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מחוז המרכז - קורסים לממוני 
בטיחות, והדרכות לרישוי עסקים
מדריכי מחוז המרכז וירושלים של המוסד לבטיחות ולגיהות שוקדים על מימוש תוכנית עבודה 
בגבולות גזרה רחבים, מחדרה בצפון ועד אשדוד בדרום, כולל ירושלים רבתי. ניידות ההדרכה 
של המחוז משולבות בתחומי התעשייה, הבנייה והחקלאות, כהשלמה להדרכה הפרונטלית 

מאת שלמה אלוני, מנהל מחוז המרכז וירושלים
----------------------------------------------------------

המוסד לבטיחות ולגיהות
צילום: המוסד לבטיחות ולגיהות

מכיל מפעלי  וירושלים  המרכז  מחוז  שטח 
בהיקפים  בנייה  אתרי  רבים,  תעשייה 
תשתית  אתרי  גם  כמו  משמעותיים, 
ומייצרת  התומכת  הנדסית,  בנייה  של 
האדמה  מעל  ותשתיות  כבישים   מערכות 
וירושלים  פעילות מחוז המרכז  ומתחתיה. 
עיקריים:  מישורים  בשלושה  התמקדה 

מניעה, הדרכה וגיהות.

מניעה
בשטח,  בטיחות  מדריכי  ביקורי  נערכו 
מבדקי  וביצוע  הסברות  הדרכות,  לצורך 

בטיחות מובנים.
ניהול  על  מיוחד  דגש  הושם  השנה 
במטרה  בטיחות,  ועדות  של  אפקטיבי 
ליצור אקלים בטיחות ייחודי, שבו נוטלים 
זה  בתחום  התפקידים  בעלי  כלל  חלק 
במתן  מסייעים  המחוז  מדריכי  בארגון. 
במהלך  הבטיחות.  לניהול  כלים  ארגז 
הביקורים במפעלי תעשייה ובאתרי בנייה, 
מדריכי המחוז מסייעים בהטמעת חקיקת 

הבטיחות ויישומה בארגונים השונים.

הדרכה
הביצוע  זרוע  הוא  וירושלים  המרכז  מחוז 
לקיום  הקשור  בכל  ההדרכה  מינהל  של 
על  ממונים  בהם  רגולטוריים,  קורסים 
רענון  בטיחות,  נאמני  בעבודה,  הבטיחות 
כגון  ייעודיים,  וקורסים  בגובה  לעבודה 
ממוני  בנייה,  בעבודות  בטיחות  ממוני 
וכו',  פיצוצים  על  ממונה  אש,  בטיחות 
כנדרש  בעבודה,  בטיחות  הדרכות  ובנוסף, 

והרצאות  עיון  וימי  לשנה,  אחת  בחוק, 
לו  אשר  הארגון  לאופי  בהתאם  להעשרה 

מיועדת ההדרכה.
הדגש בפעילות זו הוא על הדרכות בגופים 
נגריות,  מוסכים,  כגון  כגדולים,  קטנים 
מסגריות )במ"קים – בתי מלאכה קטנים( 
שם,  המקצועי,  בפן  ההדרכה  ומיקוד 
הגיהותיים-בריאותיים. ההיבטים   כולל 

משולב  )בבמ"קים(  זה  מסוג  הדרכה  בכל 
פעולת  את  המשלים  בטיחות,  מבדק  גם 
כגון  המוסדיים,  בגופים  כולה.  ההדרכה 
קופות  חולים,  בתי  תקשורת,  חברות 
התאחדות  ותרבות,  חינוך  מוסדות  חולים, 
הביטחון,  וזרועות  משטרה  התעשיינים, 
בשילוב עם הארגון המודרך, מבוצע הליך 
אבחון, אשר בהתאם לו מותאמות פעולות 
בחשמל,  בטיחות   – המקצועית  ההדרכה 
בטיחות  אחזקה,  בעבודות  בטיחות 

במעבדות וכו'.

גם בתחום הקורסים הרגולטוריים מבוצעת 
מלבד  ההדרכה.  מתוכנית  בחלק  התאמה 
קורסים  מועברים  הנדרשת  התוכנית 

ייחודיים למשתתפי הקורס.
בקורסי עבודה בגובה מושם דגש על אופי 
הפעילות של הארגון המודרך ועל התאמת 
מיוחדים,  )פיגומים  ספציפיים   תכנים 

סולמות וכו'(.
השנה  של  השלישי  ברבעון  חקלאות: 
התקיים ֶּפֶגש )פורום( עם משרד החקלאות 
עתידיים  פעילות  קווי  למפות  במטרה 
ולגיהות.  לבטיחות  המוסד  עם  בשיתוף 
בנכסי  היו  שסוכמו  המידיים  הצעדים 
מחקרית  גידול  )חוות  החקלאות  משרד 
נערך  כן,  כמו  חיים.  בעלי  ומשקי  וכד'( 
למגזר  והדרכה  פעילות  להוספת  תיאום 
פעילויות  מגוון  ועוד  הערבי-חקלאי 
כגון קורסי נאמנים,  כולו,  למגזר החקלאי 
 הדרכות ייחודיות וחומרי הדרכה והסברה. 
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בריאות וגיהות תעסוקתית
למחוז  גם  ומסייעים  בגזרתם,  פעילות  מבצעים  המחוז  גיהותני 
הדרום בביצוע תוכניות עבודה. עיקר התוכנית הוא ביצוע מעקב 
בדיקת  כגון  הלאומי,  הביטוח  ידי  על  מתוקצבות  משימות  אחר 
ילדים,  בגני  רעש  מפלסי  ירי,  במטווחי  וכימיה  רעש  מפלסי 
התעסוקתית  הבריאות  בתחום  חקלאיות.  ומכונות  טרקטורים 
בריאות  מצבי  לאבחנת  וניטורים  סקרים  מבצעים  הגיהות   אנשי 
קשב  הפניית  במסגרת  יזומה  מהפעילות  חלק  השונים.  באתרים 
למקומות המאופיינים בכשלי שוק בהיבט הבטיחות, כגון במ"קים, 
אשר בהם תופש המקום לא מקיים מערך בטיחות ובדיקות בריאות. 

תיאור הפעילות
במטרה לקיים פעילות מניעה בשלושת המישורים שהוזכרו לעיל, 
גם  משולבים  התעשייה  מדריכי  המדריכים.  בין  סינרגיה  נערכת 
"אוניברסלי", תחום שנעמיק  בבנייה. כאן המדריך ממלא תפקיד 

בו בשנת העבודה הקרובה. 
למחוז המרכז וירושלים יש נתח בתוכניות העבודה של כלל המוסד 
מהשטח  ישירות  מוזרם  הביצועים  מעקב  ולגיהות.  לבטיחות 
המשימות  ויסות  תוך  בבקרה  המסייעת  מרכזית,   ERP למערכת 

בראייה כוללת.
מזהה  המדריך  חדשים.  לקוחות  "מייצרת"  הצוות  של  הסינרגיה 
פער בתחומי ההדרכה ומציע את שירותי ההדרכה, וכך גם במישורי 

הפעילות האחרים, כגון גיהות, חקלאות ובנייה.
ביטוי  לידי  בא  בתעסוקה  הבטיחות  מינהל  עם  הפעולה  שיתוף 
מודאגים,  אזרחים  של  בפניות  גם  וכן  העסקים,  רישוי  בנושא 
בסביבתם. ומזדמנים  שונים  בנייה  ממפגעי   החוששים 
עסקים  לבעלי  מסייעים  המחוז  מדריכי  עסקים  רישוי  בתחום 
פעולה  מסגרת  ובמתן  עסקיהם  רישוי  תהליך  להתנעת  בהדרכה 

מובנית ומקצועית אל מול דרישת הרשות המקומית.
גורמי חוץ לצורך  ורצף בקשר עם  רוב הפעילויות דורשות תיאום 
בקרת  קיימות  מישור  בכל  לאתר.  המחוז  מדריכי  הגעת  תיאום 
צוותי  הדרכה,  ניידת  הגעת  תיאומי  כגון  ביצועים,  ובקרת  תיאום 

גיהות ומדריכים.
מיקוד מיוחד ניתן לענף הבנייה, על ידי מסירת פנקס כללי לאלפי 

הבטיחות  מערך  של  נכון  בניהול  הדרכה  שילוב  תוך  לקוחות, 
 באתרים. בכל ביקור מבוצע גם סיור שטח לעריכת מבדק בטיחות.

וכד'(  הנדסה  הדרכה,  )מינהל  ולגיהות  לבטיחות  המוסד  מינהלי 
תומכים בפעילות המחוז בהיבט ההנדסי, ההדרכתי והתקציבי.

לשיפור  מתמדת  בקרה  תחת  נמצא  וירושלים  המרכז  מחוז 
המקצועיות, לאור הפקת לקחים מכלל פעילות המחוזות במוסד 

לבטיחות ולגיהות.
ובין  המחוז,  אנשי  שולבו  העבודה  בתוכנית  שאינן  במשימות  גם 
האינטרנט  באתר  מקצועיים  מאמרים  בפרסום  בלטו  השאר 
ובביטאון המודפס של המוס"ל, ובפעילות מיוחדת של חניכת ממוני 

בטיחות, במסגרת פרויקט הגמר שלהם בקורסי מינהל ההדרכה.
ובמבט לשנה החדשה: נפעל במסגרת יעדי המוס"ל בתחום העסקת 
התעשייה  הבנייה  מתחומי  נרפה  ולא  מוגבלויות,  עם  עובדים 
בתחום  להדרכה  הסיוע  העמקת  את  נבחן  כן,  כמו  והשירותים. 
הייחודי של מינהור, לאור הפעילות המואצת באתרי התשתיות של 

הרכבת הקלה. ■

הדרכת בטיחות באוניברסיטת תל אביב

סעיף
תת-
נושאסעיף

לא 
בוצערלוונטי 

לא 
בוצע 

תאריך 
סימוכין לביצוע 

     מערך הבטיחות א

     בעלי תפקידים 1

א1
נדרש מינוי ממונה על 

הבטיחות וקבלת אישור 
מינויו ממפקח עבודה אזורי

     

נדרש מינוי מנהל מחצבה ב1
     והודעה למפקח עבודה אזורי

     נדרש מינוי מנהל מעבדהג1

נדרש מינוי מפעיל מכונת ד1
     הרמה

ה1
נדרש מינוי ממונה בטיחות 
לייזר, דיווח למפקח עבודה 

אזורי וקבלת אישור מינויו
     

ו1

נדרש מינוי ממונה בטיחות 
קרינה מייננת, דיווח למפקח 
עבודה אזורי וקבלת אישור 

מינויו

     

     נדרש מינוי אדם כשירז1

ח1
נדרש עגורנאי מוסמך בעל 

תעודת הסמכה תקפה 
להפעלת עגורנים

     

דוח אבחון בטיחות לקראת רישוי עסק

דוגמה חלקית


