שנת  – 2019סיכום הפעילות

מחוז הדרום – קידום הבטיחות בבנייה
ובתעשייה ,לצד שירות ברמה גבוהה
בשנת  2019היו מטרות העל שהוגדרו ,בין השאר ,קידום משימות בבנייה,
בתעשייה ,בבתי מלאכה קטנים ובחקלאות ,לצד משימות מיוחדות,
כגון עובדים עם מוגבלויות ושיפור הבטיחות במגזר הבדואי
מאת גבריאל סיקסיק

-------------------------------מנהל מחוז הדרום,
המוסד לבטיחות ולגיהות
צילום :המוסד לבטיחות ולגיהות

קידום הבטיחות בענף הבנייה – הגברנו את הביקורים באתרי הבנייה
בכל המרחב ,כדי להקטין עד כמה שניתן את מספר התאונות בענף.
קורס עוזר בטיחות – פתחנו שני קורסים לעוזרי בטיחות.
בדרום קיים קושי גדול בגיוס משתתפים ,למרות מאמץ שיווק
אגרסיבי ,הן במייל והן על ידי מדריכי הבנייה.
קידום הבטיחות בבתי מלאכה קטנים – הגברנו את הביקורים בבתי
מלאכה קטנים ,כולל חדשים ,שבהם טרם ביקרנו.
קידום הבטיחות במפעלים גדולים – הגברנו את הביקורים במפעלים
הגדולים ויצרנו שינוי בהעברת המסר לבעלי התפקידים ,למשל ,יותר
הנחיות ופחות הערות .הוגברה השתתפות בוועדות בטיחות תוך מתן
הצעות לשיפור ,לשיווק חוזקות המוס״ל ולשיווק הניידֹות במפעלים.
עידן חדש למדריכים – הכנסנו לשימוש מסופונים ,המקלים על
המדריכים בשטח בהעברת דוח ליקויים ברור ומקצועי מאתרי
הבנייה.

מבשלות בבטיחות  -קייטרינג “אלסנאבל” ּבְ חּורה

סיום הקורס ּבְ חּורה
הגברנו את הביקורים במפעלים הגדולים

הרחבנו את קהלי היעד אשר להם ניתנים שירותים ,כגון הדרכות
לציבור מנהלים; “תפירת״ הדרכות בהתאמה לצורכי המפעל; בניית
קורס בשפה הערבית לטובת המגזר הבדואי.
שיפור השירות  -עמידה בסטנדרטים גבוהים של שירות ,כדי לתת
ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר ,ובין השאר ,העברת הצעות
מחיר ללקוחות לא יותר מ 24-שעות מרגע הפנייה ,מענה טלפוני
לכל שאלה מקצועית ,תזכורות בדבר תוקף להדרכות והסמכות
שעומד להסתיים ואחידות בתוכני הדרכה ובפעילות מדריכי השטח.
קידום תחומי הבטיחות במגזר הבדואי – בשנה החולפת לא הצלחנו
ליצור קשרי עבודה עם החברה הבדואית ,למרות ניסיונות אל מול
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עיריית רהט ומועצת אל-קאסום .כן הצלחנו לייצר שיתוף פעולה עם
קייטרינג “אלסנאבל״ בעיר הבדואית חורה וביצענו איתם ,בשיתוף
מחוז הצפון ,קורס ״שגרירֹות בטיחות״ והדרכת בטיחות כללית
לעובדות מטבח.
משימות ייחודיות – במהלך השנה ביצענו מגוון הדרכות .המיוחדות
שבהן :קורס נאמנים לחברי ועדת הבטיחות בחברת בנייה ,והדרכות
בטיחות כללית בערבית לעובדות מטבח מהמגזר הבדואי בחורה
(בסיוע מחוז צפון).
לסיכום :נתוני ההדרכה מעידים שהגענו ליותר מודרכים מאשר בשנה
שעברה ,ונגענו ביותר מפעלים; השתתפנו ביותר ועדות בטיחות
והגדלנו את מספר החקלאים שקיבלו הדרכות ,וכן ,ערכנו ביקורים
בכל מרכזי המע״ש בדרום■ .
www.osh.org.il

