסה  לגישה  מחויבת  החברה   •

 הרשויות העוסקות בתחום איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה. 

יעדים חדשים   ותציב  • החברה תערוך מדידות כמותיות לבירור המצב הקיים במפעל, 

 . בהתאם לחוקשיהוו מדד ממשי לשיפור, על בסיס דרישות 
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החברה תאמץ ותנקוט באמצעים ניהוליים, ההנדסיים וטכנולוגים , כדי לקיים סביבת  •  

עבודה בטוחה בכל מגזרי פעולתה: מכירה, ניהול, ייצור ואספקה, במטרה למנוע פגיעה  

ממפגעים   האפשר,  ככל   , נקייה  סביבה  יצירת  תוך  לרכוש,  נזק  או  באדם  בסביבה, 

 . ן אנרגיה ומים וחומרים מסוכנים. וחוסכות במשאבים כגו

לבין   כלכלי  פיתוח  בין  נאות  לאיזון  העסקיות  בהחלטותיה  להגיע  שואפת  החברה   •

 הגנה על הסביבה . 

 • ניהול ע"פ סיכונים והזדמנויות

ולציבור  עניין  לבעלי  זמינה  תהיה  המשנה,  וקבלני  העובדים  לכל  המדיניות  הפצת   •

 לביצועי הארגון.ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לבדיקת המשך התאמתה 

 • החברה תפעל בקרב עובדיה להטמעת החינוך הסביבתי . 

 ISO 14001:2015• עמידה בדרישות 

 

 מדיניות הבטיחות 

 הנהלת החברה מתחייבת לפעול על פי העקרונות הבאים: 

 עמידה בחוקים, צווים, תקנות, תקנים ודרישות אחרות לתחומי בטיחות .  •

סביבת    • לספק  למניעת  מחויבות  העובדים  ובריאות  לבטיחות  נאותים  ותנאים  עבודה 

מערכת של  מתמיד  ולשיפור  תעסוקה  ומחלות    ובריאות   בטיחות  ניהול   פציעות 

 .תעסוקתית

והקטנה  • מפגעים  של  מיידי  החברה  הסיכונים  של  סילוק    חשופים   ואורחיה  שעובדי 

 . העובדים בריאות  על  ושמירה הקביל הסיכון  לרמת להם

בנוגע לתכנון, הטמעה, הערכת    • ונציגיהם  עם העובדים  והתייעצות  מחויבות לשיתוף 

 ביצועים וביצוע פעולות נדרשות  לשיפור מערכת ניהול הבטיחות. 

ניהול    • מערכת  של  מתמיד  לשיפור  שנתיים  יעדים  וקביעת  הנהלה  סקרי  הובלת 

 הבטיחות, התאמתה ויעילותה.

ול ובקרה של מערכת הניהול והכשרת המשאב  הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניה  •

 האנושי.  

  עניין   לבעלי  זמינה  תהיה,  המשנה  וקבלני   העובדים  לכל  ותוסבר  תופץ  המדיניות  •

 . ההנהלה  בסקר לשנה אחת ותיסקר ולציבור

 ISO 45001:2018עמידה בדרישות  •

 

 ,  נחאייסיניר  

 2021 יולי                              מנכ"ל                                                                      
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