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כל סיום הוא התחלה חדשה

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג 
לדורות מחנך אנשים". 

יאנוש קורצ'אק היה איש חינוך דגול, שקשר את גורלו המר 
גם כשיכול היה לבחור אחרת. אין ראוי  גורל תלמידיו,  עם 

ממנו ללמד את עקרונות החינוך.
שנים  במשך  פועלים  ולגיהות  לבטיחות  המוסד  עובדי 
בכל  בעבודה,  ובריאות  לבטיחות  וחינוך  הסברה  להדרכה, 
ענפי התעשייה בארץ. מהצפון ועד לדרום, ממפעלים גדולים 
ועתירי ידע ועד בתי עסק קטנים. לכולם ניתנים כלים וידע 
אותם  הם  בעבודה.  הבטיחות  את  לתודעה  להביא  כדי 
על  לשמור  הכבדה  האחריות  מוטלת  שעליהם  מחנכים, 
חייהם של העובדים. הם אותם אנשים אשר דואגים לדורות. 
עם סיומה של שנת 2016 ותחילתה של שנת 2017 ממשיכים 
לתכנית  בהתאם  והלימוד  ההדרכה  עבודת  את  העובדים 
העבודה שגיבשה הנהלת המוס"ל על פי צרכיה והעדפותיה. 
המוס"ל הציב בראש סדר העדיפויות שלו את השינוי הנדרש 
כל כך לשינוי תרבות הבטיחות בעבודה. כולנו מכירים את 
ה"סמוך",  מציאות  של  פינות",  "עיגול  של  הגדול  הפיתוי 
העת.  כל  לשנות  פועלים  אנו  אלה  כל  את  בסדר".  וה"יהיה 
באמצעות  זאת  כל  השורש,  מן  לעקור  אלא  לשנות,  רק  לא 

הסברה וחינוך לתרבות בטיחות ובריאות בעבודה. 
בכלל  הציבור  בקרב  תודעה  בשינוי  התקשורת  של  כוחה 
זוכרים את הקמפיין שהחל  כולנו  עצום.  ובקרב הפרט הוא 
הכחדה.  בסכנת  היו  בישראל  הבר  פרחי   - שנה  כ-50  לפני 

אנשים מהחברה להגנת הטבע ורשות שמורות הטבע הובילו 
קמפיין מבריק לשינוי אורח החיים ותרבות ההתנהגות של 
בתקציב  נוהל  והסברה  פרסום  מסע  בטבע.  הרחב  הציבור 
מינימלי ופנה אל כלל האוכלוסייה, מקטן ועד גדול, ילדים 
ובוגרים כאחד. מהלך זה גרם לאזרחים רבים להפסיק לקטוף 
פרחי בר, ליהנות ממראה העיניים בטבע ובכך להציל ולשמר 
הקמפיין  היא  נוספת  דוגמה  השונים.  הבר  פרחי  זני  את 
בשימוש  צורך  היה  לא  בעבר  ברכב.  הבטיחות  לחגורות 
ורק  הנהגים בחגורות,  רק  חויבו  כלל; לאחר מכן,  בחגורות 
בכבישים בין-עירוניים, וכך המשיכה המגמה, עד למציאות 
שבה אנו נמצאים היום. לאחר פעולות פרסומיות רבות של 
הנסיעה  שבתחילת  היא  היום  המציאות  חגּורה",  "משפחה 
אינם  הם  כי  הוריהם  בפני  ומתריעים  מודיעים  הילדים 

חגורים, וישנן עוד דוגמאות לרוב.
התכנית האסטרטגית של המוס"ל בשנת 2017 היא המשך 
התכנית  בשילוב  והדרכה,  הסברה  של  הפעילויות  שלל 
התקשורתית ופעולות המשך נוספות, במטרה לגרום לאותו 
בעבודה  והבריאות  הבטיחות  תרבות  של  מיוחל  שינוי 
בישראל. כאמור, הדברים אינם בשמים. אפשר לשחזר את 
ולאורך  מאומצת  לעבודה  נדרשים  רק  אנו  העבר.  הצלחות 
ביותר  הטובים  אנושי  וחומר  כלים  יש  במוס"ל  לנו  רוח. 

למטרה חשובה זו, ולכן נוכל להשיגה.
"תיקון העולם משמעו תיקון החינוך" )יאנוש קורצ'אק(.

B.A. ,מאת אמציה בר-משה
-----------------------------------

קשרי ממשל ודוברות, המוסד לבטיחות ולגיהות

לראשי  ולגיהות  לבטיחות  המוסד  הנהלת  בין  שנערכה  בפגישה 
לבטיחות  המוסד  בין  הפעולה  שיתוף  על  סוכם  הממונים  ארגון 
הבטיחות  בממוני  רואים  במוס"ל  לארגון.  )המוס"ל(  ולגיהות 
והגיהות בחיי היומיום, ובשל  שגרירים להטמעת תחום הבטיחות 
כך מעניק המוס"ל תשומת לב רבה לפיתוח כלים ומידע לממונים 
בכל  בטיחות  ממוני  בתוכו  מאגד  הממונים  ארגון  הבטיחות.  על 
ממונה  של  ומעמדו  חשיבותו  להכרת  ויוזם  ופועל  במשק  הענפים 
פעולה  בשיתוף  פועל  הארגון  במשק.  המגזרים  בכל  הבטיחות 
בנושאי  המודעות  להגברת  ישראל  במדינת  ומוסדות  גופים  עם 

הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
ד"ר אורנית רז, מנכלית המוס"ל: "שמחה על כך שמשלבים ידיים 
שפניו  מי  כל  עם  פעולה  ישתף  המוס"ל  ליושנה.  עטרה  ומחזירים 

לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית".

 שיתוף פעולה בין המוסד לבטיחות 
ולגיהות וארגון הממונים על הבטיחות
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