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لواء الشمال – رقابة في المصانع الصغيرة
ودورة سفراء السالمة للشباب العربي
زاد لـواء الشـمال مـن أنشـطة تطوير السلامة والصحة
التشـغيلية فـي قطاعـات معينـة وفـي المجـاالت التي
ظهـرت فيهـا المشـاكل ،والتـي عمـل فيهـا اللـواء
بشـكل حصـري ودون منافسـة .ركـز اللـواء نشـاطاته
علـى تطويـر القضايـا البيئيـة والمهـام الوطنية التي
كانـت علـى جدول األعمـال ،مثل فرع البنـاء ،والمجتمع
العربـي والعامليـن ذوي االحتياجـات الخاصـة.

ووسـع لـواء الشـمال أيضـا مـن نشـاطاته فـي المجـاالت
األساسـية لمؤسسـة السلامة والصحـة العامـة ،مثـل لجـان
السلامة فـي المصانـع والمصانـع الصغيـرة والصغيـرة جـدًا
(باألمتـار المكعبـة).
الصناعـة :أجـرى مرشـدو اللـواء مئـات الزيـارات علـى المصانع
مـن أجـل اإلرشـاد وتقديم االستشـارة ،مع التركيـز على اقامة
لجـان سلامة فـي مواقع العمـل الكبيـرة .كذلك ،اجريـت أكثر
مـن  1000زيـارة بغـرض زيـادة الوعـي لمسـألة السلامة فـي
مواقـع العمـل الصغيـرة ،غيـر الملزمـة بتعيين مسـؤولين عن
السلامة او اقامـة لجنـة أمان.
كذلـك فقـد نفـذت مبـادرة بالتعـاون مـع دائـرة السلامة
لتقديـم االستشـارة وإعـداد عشـرات المصانـع والمشـاغل
اسـتعدادًا لترخيـص هـذه المصالـح.
البنـاء :زاد اللـواء مـن نشـاطاته فـي مواقـع البنـاء واالنشـاءات
الهندسـية ،وفـي مواقـع الخطة الوطنيـة  38لتدعيم المباني،
مـع التركيـز علـى توجيه مـدراء العمل في مواقـع البناء ،وألول
مـرة أيضـا أجريـت زيـارات لمواقـع البنـاء الصغيـرة والبنـاء
الخـاص فـي الوسـط العربي.
النظافـة العامـة :أجـرى اللواء عشـرات البحوث االسـتقصائية
لتحديـد عوامـل الخطـر علـى الصحـة العامـة فـي المنشـآت

الصناعيـة وورش العمـل وفـي المـزارع .وإضافـة إلـى
المسـوحات اجريـت عشـرات زيـارات الرقابـة علـى المـواد
الكيميائيـة والضوضـاء فـي مواقـع العمـل.
خلال العـام أجريـت ألول مـرة اسـتطالعات لتحديـد عوامل
الخطـر علـى الصحـة فـي معامل تصنيع الرخام في الوسـط
العربـي ،كمـا أجـرى رصد بيئي لمسـتويات الغبار والحد من
التعرض للسـيليكا.
التدريـب :قـام اللـواء بتدريـب المئـات مـن العمـال ،سـواء
عبـر التوجيـه المباشـر أو مـن خلال دوريـة األمـان .فـي
التوجيـه المباشـر ،قام اللـواء بمالئمة التدريـب الحتياجات
مـكان العمـل ،مـع التركيـز على تدريـب وتوجيـه المديرين
والعامليـن فـي الوظائـف األساسـية مثـل مسـؤولي
السلامة.
عبـر دوريـات السلامة تـم تدريـب مئـات العمـال فـي
المصانـع ومواقـع البنـاء ،بعـد اختيـار الـدورات المالئمـة
لطبيعـة العمـل فـي تلـك المواقـع.
األنشـطة فـي الوسـط العربـي :واصـل اللـواء مـن توسـيع
نشـاطاته فـي الوسـط العربـي بمسـاعدة مرشـد اضافي تم
ً
خصيصـا لهـذا الغـرض .خلال النشـاط أجريـت
توظيفـه
مئـات الزيـارات بغـرض تقديـم المشـورة والتدريـب،
خصوصـا فـي مواقـع العمـل الصغيـرة .وألول مـرة  ،قـدم
مرشـدو اللـواء المشـورة والتوجيـه فـي مواقـع البنـاء
الصغيـرة للمبانـي الخاصـة.
في مجال اإلرشـاد :افتتحت دورة سـفراء السلامة للشباب،
كجـزء مـن عمليـة تعزيـز السلامة فـي المجتمـع العربـي،
وقـد عقـدت الـدورة فـي ثلاث بلـدات عربيـة .باإلضافـة إلى
ذلـك ،عقـدت العديـد مـن األيـام الدراسـية لمـدراء أعمـال
البنـاء ،والذيـن أغلبهـم مـن الوسـط العربـي.

لواء المركز  -دورات لمسؤولي السالمة
وتدريب استعدادًا لترخيص األعمال
يشـمل لـواء المركـز والقـدس العديـد مـن المنشـآت
الصناعيـة ومواقـع البناء الكبيـرة ،باإلضافة إلى مواقع
البنيـة التحتيـة لالنشـاءات الهندسـية ،مثـل أنظمـة
الطـرق والبنـى التحتيـة ،وقـد ركـزت ألويـة المركـز
والقـدس علـى ثالثـة مجـاالت رئيسـية هـي :الوقايـة،
والتدريـب والصحـة العامـة.
الوقاية
قـام مدربـو السلامة بزيـارات ميدانيـة مـن أجـل التدريـب
والتوضيـح وتنفيـذ عمليـات التدقيـق للسلامة الهيكليـة.
هـذا العـام ،تـم التركيـز بشـكل خـاص علـى اإلدارة الفعالـة
للجـان السلامة ،بهـدف خلـق منـاخ سلامة خـاص يشـارك
فيـه جميـع المـدراء فـي هـذا المجـال فـي المؤسسـة.
اإلرشاد
لـواء المركـز والقـدس هـو الـذراع التنفيذيـة إلدارة التدريـب
فـي جميـع األمـور المتعلقـة بعقـد الـدورات التنظيميـة ،بمـا
فـي ذلـك المسـؤولين عـن السلامة فـي العمـل ،ومشـرفو
السلامة ،وتحديـث معلومـات العمـل علـى ارتفـاع والـدورات
الخاصـة ،مثـل مشـرفي السلامة على أعمـال البناء ،ومشـرفي
السلامة من الحرائق ،والمسـؤولين عن التفجيرات وما شـابه.
شـمل كل تدريـب فـي المصانـع الصغيـرة أيضـا تقييمـا
للسلامة ،والـذي أتـم عمليـة التدريـب بأكملهـا .وكذلـك
فـي الهيئـات المؤسسـاتية ،مثـل شـركات االتصـاالت
والمستشـفيات وصناديـق المرضى والمؤسسـات التعليمية
والثقافيـة واتحـاد المصنعيـن والشـرطة وقـوات األمـن،
بالتعـاون مـع تلـك المؤسسـات ،تـم أيضـا تنفيـذ إجـراءات
تشـخيصية لمالئمة أنشـطة التدريب المهني الحتياجاتها.
الزراعة
فـي الربـع الثالـث مـن العـام أقيـم منتـدى مشـترك مـع وزارة

الزراعـة مـن أجـل وضـع أهـداف لألنشـطة المسـتقبلية
بالتعـاون مـع مؤسسـة السلامة والصحـة العامـة ،التدابيـر
الفوريـة التـي تـم االتفـاق عليهـا كانـت فـي أصـول وزارة
الزراعـة (واحـات الزراعـة البحثيـة ومـا شـابه) ومـزارع
الحيوانـات.
الصحة والصحة المهنية
يقـوم أخصائيـو الصحـة العامـة فـي اللـواء بأنشـطة حـول
اللـواء إلـى جانـب مسـاعدة لـواء الجنـوب فـي تنفيـذ خطـط
العمـل .الهـدف الرئيسـي مـن البرنامـج هو متابعـة المهام
التـي تمولهـا مؤسسـة التأميـن الوطنـي ،مثـل اختبـارات
مسـتويات الضوضـاء والكيميـاء فـي مياديـن الرمايـة،
ومسـتويات الضوضـاء فـي ريـاض األطفـال ،والجـرارات
واآلالت الزراعيـة .فـي مجال الصحة المهنيـة ،قام أخصائيو
الصحـة العامـة بإجراء مسـوحات ورقابة لتشـخيص الحاالت
الصحيـة فـي مواقـع مختلفـة.
وصف األنشطة
مـن أجـل تنفيـذ أنشـطة الوقايـة علـى المسـتويات الثالثة
المذكـورة أعلاه ،يتـم التنسـيق بيـن المرشـدين .يتـم
دمـج مرشـدو الصناعـة فـي مجـال البنـاء أيضـا .وهنـا يـؤدي
المرشـد دورًا «عالميـا”.
ينعكـس التعـاون مـع إدارة السلامة المهنيـة فـي مجـال
ترخيـص األعمـال التجاريـة .يسـاعد مرشـدو اللـواء أصحاب
الشـركات فـي دفـع عمليـة ترخيـص أعمالهـم وتوفيـر
إطـار عمـل منظـم ومهنـي اسـتجابة لمتطلبـات السـلطات
المحليـة .تـم التركيـز بشـكل خـاص علـى فـرع البنـاء مـن
خلال توفيـر دليـل عـام آلالف الزبائـن ،مـع دمـج عمليـة
تدريـب إلدارة نظـام السلامة فـي المواقع .تشـمل كل زيارة
ً
أيضـا علـى جولـة ميدانيـة إلجـراء تقييـم للسلامة.

يتميـز لـواء الجنـوب بتواجد كبيـر لمصانع
البتروكيماويـات فـي المجلـس المحلـي
نئـوت حوفيـف ،والتـي تعتبـر مصـدرًا
لكثيـر مـن المخاطـر الكيميائيـة والبيئيـة.
تنتـج هـذه المصانـع معظـم المبيـدات
واألدويـة فـي دولـة إسـرائيل.

الوقاية
فـي العام الماضي ،زار حوالي  500مدرب سلامة
المنطقـة .وتم التركيز بشـكل خـاص على اإلدارة
الفعالـة للجـان السلامة ،ونفـذت حوالـي 400
زيـارة ومشـاركة مـن المدربين في لجان السلامة،
مـن أجـل مسـاعدة المصانـع ومسـؤولي السلامة
فـي إعـداد وإدارة وتقييـم لجـان السلامة .فـي
هذا النشـاط يشـارك جميع الموظفيـن العاملين
فـي هـذا المجـال في المؤسسـة.
اإلرشاد
عقـد لـواء الجنـوب دورات تنظيميـة للمسـؤولين
عـن السلامة ،ولمشـرفي السلامة ،وعمـل علـى
تحديـث معلومـات العمـل علـى ارتفـاع وغيرهـا،
وأيضـا نـدوات ومحاضـرات إلثـراء المعلومـات.
أجـرى اللـواء إرشـاده باللغتيـن العبريـة والعربية
لعمـال البلـدات البدويـة ولعمـال البنـاء .فـي
ً
تدريبا في موضـوع الكهرباء
المؤسسـات أجرينـا
والعمـل علـى ارتفـاع ،وتنظيـم بيئـة العمـل،
والصيانـة ،والمختبـرات ،وغيرهـا .وقـد عقـدت
ً
حتـى اآلن  80محاضـرة لــ  450عاملا فـي مواقـع
العمـل الصغيـرة.
أنهينـا هـذا العـام دورة لمسـؤولي السلامة،
وتـم إعـداد المشـاركين فـي الـدورة الذيـن تمـت
رافقهـم مرشـد اللـواء المتحـان التأهيـل الـذي
سـيجرى مطلـع الشـهر المقبـل .كمـا عقـدت فـي
لـواء الجنـوب دورات لمسـؤولي السلامة ،ودورة
لمسـؤولي السـموم ونـدوات خاصـة بالمـواد

الكيميائيـة والكهربـاء والصيانـة والمخاطـر
البيولوجيـة وغيرهـا .هـذا العـام عقدنـا نحـو 55
دورة تدريبيـة وحلقـات دراسـية مـن أجـل 900
موظـف.
الزراعة
أجـرى لـواء الجنـوب زيـارات إلـى المـزارع فـي
منطقـة غلاف غـزة ،وكذلـك زيـارات إلـى
التجمعـات البدويـة فـي المنطقـة .زرنا هـذا العام
حوالـي  300مزرعـة ّ
ودربنـا حوالـي  6000عامـل -
بعضهـم إسـرائيليين وبعضهـم الفلسـطينيين
ومعظمهـم مـن التايالندييـن.
وصف النشاط
وفقـا لخطـة العمـل ،حاولنا الوصول إلـى أكبر عدد
ممكـن مـن المصانـع والـورش الصغيـرة (باألمتـار
المكعبـة) ،وكذلـك المعامـل التعاونيـة وعمـال
الزراعـة ،مـن أجـل تسـهيل الوصـول إلـى قواعـد
السلامة وأنظمـة السلامة على جميـع الموظفين.
خلال الزيـارة ،يتعـرف الموجـه على الثغـرات في
موضوع السلامة ويوصي المدير أو المسـؤول عن
السلامة بالحلـول ويالئـم التدريـب الحتياجـات
المصنع.
سـاعد التعـاون الممتـاز مـع مفتـش العمـل
اإلقليمـي فـي دائـرة السلامة مواقـع البنـاء
والمصانـع فـي لـواء الجنـوب علـى التعـرف علـى
أنشـطة مؤسسـة السلامة والصحـة العامـة،
وسـاعد المؤسسـة فـي الوصـول لمواقـع عمـل
جديـدة.
التعـاون الممتـاز مـع مديـر منطقـة الجنـوب فـي
اتحاد المصنعين سـهل وصول خدمات مؤسسـة
السلامة والصحـة العامة إلى المزيـد من المصانع
ومواقـع العمـل فـي الجنـوب .وأدى هـذا التعـاون
إلنشـاء دورة مشـتركة لمسـؤولي السلامة العامة
فـي المصانـع التـي يضمهـا االتحاد ضمـن اتحاد
المصنعين.

إدارة التأهيل والتدريب  -جودة
المنتجات والخدمات
فـي اآلونـة األخيـرة  ،تـم ترقيـة نظـام
التدريب الخاص بمعهد السلامة والصحة
العامـة إلـى المعيـار الجديـد والمتقـدم
لمقدمـي الخدمـات  .2015 :9001سـبق
التأهيـل اسـتعدادات كبيـرة ومجهـدة
لسـتة أشـهر تقريبـا رافقهـا مستشـار
خارجـي ،قـام بمراجعـة كاملـة لمنظومـة
التأهيـل.

ونتيجـة لذلـك ،تـم تحديـث دليـل الجـودة ،وتم
تحديـث إجـراءات الجـودة ومالئمـة إجـراءات
ً
العمـل وفقـا للمعيـار الجديـد.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،أجريت مراجعـة لفحوصات
الجودة النموذجية من قبل االستشـاري المرافق
ومديـر الجـودة المؤسسـاتية فـي مكاتـب إدارة
التأهيـل والتدريـب وفي لـواء الجنوب.
كمـا تـم تحديث صيغة المراجعـة اإلدارية وفقا
للمعيـار الجديد ،ونتيجة لذلـك ،أجريت مراجعة
إداريـة رافقها االستشـاري الخارجـي تم خاللها
شـرح االنتقـال إلى المعيار الجديـد وتأثيراته.
يتطـرق جزء كبير من تحديث المعيار إلى مسـح
المخاطـر الخاصـة بالتأهيـل الموجـه للسـوق
الخـاص .فمـن ناحيـة  ،يعمـل نظـام التدريـب
الخـاص بمؤسسـة السلامة والصحـة العامة في
سـوق تنافسـية للغايـة ،فـي حيـن تدخـل إلـى
السـوق طـوال الوقـت شـركات جديـدة للتدريب
ً
أسـعارا جذابـة.
علـى السلامة تعـرض
مـن ناحيـة أخـرى ،تقـدم مؤسسـة السلامة
والصحـة العامـة دورات نوعيـة ،مرفقـة بمـواد
مهنيـة ممتـازة ،والتـي يتـم توزيعهـا علـى
مختلـف طلاب التدريـب .وبمـا أن المنافسـة
تخلـق مزيـدًا مـن الفرص أيضًا ،يمكن لمؤسسـة
السلامة والصحـة التشـغيلية كجهـة حكومية،

أن تعمـل فـي مجـاالت خاصـة ال تجـد فيهـا
المؤسسـات الخاصـة جـدوى اقتصاديـة.
ومـن األمثلـة علـى هـذه المجـاالت ،الوسـط
العربـي ،والوسـط المتديـن ،ومجتمـع النسـاء،
واألشـخاص ذوي اإلعاقـة وغيرهـم .منـذ تـم
ألحقـت منظومـة التدريـب لمؤسسـة السلامة
والصحـة العامـة قبـل  20عامـا بمعيـار منظمـات
تقديـم الخدمـة  -المعيـار  ، 9002تـم تحديـث
المعيـار عـدة مـرات .إذ تـم فـي الماضـي ترسـيخ
العديـد مـن إجراءات الجـودة فـي إدارة التدريب،
ممـا جعـل منها مرجعـا في كل مـا يتعلق بجودة
التدريـب لصالـح السـوق الخـاص.
توفـر مؤسسـة السلامة والصحـة التشـغيلية
الحزمـة المثاليـة:
منتـج تدريبـي ممتـاز ،مصحـوب بخدمـة عاليـة
الجـودة جديـرة بالثقـة  ،مـع منشـورات مهنيـة
غنيـة ،وكل ذلـك ضمـن معاييـر الجـودة التـي
تخضـع إلشـراف معهـد المواصفـات .يطلـب
العديـد مـن زمالئنـا بشـكل دوري ،شـهادة
محدثـة مـن معاييـر الجـودة مـن أجـل مواصلـة
العمـل معنـا .عمليـة التصديـق هـي أمـر مهـم
وهـي ترفـع المسـتوى لجميـع هيئـات التدريـب
التـي تعمـل فـي مجـال التدريـب علـى السلامة.
تـم مؤخـرا نقـل مقـر إدارة التدريـب إلـى
ريشـون لتسـيون ،ضمـن كليـة اإلدارة .يعبـر
ً
االنتقـال أيضـا عـن العالقـة بيـن إدارة التدريـب
واألكاديميـة والتعـاون بينهمـا المسـتقبلي فـي
مختلـف المجـاالت.
مؤسسـة السلامة والصحـة العامة هـي واحد من
الشـركات القليلة التي تقدم إرشـادات السلامة
– إن وجـدت ،الحاصلـة علـى معيـار  ISOالخـاص
بمنظمـات الخدمة.
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