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שנת  – 2019סיכום פעילות

עם סיום שנת  ,2019מחוזות המוסד לבטיחות ולגיהות מסכמים שנה מלאת פעילויות
– הדרכה והשתלמויות ,פעילות שטח באתרי בנייה ,תעשייה וחקלאות ,ימי עיון וכנסים
בתחומי הבנייה למגזר הערבי ,העסקת עובדים עם מוגבלות וטכנולוגיה מקדמת בטיחות.

מחוז הצפון – חדשנות ,מקצועיות ולמידה

קורס עוזרי בטיחות בסכנין

בשיתוף עם שייח' ג'מיל מחאג'נה ,המפקח על
האימאמים באזור המשולש ,הוקדשה דרשת יום שישי
במסגדים באזור המשולש לנושא הבטיחות.
כמו כן ,נבנתה תוכנית מיוחדת להגברת הפעילות אצל
עובדים הצמים ברמדאן .התוכנית כללה מגוון רחב
מאוד של פעילות וחלוקת חומר כתוב ,שהוכן במיוחד
למטרה זו ,כמו כללי בטיחות לצמים ברמדאן ,חשיבות
הבטיחות באסלאם ועוד.
ביצענו מאות ביקורים בבתי מלאכה קטנים ,לצורך
הגברת המודעות לבטיחות במקומות עבודה,
שמעסיקים עד חמישה עובדים ואינם חייבים במינוי
ממונה בטיחות או בהקמת ועדת בטיחות ,כך
שלמעשה ,פעילות מדריכי המחוז היא הפעילות
היחידה בתחום הבטיחות שאליה העובדים והמנהלים
בהם נחשפים.
בנייה :הגברנו ביקורים באתרי בנייה קטנים בבנייה
פרטית במגזר הערבי .במסגרת זו ,הושם דגש על
הגברת המודעות לבטיחות אצל עובדים שלרוב זוהי

מחוז הדרום – קידום הבטיחות בבנייה ובתעשייה,
וסטנדרטים גבוהים של שירות
קידום הבטיחות בענף הבנייה :הגברנו את הביקורים
באתרי הבנייה בכל המרחב ,כדי להקטין עד כמה
שניתן את מספר התאונות בענף.
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.

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

מבשלות בבטיחות  -קייטרינג "אלסנאבל" ְּבחּורה

מחוז מרכז וירושלים  -עלייה בביצועים
בתחומי ההדרכה ,התעשייה והבנייה
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.
ימי בטיחות חווייתיים :ערכנו ימי בטיחות
ארגוניים ,בשילוב מדריכי המוס"ל וניידות
הבטיחות .במהלך היום ,ביצענו סבב
הרצאות והתנסות בתחומי כיבוי אש ועזרה
ראשונה ,כולל הרצאות מיוחדות לבטיחות
ברמת המשפחה,לדוגמה ,במשרד
החקלאות ,ביה"ח אסף הרופא וביה"ח
מעייני הישועה.

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.
חדשנות
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 קנאביס:
יום בטיחות אש חווייתי בבית החולים מעייני הישועה
ערכנו אבחון בטיחותי
בחוות לכלל תהליך
הצגנו פיילוט לקורס "עוזר לבטיחות" :החל
הגידול ,אריזה ושינוע
המוצרים .הנושא הוצג כפעילות מיוחדת משלב כתיבת המצגות ,המבחנים והרצת
קורסים הלכה למעשה :קורסים ראשונים
של המוסד לבטיחות ולגיהות.
פורומים לחברות בנייה לקידום בטיחות :בסכנין ,קורסים עם לשכת הקבלנים בחולון
קיימנו ֶּפגֶ ש עם חברות בנייה פרטיות ובבת ים ,וקורסים יזומים .כאות הערכה
לצורך הצגת הבסיס החוקי לבטיחות ,כולל הוענק למחוז "פרס" ייחודי על הפעילות
סיכונים מרכזיים .במפגשים אלו השתתפו לגיבוש הפיילוט.
מנהלי עבודה ומהנדסי ביצוע והוצגו פעילות עם מינהל הבטיחות :שילוב זרועות
עם מינהל הבטיחות במחוז ירושלים הניב
הדילמות במימוש הבטיחות ,לצד ביצוע
הפרויקט.
ֶּפגֶ ש מדריכים ומפקחים ,העברת חומר
מדריכי המחוז השתלבו בפרויקטים מקצועי ושילוב אבחון בטיחות לאחר צווי
חדשים :לומדות יחידניות ,לומדות בטיחות.
לחקלאות והכנת מצגות בשיתוף מינהל הרצאות נושאיות :נערכו הרצאות בשפה
ההדרכה ,כגון בטיחות במוסכים ,בטיחות הערבית לעובדי ניקיון ,מזון ותעשייה,
בעבודות בנייה ובטיחות בהפעלת מלגזות .הרצאות ארגונומיה לבתי מלאכה
פעילות במחסומים והדרכות לעובדים למלטשות יהלומים ,מפעלי שיש ,עובדים
בקניונים ,חברת תעופה "כימניר" ,חברת
פלסטינים :קיימנו הדרכות במעברים
לפלסטינים בתיאום עם המינהל האזרחי ,תדיראן וחברת אורמת.
הדרכות לעובדי מחצבות ולעובדי משק ,ההרצאות התקיימו בבית הלקוח ,בהיקף
של  240פעולות הדרכה.
מזון וניקיון.
מכשיר  M3לבדיקת אפקטיביות השמיעה" :קו החיים" :ב"קו החיים" נרשם טיפול שיא
של יותר מ 700-פניות .האבחונים בוצעו
התקבל במחוז .בתוכנית לשלב הרצאות
והתנסות כערך מוסף לקורס ממונים ,באתרי הבנייה השונים ובתחומים שונים:
במסגרת לימוד נושא שימור השמע ורעש תמ"א ,תשתיות בנייה מסחרית ,שיפוץ
מזיק.
ועוד .במסגרת האבחונים נערך שיפור
קורסי נאמני בטיחות ייחודיים :ביצענו מקצועי בדיווחים ,תוך הפעלת המסופונים
קורסי נאמנים יזומים וקורסים "בבית החדשים.
הלקוח" ,קורסים לחברי הנהלה החברים
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המגזר הערבי במחוז הצפון
מחוז הצפון נטל על עצמו הדרכות ושיתופי פעולה
עם גופים שונים ,לצורך קידום הבטיחות ,בין השאר,
בהסתדרות בנצרת ,לביצוע קורסים לממונים ייחודיים
למגזר הערבי; ההסתדרות בסכנין ובכרמיאל להכשרת
עוזרי בטיחות; יחידות לקידום נוער במועצות מקומיות,
לביצוע קורסים לשגרירי בטיחות ,ועם ההסתדרות
החדשה – לביצוע ימי עיון למנהלי העבודה בבנייה.

להם החשיפה הראשונה לנושא הבטיחות.
גיהות :המשכנו בביצוע סקרים לאיתור גורמי סיכון
בריאותיים בבתי מלאכה לעיבוד שיש במגזר הערבי,
ובניטורים סביבתיים לרמות אבק ורעש במקומות
אלה ,לרבות מתן המלצות ופתרונות יישומיים לצמצום
החשיפה לסיליקה .קלטנו גיהותן חדש מהמגזר
הערבי ,במטרה להגביר פעילות בתחום זה ולתת
מענה לכל ענפי המגזר הערבי.
הדרכה :המחוז הגביר את פעילות ההדרכה במגזר
הערבי ,הן בהדרכה פרונטלית והן בעזרת ניידת
בטיחות .קיימנו קורס נאמנים בסיסי במועצה מקומית
כיסרא סמיע –ראשון מסוגו לאוכלוסייה הדרוזית
בצפון; קורס נאמנים במועצה מקומית דליית אל-
כרמל; הדרכות לשבע קבוצות של בני נוער בשני
בתי ספר מקצועיים במגזר הערבי ,ביישובים ירכא
ומג'ד אל-כרום .ההדרכות היו בנושא בטיחות בעבודה
בחופשת הקיץ ,והשתתפו בהן כ 130-בני נוער.
קיימנו חמישה קורסים לשגרירי בטיחות במסגרת
קידום נוער במגזר הערבי ,לתלמידים שנפלטו
ממערכת החינוך הממלכתית והשתלבו בשוק
העבודה.
ערכנו יום עיון לקידום הבטיחות בענף הבנייה למפקחי
פרויקטים ולעובדי מחלקת הנדסה ב 10-רשויות
מקומיות במגזר הערבי.
פיתחנו תוכנית הדרכה ,ראשונה מסוגה ,לתלמידי בתי
ספר מקצועיים במגזר הערבי .במסגרת זו הועברו
שמונה ימי עיון בבית ספר מקצועי בערערה ובכפר
קרע ,לתלמידים במגמות השונות.
מדריכינו מהמגזר שיתפו פעולה במחוז הדרום
בהדרכת קורס שגרירות בטיחות לנשים עובדות
במגזר הבדואי.
קורס ממוני בטיחות למגזר הערבי ,השני במספר,
נפתח השנה עם  22חניכים ,רובם מענף הבנייה והבנייה
ההנדסית.
נוסף על ההדרכות הפרונטליות ,הדריך מחוז הצפון
מאות עובדים מהמגזר בשפה הערבית בעזרת
ניידת בטיחות באתרי בנייה ,תוך בחירה של לומדות
המתאימות לאופי הפעילות במקום העבודה.

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 עיריית רהט ומועצת אל-
קאסום .כן הצלחנו לייצר שיתוף פעולה עם
קייטרינג "אלסנבל" בעיר הבדואית חורה
וביצענו איתם ,בשיתוף מחוז הצפון ,קורס
שגרירֹות בטיחות והדרכת בטיחות כללית
לעובדות מטבח.
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