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הממונה על הבטיחות שלנו עובדת באחת הסביבות הגבריות ביותר 
— מפעל עשות אשקלון, חברה-בת של החברה הביטחונית תעש 

מערכות. ניכר בה כי תפקידה הוא סוג של מבצע צבאי מתמשך.
מפעל עשות אשקלון מתמחה במערכות ביטחוניות וברכיבים 

לתעופה אזרחית

נשים מובילות 
בטיחות

מאת ענת ריבלין-ישעיהו, ממונה על הבטיחות
 ----------------------------------------------

מדריכת בטיחות במגזר הנשי-דתי-חרדי במוסד לבטיחות ולגיהות
צילום: מורן שמש

איך הגעת לעיסוק בבטיחות?
לפני  הסביבה.  איכות  בתחום  התחלתי  המקצועית  דרכי  "את 
שבו  אשקלון,  עשות  במפעל  עבודה  לראיון  הגעתי  כשנתיים 

חיפשו ממונה בטיחות בהגנת הסביבה.
לאחר תהליך המיון והאבחון בחרה בי החברה והחליטה לשלוח 
אותי להכשרה בנושא בטיחות בעבודה, במטרה לאחד את שני 

התחומים לתפקיד אחד.
במפעל עובדים כ-500 איש בשלוש משמרות. קיימות בו מגוון 
תרמי,  טיפול  ציפויים,   / תהליכים  שבבי,  עיבוד  מחלקות: 

צבע ועוד".
תארי את תפקידך ואת יום העבודה שלך

"אני מתחילה את היום בסיורים במחלקות השונות. אחד העזרים 
המשמשים אותי לבקרה הוא לוח מעקב, שקיים בכל מחלקה 
שבה עובד צוות של מהנדסים ואנשי הבטחת איכות. הלוח מסמן 
ומדגיש נקודות חלשות ומסוכנות, כדי שאוכל לשים עליהם דגש 
מיוחד בסיור, ובפני האנשים הקשורים לכך. כמו כן, מתקיימות 
פגישות בטיחות שבועיות עם מנכ"ל החברה, אשר במסגרתן אני 
סוקרת את הסוגיות הנבחרות לטיפול ומציגה מפגעים שלדעתי 

נכון להתעכב עליהם.
אביזרי הרמה,  בדיקות של  למעקב אחר  אני אחראית  כן  כמו 
מכונות הרמה, מלגזות, מכונות; למעקב אחר ניטורים במחלקות, 
בדיקות רפואיות לעובדים והדרכות של עובדים בדבר סיכונים 
פעם בשנה. אני מקיימת גם סיורי בטיחות עם נאמני הבטיחות, 
לצורך  בהתאם  לעובדים  ולחלוקתו  צמ"א   למלאי  אחראית 
במחלקות השונות. נוסף על כך אני פועלת גם בתחום ההיערכות 

למפעל בחירום ובהכשרת צוותי החירום.
לצורך  המשנה  קבלני  של  כניסתם  על  לפקח  גם  מתפקידי 
רישוי  את  הזכרתי  לא  ועוד  המפעל,  בשטח  עבודה  ביצוע 
 העסקים והדרישות המתלוות לקבלת האישור, דרישות איכות 

הסביבה ועוד.
אני  עבודה,  תאונת  של  או  ונפגע'  'כמעט  אירוע  של  במקרה 
מנהל  ועם  הבטיחות  נאמני  עם  יחד  התחקיר  את  מובילה 
המחלקה, עוצרת את העבודה בהתאם לצורך ואחראית להוצאת 
סיכום, מסקנות והמלצות להמשך עבודה בעמדה שבה התרחש 
האירוע. אני מבצעת סטטיסטיקות לגבי תאונות עבודה במפעל 

ודואגת לפרסומן".

איך מתייחסים אלייך הגברים במפעל?
העובדה  את  יקבלו  כיצד  חשש  לי  היה  לתפקיד  "כשהגעתי 
שאישה דרישות בנוגע לעבודה שהם עוסקים בה כבר שנים, אך 

החשש התבדה והקשר עם העובדים מצוין.
ומקצועיות,  ידע  על  המבוסס  הדדי,  כבוד  כאן  יש  הכול,  בסך 

וכוונה משותפת להטמיע את הבטיחות כדרך חיים.
אני חושבת שאולי דווקא בגלל היותי אישה, ההתייחסות אליי 

היא גם ראויה ומכבדת.
צריכה לבסס את מעמדי אך  הייתי  כמובן שכמו בכל תפקיד, 

כיום מקבלים ומעריכים אותי.
ממונת  לאישה  לספר  יותר  קל  שלעובדים  מתרשמת  גם  אני 
בטיחות על קשיים ובעיות, מה שתורם למעורבות כללית בנעשה 
בשטח ולחשיבה משותפת על דרכים אפשריות  לשיפור, במסגרת 

החוק כמובן".
האם יש נשים נוספות בסביבת העבודה שלך?

"כן, לאורך השנים היו הגיוסים למקצועות הליבה גבריים, אבל 
בשנים האחרונות המפעל שינה כיוון וכולי תקווה שאראה עוד 

ועוד נשים".
כשאת מזהה בעיות, כיצד את מטפלת בהן?

המחלקות  מנהלי  דרך  בה  מפלת  אני  בעיה  שכשצצה  "כמובן 
כחלק  הבטיחות  נושא  את  מפנימים  כולם  המפעל.  ומנהלי 
מהאחריות הניהולית שלהם. במידת הצורך ובמקרים קיצוניים 
לוועדת  עובד  להעלות  האפשרות  גם  נהלים קיימת  הפרת  של 

משמעת, דבר שיכול להשפיע על קידומו בהמשך".
בתחום  וכאישה  מקצועית  מבחינה  לך  חסר  מה  לסיום, 

הבטיחות?
במגוון  רבה  מקצועיות  ודורש  רב,  בתפקיד  שהעומס  "כיוון 
המוסד  של  בטיחות  ממדריך  עזרה  לקבל  אשמח  תחומים, 
לבטיחות ולגיהות בכל כמה חודשים, כדי שאוכל לשאול שאלות 
את  יאיר  הוא  במפעל  איתו  הסיור  ובמסגרת  תשובות,  ולקבל 
לא  משם  שרואים  'דברים  בבחינת  מסוימות,  בנקודות  עיניי 

n ."'רואים מכאן

שם: דבורה חדד
תואר: תואר שני בהנדסת ביו-טכנולוגיה,

מגמת איכות הסביבה
תפקיד: ממונה על הבטיחות במפעל עשות אשקלון

מצב אישי: נשואה + 4
מגורים: מושב תקומה

דבורה חדד )מימין( בפתח המפעל עם מדריכת 
הבטיחות ענת ריבלין-ישעיהו


