
 : , איכות סביבה בטיחות ובריאות תעסוקתיתמדיניות האיכות
אבקות כביסה ונוזלי ניקוי,  הנה חברה הפועלת בתחום ייצור  ומכירה של  בע"מ גליל כימיקלים

 אבקות כביסה, אבקות למדיחי כלים, חומרי ניקוי נוזליים, דטרגנטים בקפסולות וסבון מוצק.

באריזה,  המחלקות עיקריות אחת בתחום ייצור אבקות, השניי 6 פועלותגליל כימיקלים בע"מ ב        

והשישית  השלישית בייצור ומילוי נוזלים, הרביעית מחסן חומרי גלם והחמישית יצור סבון מוצק

 . יצור דטרגנטים בקפסולות     

 עובדים. 100 -בארגון עובדים  כ

 ל הלקוח ולעמוד בציפיותיו וזאת    של החברה היא להשיג את שביעות רצונו ש זומדיניות         
, דרישות 2008מהדורה   I.S.O 9001ע"י יישום מערך איכות בהתאם לדרישות התקן הישראלי         

 במחלקת הסבון מוצק.  GMPהלקוחות ודרישות 

זאת מביאה בחשבון את הצורך  , איכות סביבה ובטיחות ובריאות תעסוקתיתמדיניות איכות        

 המוצרים המיוצרים בחברה.  "י חוק, תקנות ותקנים שחלים או יחולו על לפעול עפ

באיכות ובעלויות שיהיו  מדיניות זו מביאה בחשבון את הצורך להיות תחרותי ע"י יצור מוצרים        

   מקובלות על הלקוח.

         
, איכות כותמסגרת לניהול האי אחראי למדיניות זו ומבטיח שמדריך נהלים זה ישמש המנכ"ל 

  . הסביבה והבטיחות והבריאות התעסוקתית

והשיטות הבסיסיות המנחות בפעילויות  מדריך נהלים זה מגדיר את המדיניות, תחומי האחריות        

 ., איכות סביבה ובטיחות ובריאות תעסוקתית איכותה

הירות ותובא להכרה תנוסח בב , איכות סביבה ובטיחות ובריאות תעסוקתיתאיכותהמדיניות          

  העובדים  בחברה. והבנה של כלל 

מנהלי החברה מעודדים ומסייעים להדרכת והכשרת העובדים במטרה להגביר את המודעות        

 . , איכות סביבה ובטיחות ובריאות תעסוקתיתלאיכות

ם מדיניות החברה מתחייב להקצות משאבים וכ"א מיומן לביצוע פעולות הקשורות ליישו מנכ"ל       

 .           סביבה ובטיחות ובריאות תעסוקתית, איכות איכותה

וכל אחד לחוד לקיים נהלים  ועובדיו, כולם ביחדבע"מ  גליל כימיקליםבשל המנכ"ל  וזו אחריות       

       בחברה. אלה

 ,הנהלת החברה מחויבת לפיתוח, מימוש ושיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול איכות

 .סביבה ובטיחות ובריאות תעסוקתית כותאי

 יקבעו  מדדים ויוצבו מטרות מדידות לתהליכים הרלוונטיים בארגון, כבסיס לשיפור מתמיד.

היעדים והמטרות יסוקרו  , איכות סביבה ובטיחות ובריאות תעסוקתיתאיכותהמדיניות 

 תקופתית ויותאמו למציאות המשתנה בהתאם לצורך.

ועובדיו, כולם ביחד וכל אחד לחוד לקיים את  "בע"מ גליל כימיקלים"ב  של המנכ"ל וזו אחריות

 בכל פעילויות הארגון. , איכות סביבה ובטיחות ובריאות תעסוקתיתמדיניות איכות

הנהלת הארגון נותנת לעובדיה בטיחות ובריאות תעסוקתית, שומרת על בריאות עובדיה, מדריכה 

 בסיכונים בחומ"ס ומכונות.

 הנהלת החברה מתחייבת לעודד ולקדם שמירה על הסביבה ולפעול עפ"י חוק.

 הנהלת הארגון מתחייבת לשמור על עובדיה בכל ההיבטים. 

 

 אך הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד * * הנהלים שבקובץ זה כתובים בלשון זכר,
 

 

 



 :לאחריות חברתיתמדיניות 

כדי שתשמש אבן דרך  ,יות לאחריות חברתיתרואה עצמה מחויבת לקבוע מדינ ,הנהלת החברה

 בע"מ.גליל כימיקלים לכל העובדים ב

 תכלית מדיניות זו היא להשיג עובדים טובים, נאמנים, אחראים ומשתפי פעולה.

 

 במסגרת מדיניות זו הנהלת החברה מתחייבת:

לתת לעובדיה בחירה חופשית של מקום העבודה, זכות התארגנות, בטיחות ובריאות  •

 קתית, שומרת על בריאות עובדיה, מדריכה בסיכונים בחומ"ס ומכונות.תעסו

 שנים כאמור בחוק. 14לא להעסיק ילדים מתחת לגיל  •

 לשלם שכר הוגן והולם לפעילות העובדים ולנכות משכרם לפי חוקי המדינה. •

 לשעות עבודה ומנוחה כאמור בחוק. •

 א. לא לקיים הפלייה של גזע, דת, מין או אחרת מכל סוג שהו •

 להפעיל כללי משמעת בארגון לפי הנהוג בחוק במדינת ישראל ולא מעבר לכך. •

 לפעול למען הקהילה בתרומות, בידע  ובתמיכה כספית. •

 .למניעת שחיתות ושוחד, מניעת הטרדה מינית ולהתנהלות עסקית ראויה •

 להפעיל קוד אתי לספקים וקבלני משנה הבאים במגע עסקי עם הארגון. •
 

 ופץ לעובדי החברה וקבלני המשנה תוך דגש על מחויבותם האישית ליישומה.ת ,מדיניות זו

 המדיניות תהיה זמינה לבעלי עניין, לעובדים במפעל ובאתר האינטרנט של החברה לכל דורש. 

מנהלי החברה מעודדים ומסייעים להדרכת והכשרת העובדים במטרה להגביר את המודעות 

בב''ת, אחריות חברתית והדרישות יצור נאות, יון, , איכות סביבה, היגיינה וניקלאיכות

 .     התחיקתיות הרלוונטיות לארגון בנוסף  לדרישות הלקוחות

וכ"א מיומן לביצוע פעולות הקשורות ליישום  , ציודלהקצות משאבים ,מנהלי החברה מתחייבים

 חברתית. , אחריותבריאות תעסוקתיתמדיניות איכות, איכות סביבה, ייצור נאות, בטיחות ו

ועובדיו, כולם ביחד וכל אחד לחוד לקיים  בע"מגליל כימיקלים ב של המנכ"ל וזו אחריות 

 .הארגוןנהלי מדיניות זו ו

ויותאמו למציאות  במסגרת סקר הנהלה  יסוקרו תקופתית  היעדיםו , המטרותמדיניותה

 המשתנה בהתאם לצורך.

במסגרת ההדרכות השנתיות  י קבלן משנהכולל עובד מדיניות הארגון תובא לידיעת כל העובדים

 וכן לעובדים מטעם הארגון כגון סוכנים, עובדים מהבית וכו'
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