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 מנהל )ת( יקר )ה( ,  עובד )ת( יקר )ה(                         
אנו חיים בתקופה מרתקת של קידמה טכנולוגית המאפשרת לנו גישה חופשית 

          קוף זמין ומיידי.                                                                    למידע באופן ש
הכלים העומדים לרשותנו הם חסרי תקדים בחדשנותם ובאפשרויות המציעות 

ם בטיחותדילמות הנראות  והבלתי נראות  לעיננו  כדי להבטיח את  ללנו פתרון 
                                                                                           של העובדים.                

ולזה  לנו בכל פינה בעולם  המתועש ובחיי היום יום ים אורבסכנות ומפגעים  
."או/ו על הקיום אני קורא  "המלחמה על החיים  

 
                                 מדוע אנו נוטים לעשות הטיית אופטימיות בדברים רבים בחיינו ? 

הנטייה שלנו לבצע הערכות לסבירות שנחווה אירועים כמו סבירות למחלה או 
ומראש  אנו תמיד   להיפגע בתאונה או לגבי תוחלת החיים, לשאיפות בקריירה

 אופטימיים אך עיוורים לתופעה.
  .נחנו אופטימיים כלפי עצמינוא

כלפי משפחתנו  כלפי  היושב לצדנו ולגבי גורל האזרחים אנחנו פסימיים 
 זה לא אומר שהדברים מאומתים כי הדברים יפתחו באופן קוסמי   ,והמדינה

 תנו.בניגוד למחשב
 

את  טרם הצלחנו להכחידכי מקצוע רבות תאונות עבודה ומחלות  אנו עדים ל
טעונות טיפול אך וברור לנו כי הם  בנות ריפוי הסיכונים בעבודה ובחיים  לגמרי 

יסודי ועקבי.  בטיחותי  
 

  , לכל אחד מאיתנו מערכת מפות שעל פיהם אנו תופסים את המציאות הכוללת
המציאות של כל אחד מאיתנו שונה לחלוטין ממה שאנו  ולכן  וודאות,  -ו  ידע

, גם כאשר אנו שונים  חוסר ידיעה לחוסר וודאות -בין  חושבים וחשוב להבחין 
 אך דומים במספר מימדים: 

 
 ,   דאגה לגופנו, תזונה נכונה, מנוחה      -מד הפיסיימב .א

 ,                                                                          לומחויבות למערכת הערכים שלנו, כל אחד בדרכו ש    -מד הרוחניימב .ב

                                                                                                          רכישת השכלה, קריאה, כתיבה, שימוש בדמיון. -מד המנטאליימב .ג

חידוש יכולת התרומה שלנו לכלל, היכולת  -רגשי   -מד החברתיימב .ד
 ,                         לאמפטיה וסינרגיה, בניגוד לאחרים

היומיומיים  ניתן לחדשו תוך כדי יחסי הגומלין ו מד זה אינו דורש זמן מיוחדימ
  מחד ומאידךהתנאים  והנתונים העומדים לרשותנו  אתברר ונ  שלנו

.בפנינו אל  מול אתגרים  גלובליים אדירים המגבלות  הניצבות  
תוך מודעות לחשיבות  :האתגרים הללו  מול  תמודד נצליח לה  כך  

                                                           .       "מניעת הסיכונים וסילוק המפגעים"
                                              ".רולטה רוסית"משחק ב הזנחת הבטיחות כמוה כ

 אף אחד לא יודע היכן  נמצא הכדור בקנה ומתי הוא יפלט ...
 הסכנה מחכה לנו בפינה.



                               . למפעל, בדרך הביתה, בבית ובכל מקום עלי אדמות וזה נכון
חיים ברגע. לאבדעדיפה מניעה מריפוי ומוטב להשקיע רגע בחיים , מ  

 
                                המניעה  -  

                                                     .מניעה מבטלת או מצמצמת את גורמי הסיכון *
                                המענה   - 

.מצמצם את שיעור הנזק עם התרחשותו*  
 

מינהל הבטיחות פיקוח הכפוף מקצועית ל  מתוקף תפקידי כממונה על הבטיחות
 שבמשרד הכלכלה רואה בתפקידי שליחות מוסרית ואנושית .

 
  .למסור לכם את תמצית הסיכונים במקום העבודה חובת הממונה

 וחובתכם לאשר קבלת המידע בדבר הסיכונים בעבודה.
 

  ?! מה פירוש למסור
 ! או "מסר"  המכוון מהמחוקק  אליכם? מסירה של משלוח דואר -ונה היא  הכו

 ונשאלת השאלה האם  אנו כבני אדם הפכנו למכונת תמסורות.
והתשובה היא כן  " החוקים בבטיחות נחקקו    ב" דם " .                                                                  

 ועל כן במסר יש גם "מסירות"  והקרבה.
התמסרות   וכאן " עקב אכילס"  שהיא  נקודת החולשה של כמובן שיש גם "

ההרגל או התחושה שאנו שולטים במכונה והיא לא מסכנת אותנו כבר הרבה 
 זמן.

על כך אומר הסלוגן    " המכונה שהכרת עלולה להפוך לזו שלא תכיר ". והוא 
 חייב להיצרב בזיכרון.

                                     מד ונאמר עדיף שנל לא יקרה ?  לי  זה   -ש  ובמקום לחשוב 
 " למה שזה יקרה  !"                                                                                             

חובה  עלינו להכיר את קבוצות הסיכון השונות  לדוגמא :  רעש מזיק, סכנת 
מהתחשמלות, נפילה, חתך, החלקה,  מרעלים, מקרינה, ,מכונותמפגיעה 

 חניקה, עיוורון  ועוד וסכנות  מוות ונכות האורבות לפתחנו בעבודה.
 

 המטרה העיקרית שלנו היא :
נזק לבריאות הפיזית או  ת עבודה בטוחה ככל הניתן כך שלא יגרם "יצירת סביב

 הנפשית של העובדים".
 
ם ְמֹאד ְלַנְפֹשֵתיכֶּ   " ר ְוִנְשַמְרתֶּ ה ְביֹום ִדבֶּ ל ְתמּונָּ ם כָּ ם  השםם ִכי לֹא ְרִאיתֶּ ֲאֵליכֶּ

ֵאש  ( ', טודברים, ד ( "ְבֹחֵרב ִמתֹוְך הָּ
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