
www.osh.org.iבטיחות 365                דצמבר 2016 - ינואר 2017     34 l

המוסד לבטיחות של כולם

בתחומים  ולא  בחברה,  לא  קיימות,  מוסכמות  תקבלו  "אל 
מדינה  או  חברה  להשתנות.  לדעת  צריכה  החברה  אחרים. 
לפני  שהיה  מה  איננה  המציאות  מתנוונת.   - משתנה  שלא 
50 שנה. ואם יש משהו שצריך לייחד נוער - זו מרדנות נגד 
לשם  מרדנות  אלא  מרדנות,  לשם  מרדנות  לא  מוסכמות. 
שינוי. קיימו את אשר ראוי לקיים, שנו את אשר ראוי לשנות, 

והרבה דברים דורשים שינוי" )יצחק רבין ז"ל(.
טבעו של אדם הוא לשמר את המצב הנתון ולהמשיך בחייו. 
את  להשאיר  עדיף  אולי  הזו.  התחושה  את  מכירים  רובנו 
אולם  עולם?  סדרי  לשנות  לנסות  ולא  שהם  כמו  הדברים 
היום-יומית  למציאות  יסתכל  מאיתנו  ואחד  אחת  כל  אם 
בעיניים, בכל תחומי החיים, נגלה לא מעט עוולות וטעויות 

שאותן היינו רוצים לשנות ולתקן. 
את  "להרים  מה  זמן  לפני  החליט  ולגיהות  לבטיחות  המוסד 
בעבודה.  והבריאות  הבטיחות  תרבות  את  ולשנות  הכפפה" 
ולקהלים  למגזרים  גם  לפנות  הוחלט  הזה  מהמהלך  כחלק 
המוסד  שקיים  מעמיק  מניתוח  שנים.  זה  פנו  לא  שאליהם 
דוברי השפה  גם לקהל  לפנות באופן רחב  לבטיחות, הוחלט 
לא  חלק  מהווים  אלה  מגזרים  החרדי.  ולציבור  הערבית, 
אינם  לרוב  אשר  ישראל,  במדינת  העובדים  מציבור  מבוטל 
מודעים לחשיבות הבטיחות בעבודה ואינם חשופים - כל אחד 
הציבור.  לכלל  שוטף  באופן  המופץ  למידע   - שלו  מסיבותיו 
אשר על כן, תרבות הבטיחות בעבודה אינה מוכרת לו, וחמור 

מכך, תאונות העבודה מצויות באוכלוסיות אלו הרבה יותר. 

שתי  של  לחשיפתן  מה  זמן  זה  פועל  לבטיחות  המוסד 
אוכלוסיות אלו למסרים ולתכנים של הבטיחות והבריאות 

בעבודה. 
כדי להגיע אליהן, מתאים המוסד לבטיחות את עצמו אליהן 
ולא להפך. לדבר בשפה שלהם "תרתי משמע":  לדוברי השפה 
ולציבור  לרשותם,  ובאמצעים העומדים  - בשפתם  הערבית 
ולהבין.  לקרוא  לקבל,  יכול  הוא  שאותה  בצורה   - החרדי 
בערבית,  פייסבוק  דף  היום  קיים  הערבית  דוברי  לציבור 
וגדל  אשר הפעילות בו רבה מאוד וקהל המשתתפים הולך 
מיום ליום. ישנן פרסומות המופיעות בשלטי חוצות במרכזי 
נוספים; תשדירי  רבים  ובמקומות  הערים, במרכזי העבודה 
על  דגש  שימת  תוך  העבודה  תרבות  לשינוי  הקוראים  רדיו 
הבטיחות והבריאות ודרכי יצירת קשר עם המוסד לבטיחות 
פעולה  בשיתוף  פועלים  אנו  החרדי  הציבור  עבור  ולגיהות. 
עם אתר האינטרנט החרדי המוביל "בחדרי חרדים". בימים 
אלה, יפעל פורום אינטרנטי פעיל, שבו הם יוכלו לקחת חלק, 
ולנשים  בכלל  הנשים  לקהל  יפנה  אשר  נשי,  ערוץ  כן  וכמו 

העובדות בפרט, ועוד פעילויות רבות.
המוסד  עובדי  של  היום-יום  מעשיית  קטן  חלק  רק  זהו 
הבטיחות  תרבות  את  לשנות  שנועד  ולגיהות,  לבטיחות 
והבריאות בעבודה. החברה צריכה לדעת להשתנות ולשנות 
אלא  השינוי,  לשם  שאינו  שינוי  שלה.  העבודה  תרבות  את 
את  ולשפר  שימור,  שדורש  את  לשמר  יש  התיקון.  לשם 

שדורש שיפור. 
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