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מחוז מרכז וירושלים  -עלייה בביצועים
בתחומי ההדרכה ,התעשייה והבנייה
במהלך השנה החולפת התמקדנו בערכי הליבה שהוצבו כיעד מרכזי לביצוע,
תוך מימוש תוכנית העבודה השוטפת – לפי תחומים
מאת שלמה אלוני

-------------------------------מנהל מחוז מרכז וירושלים,
המוסד לבטיחות ולגיהות
צילום :המוסד לבטיחות ולגיהות

פעילות המחוז משולבת עם גופים במשק הישראלי בכמה מישורים,
בתחום המוסדי ובתחום הפרטי והעסקים הקטנים .הגופים שהודרכו
בקידום הבטיחות היו ,בין השאר ,קופות חולים ,אוניברסיטאות ,מתקני
התפלה ,משטרת ישראל ,יבואני רכב ,משרדי ממשלה ,רכבת ישראל,
מכון וייצמן ,נתיבי ישראל ,רשות שדות התעופה ,חברות בנייה ועוד.
מסיכום הנתונים עולה כי קיימת עלייה בביצועים ,ביחס לשנה
קודמת ,בתחומי ההדרכה ,התעשייה והבנייה 32,000 .איש הודרכו
בניידות ,ו 6,500-הודרכו בקורסים ובהרצאות שונות.

מדריכי המחוז השתלבו בפרויקטים חדשים – לומדות יחידניות,
לומדות לחקלאות והכנת מצגות בשיתוף מינהל ההדרכה ,כגון
בטיחות במוסכים ,בטיחות בעבודות בנייה ובטיחות בהפעלת מלגזות.
פעילות במחסומים והדרכות לעובדים פלסטינים – קיימנו הדרכות
במעברים לפלסטינים בתיאום עם המינהל האזרחי ,הדרכות לעובדי
מחצבות ולעובדי משק ,מזון וניקיון.
מכשיר  M3לבדיקת איכות השמיעה  -התקבל במחוז .בתוכנית
לשלב הרצאות והתנסות כערך מוסף לקורס ממונים ,במסגרת
לימוד נושא שימור השמע ורעש מזיק.

פעילות במגזר הערבי בתחום הבמ״קים – פיתחנו מודל הדרכה בדבר
הסיכונים ,נוסף על הקפדה על מוקדי סיכון לציוד החייב בבדיקת
בודק מוסמך ,מתקני ואביזרי הרמה ,קולטי אוויר ולחץ.
עובדים עם מוגבלויות – קבענו “מומחי תוכן״ לביצוע אבחונים
ברמה הארצית לעמותות ,כולל אבחונים לעובדים עם מוגבלויות
במגזר הערבי באשקלון ,בטירה ,בתל אביב ,ביבנה ובמזרח ירושלים.
חוות לגידול קאנביס – ערכנו אבחון בטיחותי בחוות לכלל תהליך
הגידול ,אריזה ושינוע המוצרים .הנושא הוצג כפעילות מיוחדת של
המוסד לבטיחות ולגיהות.
פורומים לחברות בנייה לקידום בטיחות – קיימנו ֶּפגֶ ש עם חברות
בנייה פרטיות לצורך הצגת הבסיס החוקי לבטיחות ,כולל סיכונים
מרכזיים .במפגשים אלו השתתפו מנהלי עבודה ומהנדסי ביצוע
והוצגו הדילמות במימוש הבטיחות ,לצד ביצוע הפרויקט.

מקצועיות

חדשנות

קורסי נאמני בטיחות ייחודיים – ביצענו קורסי נאמנים יזומים
וקורסים “בבית הלקוח״ ,קורסים לחברי הנהלה החברים בוועדת
הבטיחות ולחברות מובילות במשק ,כגון דפוס ידיעות אחרונות,
כל-מוביל ,דלק מוטורס ,מתקן התפלת מים אשדוד ועיריות פתח
תקווה ונתניה .כמו כן ,ביצענו קורסי נאמנים לחברות בנייה בבית
הלקוח לחברת שרבט ,לחברת א .רוזנבוים ,לפרי הנדסת תבניות,
למפקחי בנייה ברשויות מקומיות ועוד.

קורס נאמני בטיחות במתקן ההתפלה שורק

התקנת רשתות בטיחות בעקבות קריאה

www.osh.org.il

ימי בטיחות חווייתיים  -ערכנו ימי בטיחות ארגוניים ,בשילוב מדריכי
המוס״ל וניידות הבטיחות .במהלך היום ,ביצענו סבב הרצאות
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והתנסות בתחומי כיבוי אש ועזרה ראשונה ,כולל הרצאות מיוחדות
לבטיחות ברמת המשפחה ,לדוגמה ,במשרד החקלאות ,ביה״ח אסף
הרופא וביה״ח מעייני הישועה.

“קו החיים״ – ב״קו החיים״ נרשם טיפול שיא של יותר מ 700-פניות.
האבחונים בוצעו באתרי הבנייה השונים ובתחומים שונים :תמ״א,
תשתיות בנייה מסחרית ,שיפוץ ועוד .במסגרת האבחונים נערך שיפור
מקצועי בדיווחים ,תוך הפעלת המסופונים החדשים.

ארגון לומד:

יום בטיחות אש חווייתי בבית החולים מעייני הישועה

הצגנו פיילוט לקורס עוזר לבטיחות  -החל משלב כתיבת המצגות,
המבחנים והרצת קורסים הלכה למעשה :קורסים ראשונים בסכנין,
קורסים עם לשכת הקבלנים בחולון ובבת ים ,וקורסים יזומים .כאות
הערכה הוענק למחוז “פרס״ ייחודי על הפעילות לגיבוש הפיילוט.
קורסים רגולטוריים – שילבנו את מדריכי המחוז בקורסי נאמנים ,קורס
עוזר בטיחות ,רענון עבודה בגובה ,רענון מלגזנים ובטיחות בתעשייה.
במקביל ,נערכה חניכה למדריכים ובדיקת משובים לשיפור מתמיד.
כשלב משלים ביצענו חידוש  ISOלהדרכה.
פעילות עם מינהל הבטיחות – שילוב זרועות עם מינהל הבטיחות
במחוז ירושלים הניב ֶּפגֶ ש מדריכים ומפקחים ,העברת חומר מקצועי
ושילוב אבחון בטיחות לאחר צווי בטיחות.
הרצאות נושאיות – נערכו הרצאות בשפה הערבית לעובדי ניקיון,
מזון ותעשייה ,הרצאות ארגונומיה לבתי מלאכה למלטשות יהלומים,
מפעלי שיש ,עובדים בקניונים ,חברת תעופה “כימניר״ ,חברת תדיראן
וחברת אורמת.
ההרצאות התקיימו בבית הלקוח ,בהיקף של  240פעולות הדרכה.

הערכת גיהותנים – ביצענו הערכות תקופתיות לשיפור פעילות
הגיהותנים ,תוך הכוונה והסבר לתוצאות ההערכה.
ניטורי מפעלי שיש – ערכנו ניטור ובקרה לשיפור הבריאות
במפעלים קטנים .הצגנו את תוצאות הניטור (ונבצע ניטורים
חוזרים במהלך שנת  )2020במקומות שבהם נדגמו רמות
חשיפה מעל התקן.
שיפור קורסים לאור ניתוח משובים – קורס נאמני בטיחות למשרד
החוץ :הקורס הותאם לנוהלי המשרד ,זאת ,לאחר לימוד הנהלים,
כולל שילוב מקרים מאירועי אמת שהתרחשו בנציגויות בעולם
(שרפות ,פציעת עובדי קבלן).
שופרו תכנים גם לרשות שדות התעופה ,והם התמקדו בבטיחות
במוסכים ,בחשמל ובציוד קרקע.
קורסים להרחבת ידע למדריכים – במסגרת אבחון אתרי בנייה
עלה הצורך בידע בתחום המינהור ,וקורס בתחום מדידת קרינה
לגיהותנים .במהלך  2020ישולבו תחומים נוספים.
חקלאות – לאור העמקת שיתוף הפעולה עם משרד החקלאות,
בוצע אבחון משקים בשילוב נציגים ממחלקת הגנת הצומח ושילוב
בוועדות בטיחות .בהמשך לרצף הפעילות ,העביר לנו משרד
החקלאות רשימות של משקים פעילים וחוות חקלאיות לצורכי
אבחון וקידום הבטיחות.
לסיכום:
פעילות המחוז הייתה מגוונת ונכלל בה מספר רב של תחומים,
כולל פעולות הדרכה בהיקף רחב מול גורמים מוסדיים ופרטיים.
פעילות המחוז תמשיך בחתירה לשיפור ולקידום הבטיחות
במקומות העבודה■ .

השתלמות מזכירי איגודים מקצועיים בהסתדרות
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