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1,300 סיבות לשמירה על בטיחות בעבודה
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עורך מקצועי, המוסד לבטיחות ולגיהות

העניקה  תקווה,  בפתח  אפקון  חברת  באתר  שנערך  במפגש, 
קבוצת  מנכ"ל  שנירר,  לג'רי  רז  אורנית  ד"ר  המוסד  מנכ"לית 
אפקון, "תעודת חברות במועדון הארגונים המיישמים מערכות 
ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה". התעודה מוענקת לארגונים 
המצטרפים ל"מוסד המּורשה", הפועל בחסות מינהל הבטיחות 
והבריאות בתעסוקה והמוסד לבטיחות ולגיהות, ובפיקוח ארגון 

 .ILO העבודה הבינלאומי
רז ציינה בתחילת דבריה את שיתוף הפעולה בין חברת אפקון ובין 
לדבריה  ומהווה  עשור,  ולגיהות, שנמשך מעל  לבטיחות  המוסד 
"תעודת כבוד" לחברה ולמוסד כאחד. במסגרת שיתוף הפעולה 
הוצבה ניידת הבטיחות בתעשייה בחצר המפעל, והעובדים יכלו 
לעבוד  כיצד  וללמוד  שונים  בטיחות  אירועי  בהדגמת  לצפות 
נכון. כמו כן, חולק לעובדים חומר מקצועי, ובהמשך התקיימה 
הרצאתה של ד"ר יוהנה גייגר, מדריכה ארגונומית ארצית במוסד 

לבטיחות ולגיהות, בנושא ישיבה נכונה בעמדת העבודה. 

שנירר אמר כי החברה מייחסת חשיבות לשילוב נושא הבטיחות 
רבים,  פרויקטים  מתנהלים  בחברה  מפעילויותיה.  אחת  בכל 
גדול  משקל  בעבודה  הבטיחות  על  ולשמירה  תחומים,  במגוון 
בהצלחתם. תרבות הבטיחות בחברה משולבת בסביבת העבודה 
גם  כמו  רב,  הוא  ההכשרה  בעת  הנלמדים  במקצועות  וחלקה 
והגדלת  החברה  של  הכלכלית  פעילותה  לצמיחת  תרומתה 
מקצועי  עיסוק  היא  "בטיחות  האחרונות.  בשנים  רווחיותה 
שוטף. אין זה חריג שעוסקים בכך פעם ברבעון. זה חלק מה-
DNA ומבסיס הידע שלנו. אין מושג של שגרה. אין משמעות לכך 

שאתמול היינו בסדר", הוסיף. 
נכון של הבטיחות הוא אתגר  ניהול  על  כי השמירה  רז אמרה 
בטיחות  על  וכי שמירה  הפרויקט,  כל תקופת  לאורך  יום-יומי 
ועם  הזמן  עם  שמשתנה  תהליך  אלא  חד-פעמי,  מעשה  אינה 
התפתחות הידע המקצועי, כפי שבא לידי ביטוי בנושאים כגון 
בבנייה(  שיש/אבן  עיבוד  בתהליכי  שנוצר  )האבק  הסיליקוזיס 
או בעיות שלד-שריר בארגונומיה. בהקשר לכך היא ציינה את 

בכנס  הוצגה  בחלקה  אשר  הטכנולוגית,  המדעית  ההתפתחות 
טכנולוגיות בשירות הבטיחות שנערך בטכניון בשיתוף המוסד 

לבטיחות ולגיהות. 
יצחק מאיה, מנכ"ל משותף באפקון התק"ש )התקנות ושירותים( 
אמר כי בחברה משקיעים מחשבה ומשאבים כלכליים בתחום 
הבטיחות בתעסוקה ו"שמחים להגיע לכל מקום שאפשר ללמוד 
בו על תחום הבטיחות". בהקשר לכך, סיפר כי באחרונה החלו 
להעסיק בחברה יותר ויותר בעלי מוגבלויות ולכן, נושא הדרכות 

הבטיחות לבעלי מוגבלויות חשוב להם. 
- איכות סביבה, בריאות ובטיחות של   EHS עופר רוזנר, מנהל 
אפקון אחזקות, סיפר כי בכל חודש מבוצעים בפרויקטים של 
הבטיחות  מערך  צוות  יזומים.  בטיחות  מבדקי  כ-150  החברה 
כ-100  ועוד  הבטיחות  על  ממונים  שמונה  השאר,  בין  כולל, 
נאמני בטיחות. מחלקת הבטיחות בחברה יוזמת במהלך השנה, 
וליעדי הבטיחות, פעילויות בטיחות מגוונות  בהתאם לתוכנית 
מצוינות  תוכנית  החברה:  ועובדי  הבטיחות  ועדת  בשיתוף 
אחת  נבחרים  שבמסגרתה  עבודה,  למנהלי  ייחודית  בבטיחות 
ובתעודה,  בפרס  שזוכים  בבטיחות,  מובילים  מנהלים  לרבעון 

סקרי סיכונים טרם ביצוע פרויקטים ועוד.
נסיבות  בבירור  ומסייעים  בחזית  עומדים  הבטיחות  נאמני 
אירועי בטיחות ובהפקת לקחים למניעת הישנותם בעתיד. הם 
האוזניים והעיניים של המנהלים והממונים על הבטיחות בשטח. 
לומדת  של  ולהטמעה  לכתיבה  גם  הוביל  בבטיחות  העיסוק 
בטיחות בתחום העבודה המשרדית בקרב מאות עובדי החברה 

n .שעיקר עיסוקם הוא עבודה משרדית

במסגרת שבוע הבטיחות, שערכה חברת אפקון החזקות מקבוצת שלמה בפתח תקווה בתחילת חודש 
יוני, אירחה החברה, המונה 1,300 עובדים, את מנהלי המוסד לבטיחות ולגיהות באולמות ההרכבה 

ובמחסנים שבאתרה ואפשרה להם להתרשם מעשייתה בתחום הבטיחות בעבודה

מימין לשמאל: דורון רמתי, אברהם גולדמן, איציק מאיה, אורנית רז, 
ג'רי שנירר, עופר רוזנר, שמעון ויצמן, ישי פויכטונגר

היא מהקבוצות  אביב,  תל  בבורסת  הנסחרת  החזקות,  אפקון 
הוותיקות, המנוסות והמובילות בישראל בביצוע ובמתן פתרונות 
כוללים לפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיות בתחומי תשתיות, 

מערכות אלקטרו-מכניות, בקרה ואוטומציה, ותקשורת.
הקבוצה הוקמה על בסיס חברת פויכטונגר תעשיות הוותיקה, 
שפעלה החל משנת 1945. בשנת 2003 נרכשה הקבוצה על 
החזקות  שלמה  קבוצת  של  בעליה  ז"ל,  שמלצר  שלמה  ידי 
בע"מ. מאז הרכישה התרחבה הקבוצה, רכשה חברות נוספות 

והרחיבה את תחומי פעילותה. 
מובילות  טכנולוגיות  מגוון  ומתקינה  משווקת  מפתחת,  אפקון 
שהיא  השונים  בפרויקטים  ומשולבות  התומכות  וחדשניות, 

מבצעת ונמכרות בנפרד באמצעות מערך שיווק והפצה ייעודי.
חטיבות  כולל  הקבוצה  של  והתפעולי  העסקי  המבנה 
המספקות  מתמחות,  משנה  ויחידות  חברות-בנות  ביצוע, 
המבנים,  בתחומי  משלימים  שירותים  מכלול  לחוד  או   ביחד 

התשתיות והטכנולוגיות.


