מחוז הדרום – קורסים ברמת חובב
והדרכות במשקי העוטף ובחוות הבדואים
מחוז הדרום של המוסד לבטיחות ולגיהות הוא הגדול מבין מחוזות המוס"ל:
מאילת בדרום ועד קריית מלאכי בצפון – שטח גאוגרפי נרחב ,עם פיזור גדול של מפעלים,
הכוללים את כל יישובי הדרום ,לרבות יישובי הפזורה הבדואית
מאת גבריאל סיקסיק ,מנהל מחוז הדרום

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

מאפיין ייחודי למחוז הדרום הוא ריכוז גדול במיוחד של מפעלים
פטרוכימיים במועצה המקומית נאות חובב ,אשר הם עתירי סיכונים
כימיים וסביבתיים .מפעלים אלה מייצרים את רוב חומרי ההדברה
והתרופות של מדינת ישראל.

מניעה
בשנה החולפת נערכו כ 500-ביקורי מדריכי בטיחות בשטח.
הושם דגש מיוחד על ניהול אפקטיבי של ועדות בטיחות ,ובוצעו
כ 400-ביקורים והשתתפות מדריכים בוועדות בטיחות ,במטרה
לסייע למפעלים ולממוני הבטיחות בהכנה ,בניהול ובסיכום
ועדות הבטיחות .מדריכי המחוז מסייעים במתן המלצות לסיכום
ובבדיקת אפקטיביות הטיפול בנושאים שהועלו בוועדה.

הדרכה
במחוז הדרום התקיימו קורסים רגולטוריים לממונים על הבטיחות,
לנאמני בטיחות ,לרענון לעבודה בגובה ועוד ,ובנוסף ,ימי עיון
והרצאות להעשרה .המחוז ביצע הדרכות הן בשפה העברית ,והן
בשפה הערבית לאוכלוסיית הפזורה הבדואית ולעובדי הבנייה.
בגופים המוסדיים ביצענו הדרכות בנושאי חשמל ,עבודה בגובה,
ארגונומיה ,אחזקה ,מעבדות וכד' .עד כה בוצעו  80הרצאות ל450-
עובדים במקומות עבודה קטנים.
השנה סיימנו קורס ממוני בטיחות ,וחניכי הקורס שמלווים על ידי
מדריך המחוז נערכים לבחינת הסמכה ,שתבוצע במחוז בתחילת

החודש הבא .כמו כן ,נערכים במחוז הדרום קורסי נאמנים ,קורס
אחראי רעלים וימי עיון בנושאי כימיה ,חשמל ,אחזקה ,סיכונים
ביולוגיים ועוד .השנה העברנו כ 55-קורסים וימי עיון ל 900-עובדים.

חקלאות
במחוז הדרום נערכים ביקורים במשקים שבעוטף עזה ,ובנוסף,
גם ביקורים בחוות הבדואים באזור .השנה ביקרנו בכ 300-משקים
והדרכנו כ 6,000-עובדים – חלקם ישראלים ,חלקם פלסטינים
ורובם תאילנדים.

תיאור הפעילות
בתוכנית העבודה השתדלנו להגיע למפעלים ובתי מלאכה קטנים
(במ"ק) רבים ככל האפשר ,וכן ,למשקים קיבוציים ולעובדי אדמה,
כדי להנגיש את חוקי הבטיחות ותקנות הבטיחות עד לאחרון
העובדים .שיתוף פעולה מצוין עם מפקח העבודה האזורי ממינהל
הבטיחות והבריאות בתעסוקה סייע לאתרי בנייה ולמפעלים בדרום
להיחשף לפעילות המוס"ל ,וסייע למוס"ל בכניסה למקומות
עבודה חדשים.
שיתוף פעולה מצוין עם מנהל מרחב הדרום של התאחדות
התעשיינים הנגיש את שירותי המוס"ל ליותר מפעלים ומקומות
עבודה בדרום .שיתוף פעולה זה הוליד קורס נאמני בטיחות משותף
למפעלים המאוגדים תחת התאחדות התעשיינים.

תכנון לשנה הבאה
את השנה החדשה נייחד לחיזוק הקשר עם המגזר הבדואי,
ובכוונתנו לקיים קורסי נאמנים לנוער עובד שנפלט מבתי הספר,
כמו גם פרויקטים חברתיים אחרים במגזר ,לרבות פרויקטים
להעצמת נשים בדואיות■ .

מפעלים בנאות חובב
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