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ותיעוד  ביצוע 

עמידה בלוחות זמנים
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מ  "איריס איכות יעוץ והדרכה בע
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דרישות דין 

סקר הנהלה

(סיכונים והזדמנויות )סקר סביבתי 
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הערכת ביצועים9
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סביבתיאיכות לניהול מטרות מערכת 

ובתקנות הקשורים להיבטים  כבוד ועמידה בחוקים –עמידה בדרישות על פי דין ודרישות אחרות1.

.לפעילותסביבתיים והישימים 

אוויר והיבטים פיזיקאליים  , מים, למניעת זיהום קרקעלמסד ולקיים פעולות –ומניעת זיהוםצמצום 2.

(כגון רעש וריח)

לבקר ולצמצם את השימוש במקורות בני קיימא לפעול בנחישות –שימוש במקורות בני קיימא3.

(כגון דלק ומים)שאינם מתחדשים 

.שוטפים לזיהוי וניטור השפעות סביבתיות להפעיל תהליכים –זיהוי וניטור השפעות סביבתיות4.

.בעלי הענייןקיימות לכל מסרים בנושא להגברת המודעות והעברת –תקשורת 5.

יעדים נקודתיים ל לפרקי זמן  ,  בנוסף. פעולה שנתיות ורב שנתיותתוכניות, נגזרים יעדים, ראוי לציין כי מתוך מטרות קבועות אלו*

.נגזרים גם מהחלטות הנהלה, מוגדרים 



עיקרי השינויים במהדורה החדשה  
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'חלק א

.ובחתירתם לעמידה ביעדים, של הנהלת הארגון כלפי עובדיו ובעלי הענייןמנהיגות1.

הגורמים המשפיעים על הארגון ובעלי הזיקה  , הגדרת הסביבה שבה הוא פועל הארגון2.

.  לקוחות, ספקים, מדינה, לקוחות כגון עיריות

.  רשומות/נהליםבמקום  information documentל דרישה : מתועד מידע 3.

:ניהול ידע ארגוני 4.

.האיכותישימה למערכת ניהול השמטה שאינה כולל הצדקה לכל , ההתעדהתחום 5.

ובקרה תפעולית  תכנון -חוץמיקור 6.

.זיהוי התהליכים זיהוי והגדרה -לאחר הספקה פעילות 7.



חשיבה מבוססת ניהול סיכונים והשפעתה על תהליכי עבודה: השינוי העיקרי

הגדרה של קריטריונים ושיטות  , רצף התהליכים ויחסי גומלין, תשומות ותפוקות: הכולל, זיהוי תהליכים ויישומם בארגון

התייחסות לסיכונים והזדמנויות בתהליכים  , אחריות וסמכויות, משאבים נדרשים, בקרה להבטחת פעולתם האפקטיבית

תהליכי הערכה ושינוים הנדרשים לקבלת התפוקות הרצויות, עיקריים

:דרישת התקן המעודכן מהות 

 בקרה ואחריות, תפוקות, תשומות–תהליכי עבודה וכיצד מיושמים בארגון זיהוי

 מבוססת סיכונים  מחשבהthinking base risk   לסיכונים  כלומר התייחסות ,לתהליכי הליבה העיקריים בארגון

.מרכזייםוהזדמנויות בתהליכים 

 הרצויההשינויים הנדרשים לתפוקה הערכת.

ישירעל ההנהלה באופן מוטלת : אחריות הנהלה בתהליך 

 ותרומתן לתהליכים העסקייםבקביעת מטרות מעורבות הנהלה בכירה –להציג נדרש

 השירות ללקוח/והתאמת המוצרלזיהוי הסיכונים פעילות המנהלים –להציג נדרש

 עמידה בדרישות כל דין ושביעות רצון לקוח–התמקדות בלקוח –להציג נדרש

עיקרי השינויים במהדורה החדשה  
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יתרונות מערכת ניהול סביבתי  : סיכום 
2015מהדורה 14,001תקן 

הניהול הסביבתי ותוכניות להשגתםההשפעות הסביבתיות עד הגדרת יעדי זיהוי וניהול •

.לטיפול ומניעה מתמשכים של ההשפעות הסביבתיותהערכה ויישום של תהליכים , זיהוי•

.תקנות ותקנים רלוונטיים, לדרישות חוקובדיקת התאמה זיהוי •

.פסולתוניהול על צריכת אנרגיה צמצום ההוצאות •

.אפקטיביים ויעיליםמעבר לתהליכי עבודה •

.הנעה של תהליכי שיפור: תרבות של קיימות •

.הענייןבטחון ללקוחות ולמחזיקי הענקת -בעדיפות גבוהה : הקיימות •



50001ISOי"ת
,  לנהל בצורה מושכלת את צריכת האנרגיהברשות ניהול אנרגיה מאפשר לצרכני האנרגיה מערכות 

.הצרכניםתוך מתן מענה לכל , במטרה להקטינה ולשפר את איכות הביצועים האנרגטיים

האנרגטית  ההתייעלות •

יותראפשרות ליצור סביבה ירוקה -הסביבתי ההיבט •

.חיסכון בעלויות-הכלכלי ההיבט •

תתורגם מיד , על רמת נצילות אנרגטית גבוהה של צרכני האנרגיה באמצעות ניהול חכםשמירה 
.להפחתת הצריכה השוטפת של צרכנים משמעותיים

:יתרונות השימוש בתקן למערכות ניהול אנרגיה•

.על כלל צרכני האנרגיה בו, שיפור איכות הביצועים האנרגטיים של הרשות •

.המודעות ושיפור יכולת קבלת ההחלטות בתחום האנרגיההגברת •

.הרשותהגדרת יעדים ומטרות הניתנים למימוש כחלק ממדיניות •

.תיאורטי ויישומי, תפיסתי, בשלושה היבטים, השגה-האנרגטית כתהליך מדיד וברההתייעלות •


