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 19.09.2021                                                                                            בס"ד            

                                                                                                   עמודים 16                                                                                                       

 ענוח תעלומת המוחיופ הבטיחותהיסטוריית 

הבטיחות אינה  של החיים,היבט ופן  ,הבטיחות נמצאת בכל אספקט

                                                                                      .חיינותחומי לשנלווה  , מרכיב ורכיבמטרה בפני עצמה, אלא אלמנט

יש שהעובד מודע לסכנה הכרוכה בעבודה המוצעת לו, ואף על פי כן 

                                       הוא מסכים לעסוק בה כי הוא מַשֵוע לפרנסה. 

התלמוד נתנו לכך ביטוי חריף בהסתמכם על הפסוק בספר חכמי ההלכה ו

                                                           דברים )כד, טו( האוסר הלנת שכר: 

תן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא י"ביומו ת

                                                                                             את נפשו". 

צמו וכך תיארו החכמים את נכונותו של מי שזקוק לפרנסה, ליטול על ע

מפני מה עלה זה בכבש ונתלה  סיכונים: "ואליו הוא נשא את נפשו',

                                      ?!"  לא על שכרו -באילן ומסר את עצמו למיתה 

 )תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיב עמוד א(.

אחד מגדולי פוסקי ההלכה הטעים, שכוונת חכמי התלמוד אינה אלא 

                    גדולה נכונותו של העובד להתפרנס בכל תנאי,  לתאר עד כמה

אבל אין בכך בשום פנים כדי לשחרר את המעביד מן האחריות 

                                                                             .לבטיחותו של העובד

כדי להעסיק  ההפך הוא הנכון: מעביד המנצל את מצוקתו של העובד

                                         :אותו בתנאים מסוכנים, עובר על האיסור החמור

                                    " )ויקרא יט, יד(.  קיך אני ה'וויראת מאל תן מכשל, י"ולפני עור לא ת
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כשם שאסור  ,והעבודה המסוכנת משולה למכשול רעיווהעובד משול ל

                        שאינו יכול להיזהר מלהיכשל בו, עיוור להניח מכשול לפני ה

 כך אסור להעסיק את העובד בתנאים מסוכנים, אף אם הסכים לכך, 

שכן הוא משתוקק להתפרנס, עד שאינו רואה ואינו מעריך אל נכון את 

 עצמו, ואינו מסוגל להישמר מפניה סכנה שהוא נוטל עלה

ת נורמות הסתפקו בקביעשכבר אז לא  מלמדות מהמקורות תקנות ה

כדי לאכוף  הענשהאלא אף קבעו סנקציות  העסקהבלבד בשאלת ה

 נורמות אלו.

 

 ומי התחיל ? ...היכן הכול התחיל .א

                                                .(1898 - 1815)   פולד פון ביסמרקואוטו אדוארד לא

את   והאדיר  1870-מדינאי גרמני שהביא לאיחודה של גרמניה ב

א נכון להשיג את והצהרתו שהו  בשל מדיניותו התקיפה, כוחה

 "קנצלר הברזל". כונה  הוא "דם וברזל"עות מטרותיו באמצ

לא ייפתרו בנאומים *הוא טען כי הבעיות הגדולות של התקופה 

                                .בקבלת החלטות בהצבעה דמוקרטית,בפרלמנטים או 

 ,  כדבריו.אלא  ב"דם  וברזל"

ועל כך חתום אותם הרוגים והפצועים מתאונות עבודה,  -הדם הוא  *

                                                                                           " " הבטיחות נכתבה בדם  :המשפט המזעזע 

פנים יש לברזל ממנו הופקה הטכנולוגיה:                                                3 *

 ,      מקדמת אותנוהטכנולוגיה א. 
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 ב. משחיתה אותנו.                                                                                 

 מאיצה את המוות שלנו.ג. 

הופץ בתערוכה הראשונה ש  קרו של ביסמספרפורסם  1900בשנת 

  .המתקיימת עד היום הזהתערוכה  ,בעולם בצרפת

 אירועים היסטוריים:  3באותה שנה היו 

 

 חנכו את מגדל אייפל. .1

 י.קה המנורה החשמלית הראשונה בבומבנדל .2

 ".פורסם הספר " כיצד למנוע תאונה  .3

                                                        מטרת הספר כיצד למנוע תאונה.

                                                              לעצב את אופיו של העובד, א. 

 .ת העובדולאלף אלאמן 

                                                         ,רק במולדאך ולא להסתפק ב. 

 להסתייע בנלמד.ובעיקר אלא 

לאור העובדה וזאת שפות  36תורגם הספר ל    1905ת  עד שנ

יות שנדרש היה לפתור עשהתעשייה התפתחה מסיבות רבות ואחת הב

  למניעה ובלימת תאונות   רעב בעולם הייתה,  ה

 ."כיצד למנוע תאונה"ר הכול התחיל  מהספ

                                                                  : פקודת הבטיחות.לימים 

 פקודת הבטיחות בעבודה.
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            המוכר  הונהג קובץ חוקים בתקופת השלטון העותומני בארץ,

 "חוק בתי החרושת". - כ

ומוכר אותו קובץ מקבל תוקף על ידי השלטון הבריטי,    1946בשנת 

 . " 1946  פקודת בתי החרושת "  - כ

 

                                       Ordinance Factories פקודת בתי חרושת

                                          1946שמה המקורי של הפקודה המנדטורית משנת 

                                                                      "פקודת בתי חרושת "   היה 

                                      . 1937החרושת האנגלי משנת  והיא הייתה מבוססת על חוק בתי

על עובדי  ןלהג הנועדש - 19 ,  והיה בראשית המאהם, מקור

 סטיל שהחלה מתפתחת אז באנגליה. קבתעשיית הט

!  דה שניתתה מגבלה על מספר שעות העבוילא הי 19  עד המאה ה

 בשכר.  " ם"עבדי עייןמ םשלמעשה היו העובדיהיה להעסיק פועלי כ

 תחוקיההתפתחות ן דרך בכיוון ההמהפכה התעשייתית היוותה אב

קיצור ם הובילו להעלאת שכר העובדישתוצאותיה  םעובדילרווחת 

                           .  םשעות העבודה ומנעו את העסקת הילדי

 בשנת בהנהגת אנגליה ,חוקי הבטיחות בעבודההובילו את המהפכה 

חוק בתי החרושת שהגביל את שעות העבודה של נחקק כאשר  1891

                                                                        .השעות עבודה ביממ 12של  םעד למקסימו םילדי

 9  מתחת לגיל םהעסקת ילדיעל נחקק חוק שאסר  1833  שנתב

    .שעות העבודה ס'בתעשיית הכותנה והגביל את מ
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שעות עבודה  48 םעד למקסימוהותר להעסיק   - 1310בגילאי  םלילדי

                                                                                      .בשבוע

 ם.                      הוגבלו שעות העבודה של הנשי 1844  שנתב

 .               שעות 5.56ששבוע העבודה יוגבל ל נקבע  1874ובשנת 

ל נחקק החוק שהיווה את הבסיס לפקודת הבטיחות ש 1937 שנתב

                                                                                     .           היום

 םלהתאי ןנבע מרצו "פקודת הבטיחות בעבודה"  ל הפקודה לשינוי ש

 םהשני ךתחולתה, מאחר ובמש ףאת שמה של הפקודה לתוכנה ולהיק

 םהמצומצ ן בתי חרושת במוב םשאינ םלמפעלי םהורחבה תחולתה ג

 .כלל םמפעלי םלמקומות שאינז וא המסורתי של המונחו

 

                                                                         מתוך אתר החקיקה הלאומי.

                                                  התווסף  לפקודה,  1954בשנת 

                                                                              "חוק ארגון הפיקוח על העבודה", 

 היוו בסיס חלוצי למערך הבטיחות הארצי הקיים היום. ושניהם

            חרים,  במהלך השנים, נחקקו ביוזמת משרד העבודה ומשרדים א

 תעסוקתית.חוקים  ותקנות בהקשר ישיר לבטיחות ולגהות  170 -עוד כ

תקנים בתחומי הבטיחות והגהות,  187במקביל פורסמו על ידי מת"י 

            אשר מתייחסים למתקנים ומוצרים וההיבטים שבהם, ולאחרונה, 

 ף תקן לשיטת ניהול הבטיחות.א
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                                                                       מבנה של פקודת הבטיחות בעבודה

                                         פרקים עיקריים,  10 -פקודת הבטיחות בעבודה מורכבת מ 

סעיפים, המוגדרים כסימנים ומפרטים כול פרק  248 - המפורקים ל

 ..ג. ב, ופרק לפי מפתח א,

 

.                                            יד-עת הוראות בדבר תאונות ומחלות משלחהפקודה קוב

 סיבות עיקריות  2 -תאונות עבודה הינם אירוע הנובע מ

 מצב מסוכן בארגון לקוי.  א.

 העובד, חוסר דע. –פעולה מסוכנת  ב.

 קיימת סיבה נוספת, חשובה מאוד.לדעתי והערכתי האישית 

, שלא מכונה האנושיתה לוא הוא ה ,קרי המוח  מחשבהפעולת  ג.

חשיבותה מלמדים אודות פעולתה ושאין די מודעת להבנה בסיסית, 

 ותרומתה במניעת תאונות.

 

 

 

 : תלמוד הבבלי בספר הגמראמתוך ה

" לעולם יהא אדם נזהר שלא למסור עצמו לסכנות ואל יסמוך על הנס  

                                                     שאינו יודע  להיכן המאזניים מכריעות.

 " השטן מקטרג בזמן סכנה ".
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                        טען:                                ובאחד הפרקים כרכים  200טיבטי חיבר ההודי/ האפוס 

ביותר בעולם הינה העובדה שאנשים יכולים למות "שהדבר המופלא 

                                                                                   ואנחנו כלל לא מאמינים שזה יכול לקרות לנו".

 

כדי למנוע תאונות עבודה צריך להכיר את המוח                            

                         שיפתור את תעלומת התאונות בעבודה.עוד לא קם המנהיג 

בבטיחות אינם מלמדים אודות  והמומחים הבכירים  מדוע המאסטרים

  ? פעולות של המוח 50

תעלומה בלתי מפוענחת ולא פתורה.                                            

 אפילו התנ"ך לא מזכיר את המילה "מוח".

תאונות את /למזער/לבלום  הבנת המוח נצליח למנועממלימוד והאם 

    עבודה ?ה

?                                                                      brain  המוחממה מורכב 

                                                                                  - מורכב מהמוח 

מערכות הנמצאות בדינמיקה זו עם זו:                                                          2

 הרציונאלית והאינטואיטיבית המושכלת, 

                                     דורשת זמן.     - המערכת הרציונאלית*

את מטרותיו של האדם, המטרה רציונליזם היא התנהגות המקדמת 

                                                            אינה נקבעת בהכרח באופן מושכל, 

אולם המבחן הרציונלי בודק אם הפעולה שננקטה מקדמת את אותה 

 . מטרה בצורה האידיאלית או לא
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האדם מבסס את הנחות היסוד שלו על תצפיות אמפיריות ומשתמש 

על בסיס אותן הסקת מסקנות מן הכלל אל הפרט בבהיגיון דדוקטיבי 

                                                                                             .הנחות

אסכולת הרציונליזם גורסת גם כי חלק מהידע שיש לאדם הוא מולד, 

פיה כל הידע נלמד מן -וזאת בניגוד לאסכולת האמפיריציזם שעל

   הניסיון.

                                                                    

                 שנקשיב להתראות.מבקשת  - המערכת האינטואיטיבית*

ותפיסה בלתי  ההברק ,הסתכלות ,הארה פנימית, נובע מתחושה פנימית

היכולת לקבל  אמצעית של מהות הדברים ולא מתוך עיון ושיקול דעת.

 .אישיים )להשיג ידע( ללא חשיבה רצונית-ולפענח מסרים תוך

 

הייצור התפיסה הרווחת באמונה העולמית על מגבלות  1954בשנת 

 .   האנושי הייתה מקובעת וזאת לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים

דקות  4 -האמונה הייתה שהאדם אינו מסוגל לשבור את מחסום ה 

                                                                                                   מ'. 1600בריצת 

  .                                                                                    הדקות 4והוא שבר את מחסום שיג את התוצאה, רוג'ר בניסטר ה

 איש. 20.000 -עשו זאת יותר מ אחריו

ת "אמונה עיקרה להאמין במה שלא רואים, תגמולה לראות א

 שמאמינים".  
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                                                                              מה השתנה ? 

                                                                             .התפיסה באמונה השתנתה

זה מה שהיה צריך לקרות.   ,האמינו  שמה שקורהרוב האנשים 

                                "מוסר" ו"טוב" לאמונה קשר הדוק למושגים

                                                                                         וזאת מכיוון שהם מחייבים השלכה של העולם הסובייקטיבי על החוץ. 

קיומו של טוב או מוסרי מותנה באמונה שיש אכן דברים "טובים" 

                                                            ו"מוסריים" שהם יעד אנושי. 

 סוג אמונה שכזה מכונה גם "אמונה בערכים".

 

                                                                               היחס בין שתי האמונות, באמת ובטוב, נתון להשקפה פילוסופית.

ועל כן  לא קיים הבדלה בין "טוב" ל"אמת" הפילוסוף היווני סוקרטס

                                    האמונה באחד מהם חייבה את האחר. 

                                                                         והפריד בין שתי אמונות אלו. סוף היווני אריסטו קיים הבדלה זופילוה

                         בחינוך מסוים אותו קיבל האדם.  אמונה קשורהה

הוכחה לקביעה זו ניתן למצוא בכך שבני אדם שונים זה מזה 

ל הפחות( על ידי החינוך באמונותיהם, באופן שנקבע סטטיסטית )לכ

אותו קיבלו, אך גם על ידי בחינה פילוסופית או סוציולוגית־

 .פסיכולוגית

                                                         אני מאמין שאנו אחראים לא על מילוי פקודות, "

                   רוח הצדק ורוח התקווה שמאמינה בשלמותם , אלא על רוחנו

                             " של הכללים אשר הותאמו בשלמות לחייהם של אנשים

                                                                                                                     (. 1921– 1913)  של ארה"ב 28 -תומס וודרו וילסון שהיה נשיאה ה 
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 האם אנו יכולים לצמצם / למזער תאונות או להעלימם ?

כולל   שוניםהתייעלות בכיוונים   צמצום שכיחות התאונות מחייבא. 

                                                                                          .בנושאהשקעות בחינוך ובחומר תוך העמקה 

נולד הרך מהגיל  בו, התינוק מודעות  ת המודעותרהגבסוף מידע ויאב. 

  בילד אין.                                                                      עם הבטיחות 

משבשים לו את החיישנים בגלל ההתנהגות שלנו הבוגרים אנחנו 

                           הפורצת, מקדמת ומזרזת את מה שלא היה... והטכנולוגיה 

אף והקטנים לסקרנות יתר הפעוטות משחיתה, חושפת את היא  בדרך

                                                                                        מאיצה את המוות.

                                 שיר פלא פון, מכ לילד הקטן מתנה,דוגמא: הורה קונה 

רועשת מוזיקת לתנוחה נוחה ולמטען, ללאוזניות שמע,  זקוק הילד 

ולפתע הוא נרדם והוא ללא  חור בתוף האוזןעם כמעט ברמות דציבל 

                                                                                                    השגחה.  

                                                                             אז מה קרה ? 

                                  ! עוד תעוררלא י חלילהנרדם ו שהואהיא, האורבת לו הסכנה הגדולה 

                                                                                      למה ? 

מהתכה של המטען והולכה של השריפה  שרף למוותעלול להי א כי הו

                                                      משם היישר לפניו.            

                                                                                                   למה ? 

                                                מלמדים בטיחות, לא מזהירים.  כי לא 

איך אפשר לשנות סדרי עולם ?                                                                   הבטיחות היא לא בעדיפות.

אופן  הקיימות הטבעי לאחר הלידה לצורך תחזוקת הגוף והנפש אנו 

 חייבים :   
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                                                                            אוכל ושתייה.   -א. מזון

                                 ב. לימודים או/ו עבודה/ פרנסה                                    

 פרמטר לחינוך ותרבות - ג. בטיחות

השינוי המוצע:                                                                                   

                                                                                 .  אוכל ושתיה -א. מזון

                                                                                      . והגנה  בטיחות. ב

                                                                                              ועבודה.לימודים  ג.

 

 .                   להעסקהל מינימלי גבוה קבעו גיתקנות ניתקנו באיטליה, ש

                                         .17 - במאה הרונה, ו בלשון התקנה שנתקנה 

שכיר או משרת כל עוד שהוא הולך העסיק נער סור ל"ובכן יהיה א

  ים.שנ 16בין עד היותו  הוריהםאפילו ברצון ובהסכמת  ,לבית הספר

 

              ?                                                  מול מגיפת תאונות העבודהמהם הכלים העומדים לרשותנו 

                                                                                                 יסיון והקולות הפנימיים השליליים.ההרגל, הנלחסום את א. 

                                                         ,אסלי המקורי והאורגינל -ב. לבטל את ה

                                                                                        ) א. אל תדאג, ס. סמוך עליי,  ל. לי זה לא יקרה. י. יהיה בסדר. (

 "                                                                                           עוצמת הברזל מול חולשת האדם" -. להפנים ולהיכנע לג

ה, אין ביכולתנו הסכנלעברינו מהירות בה מגיחה : בלהשתכנע ש. ד

                                                                                          ואף מדרגה לא תסלח לנו אם נפסח מעליה"  להדוף אותה

פעולות  ת בה ניתן יהיה ללמודושיחעל ה רספקטיביש צורך בפ. ה

  ממשדרי המוח  ומהצורך בתדלוק ממים והגירוי המתמיד ומגבלות 
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הפתרונות הטכנולוגים, מחליפים את תפקיד ותפקוד המוח במקרים 

 רבים ומגמה זו מרדימה את פעולות הגירוי הטבעי של המוח.

                  גיון בריא(.)אדם סביר, שכל ישר, הי א.ש.ה   -ו. לאמץ את ה 

התעלומה הבלתי  אודות לנו די ידע  המוח לא מאומן מספיק ואין

                                                               .                        פתורה

                                      הנוירונים וחיישני המוח מקושרים האחד עם השני, 

                     הם זוכרים ושומרים פעולות ויודעים לבצעם באופן אוטומטי 

                             ) אימון( נשמרת בזיכרון  תללא מאמץ, פעולה חוזרת ונשנו

הכנסת מפתח למנעול הדלת בחושך, היד ניגשת ישירות  דוגמא: 

                                                                י היא מאומנת דיה.למנעול כ

                           נסיעה מופרזת ומעל המותר, גם לאחר שנתפסים במצלמה, 

וזאת כי קשה לשנות  ולאחר זמן חוזרים על אותה פעולה אנחנו נרגעים

  הרגל מוח, צריך לתרגל הרגלים חיוביים.

                              

 עובדות על המוח  50

שמהירות המידע העובר מהעיניים למוח שווה למהירות  האם ידעת 

 .קמ"ש  450 -כ  שמהירות נסיעתה היא     Bugatti Veyronמכונית 

אריסטו היה בטוח שמרכז השליטה שלנו נמצא בלב, ושהמוח הוא • 

 רק סוג של רדיאטור לקירור הדם.
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 קילוגרם 1.4-1.3ל אדם בוגר הוא המשקל הממוצע של מוח ש• 

                        ממשקל הגוף.                                            5%מהווה כ 

 העור שלנו שוקל כמעט פי שניים.

מהגודל  10%השנים האחרונות איבד המוח האנושי כ־  5000 - ב• 

 הממוצע שלו.

                       ,            קילוגרם  1.23המוח של אלברט איינשטיין שקל רק • 

 פחות מהאדם הממוצע.  10%כ־

מסך כל החמצן  20%למרות המשקל הקטן שלו, המוח משתמש ב־• 

בכל זאת, יש לו הרבה עבודה שזורם בדם )יותר מכל איבר אחר בגוף(. 

 לעשות. 

 דקות בלי חמצן התאים במוח מתחילים למות. 6-4אחרי • 

                                                                                             דקות בלי חמצן עלול לגרום לנזק קבוע למוח. 10-5פרק זמן של • 

            פחמן  0.03%גז חמצן,  21% גז חנקן,  78%) מה אנו נושמים:  

 ( אחוז 1 %ם נוספים המהווים פחות מגזייתר דו חמצני וה

             מהדם שלכם. בכל דקה זורמים במוח שלנו  20%המוח צורך גם • 

 מיליליטר עד ליטר של דם )כשלוש פחיות(.  750 - כ

 מאבדים את ההכרה.שניות בלי זרימת דם למוח  8 -10אחרי • 

 אלף מחשבות ביום.   50 -70במוח הממוצע עוברות • 

                 אטוו 23-10בזמן שאנחנו ערים, המוח מייצר חשמל ברמות של • 

 ) היכולת להדליק נורה (.
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 ? תנוחת השינה הטובה ביותר למוח שלך

 המוח רך כמו טופו , • 

 מהמוח זה מים. 75% *

המוח הוא די שברירי, ומי שמגנים עליו מפגיעה פיזית הם * 

 הגולגולת, קרומי המוח, ונוזל סמיך שמפריד בין המוח לבין הגולגולת.

 זעזוע מוח מתרחש כאשר המוח מתנגש בדפנות הגולגולת.• 

                                                                למוח יש שלושה חלקים עיקריים: • 

                                                                                      המוח הגדול )צרברום(, 

                                                                               מוח הביניים )דיאנצפלון(, 

 המוחון )צרבלום(.

                                                                   מהשטח(.  85%) המוח הגדול הוא החלק הגדול ביותר במוח האדם • 

וגם  -הוא מעורב בתהליכי זיכרון, פתרון בעיות, חשיבה, ותחושה 

 שולט בתנועה.

                                  חצאים )מיספרות(.  המוח הגדול מחולק לשני• 

                            החצי השמאלי שולט בתנועה של צד ימין של הגוף. 

 החצי הימני שולט בתנועה של צד שמאל של הגוף. 

 לעומת המוח הגדול, • 

                                                                        :ההיפותלמוס *

                                                                                                            גרם.  4שוקל רק  -אחד האזורים החשובים במוח 

  בסיסיות וחיוניות רבות,  ההורמונים שהוא מייצר אחראים לפעולות
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                                                                   :ושולטים בין היתר על

                התשוקה המינית, רגשות, אכילה, שתייה, טמפרטורת הגוף, 

 והליכה.איזון כימי, שינה 

 

                                                        הבסיס של המוח הוא הנוירונים. • 

                                                     אלו תאי עצב שאחראים על העברה, 

                                                                                על עיבוד 

                                                                         ועל שליחה של מידע. 

 הם המפתח לזיכרונות, למחשבות, ולרגשות שלנו.

 יארד נוירונים.מיל 100 ־ מוח של אדם בוגר מכיל בממוצע כ• 

            או שאנחנו נזכרים במשהו,  בכל פעם שיש לנו מחשבה חדשה, • 

 נוצר קשר חדש במוח בין שני תאים או יותר.

אלף נוירונים אחרים באמצעות  200נוירון אחד יכול להתחבר לעד • 

  סינפסות.צמתים הנקראים 

ממספר מספר הדרכים בהם עובר המידע במוח האדם גדול יותר • 

  הכוכבים בגלקסיה.

                                                                      המילה "מוח" •  

                         , פעמים במחזות של וויליאם שייקספיר 66מופיעה 

 .אפילו לא פעם אחת בתנ"ך 
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המאפשרות  טכניקות ,דע  או תיקון ושילוב של ידע קודםיממהחומר נצבר, נאסף וחובר 

                        .                                    רעיונות, השערות ותפישות שונות להכריע בין

שיטות מדידה והעתקה ממקורות כלים מחשבתיים, אמצעים והמחבר מוסיף תוכן ל

 .אישי טיעון לוגישל מחשבה ובתפיסה  מדעיים ומהערכות שונות 

        ממונה בטיחות.                                                                            –יעקב עזרא                                                            

                                                          .ארגון הממונים על הבטיחות  יו"ר                             .                                         

 052-6181606טל: .                                                                          

 

             רחובות.   2רחוב הכישור   -משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה  מרכז הארגון:   

   052-4172333     052-5894333    052-4933111   08-8599301/2טל:  

memunim@netvision.net.il        http://www.memunim.org.il  

 הארגון    שנלחם    עבורך.

 

 

 

 

 

 

                         

 

 


