מחוז הצפון – סקרי גיהות במפעלי שיש
וקורס שגרירי בטיחות לנוער ערבי
נושאים לאומיים בוערים :בטיחות בענף הבנייה ,שגרירי בטיחות במגזר הערבי ועובדים עם מוגבלות;
תחומי ליבה :ועדות בטיחות ובתי מלאכה קטנים – כל אלו ועוד היו על סדר היום
של מחוז הצפון בשנה החולפת
מאת ד"ר סמי סעדי ,מנהל מחוז הצפון

----------------------------------------------המוסד לבטיחות ולגיהות
צילום :המוסד לבטיחות ולגיהות

בשנת  2018הגביר מחוז הצפון את פעילותו לקידום הבטיחות
והבריאות התעסוקתית במגזרים מסוימים ובתחומי כשל ,שבהם
פעל באופן בלעדי וללא תחרות .המחוז מיקד את פעילותו בקידום
נושאים אקוטיים ומשימות לאומיות שעל סדר היום ,כגון ענף
הבנייה ,המגזר הערבי ועובדים עם מוגבלות.
מחוז הצפון הרחיב ,כמו כן ,את הפעילות בתחומי הליבה של
המוסד לבטיחות ולגיהות ,כגון ועדות בטיחות במפעלים ,ומפעלים
זעירים וקטנים (במ"קים).
להלן פירוט חלק מהפעילויות שבוצעו בכל אחד מענפי התעסוקה:
תעשייה :מדריכי המחוז ביצעו מאות ביקורים במפעלי תעשייה
לצורך ייעוץ והדרכה ,תוך שימת דגש על הקמה והפעלה של ועדות
בטיחות במקומות עבודה גדולים .כמו כן ,בוצעו יותר מ1,000-
ביקורים לצורך הגברת המודעות לבטיחות במקומות עבודה
קטנים ,שאינם חייבים במינוי ממונה בטיחות או בהקמת ועדת
בטיחות.
נוסף על כך ,בוצע מיזם בשיתוף מינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית לצורך הכנת מפעלים לרישוי עסקים.
בנייה :המחוז הגביר את פעילותו באתרי בנייה ובנייה הנדסית,
ובאתרי תמ"א  ,38תוך שימת דגש על חניכת מנהלי עבודה באתרי
בנייה ,ולראשונה גם בוצעו ביקורים באתרי בנייה קטנים ובבנייה
פרטית במגזר הערבי .כמו כן ,במסגרת הפעילות באתרי הבנייה
הודרכו אלפי עובדי בנייה באתרים בעזרת ניידת בטיחות.
גיהות :המחוז ביצע עשרות סקרים לאיתור גורמי סיכון בריאותיים
במפעלי תעשייה ,בבתי מלאכה קטנים ובמשקים חקלאיים .נוסף
על הסקרים ,בוצעו עשרות ניטורים לחומרים כימיים ולרעש
במקומות עבודה.

ניידת ההדרכה  -התאמת הלומדות לאופי הפעילות
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קורס שגרירי בטיחות לנערים במגזר הערבי

במהלך שנת  2018נערכו לראשונה סקרים לאיתור גורמי סיכון
בריאותיים בבתי מלאכה לעיבוד שיש במגזר הערבי ,כמו גם
ניטורים סביבתיים לרמות אבק ולצמצום החשיפה לסיליקה.
הדרכה :המחוז הדריך מאות עובדים ,הן בהדרכה פרונטלית והן
בעזרת ניידת בטיחות .בהדרכה פרונטלית דאג המחוז להדרכה
מותאמת לצורכי המקום ,בדגש על הכשרה וחניכה של מנהלים
ועובדים בעמדות מפתח במקום העבודה כנאמני בטיחות.
נוסף על ההדרכות הפרונטליות ,הדריך מחוז הצפון מאות עובדים
בעזרת ניידת בטיחות במפעלי תעשייה ובאתרי בנייה ,תוך התאמת
הלומדות לאופי הפעילות במקום העבודה.
פעילות במגזר הערבי :המחוז המשיך את מגמת הרחבת הפעילות
במגזר הערבי בעזרת מדריך נוסף ,שנקלט במיוחד למטרה זו.
במהלך הפעילות בוצעו מאות ביקורים לצורך ייעוץ והדרכה,
בעיקר במקומות עבודה קטנים .לראשונה ,גם מדריכי המחוז נתנו
ייעוץ והדרכה באתרי בנייה קטנים בבנייה פרטית.
בתחום ההדרכה – פּותח קורס שגרירי בטיחות לנערים ,במסגרת
קידום הבטיחות במגזר ,והוא נערך בשלושה יישובים במגזר הערבי.
נכתבו ופורסמו מאמרים בשפה הערבית ,המותאמים למאפייני
העיסוק של המגזר הערבי ,כגון צמצום החשיפה לחומרי ניקוי
ותוכנית ענפה לקידום הבטיחות בקרב עובדים הצמים בחודש
הרמדאן.
כמו כן ,התקיימו כמה ימי עיון למנהלי עבודה בבנייה ,שברובם
המכריע הם מהמגזר הערבי.
בתקשורת :נערכו כמה ראיונות רדיו וטלוויזיה בערוצים מקומיים
מובילים במגזר הערבי ,אשר בהם הועברו מסרים למעסיקים
ולעובדים בנושאים בוערים■ .
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