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הכינוס הלאומי למהנדסי בטיחות ולעוסקים בבטיחות של אגודת מהנדסי בטיחות בלשכת המהנדסים
עמד השנה בסימן מתן דגש על ניהול בטיחות ומניעה
בימים בהם נהוג למנות ועדות חקירה לבחינת כשלים והפקת לקחים לאחר מעשה ,מבקשים בלשכת המהנדסים לתת
דגש על המחשבה המקדימה וזאת בתחום המחייב תכנון והיערכות מבעוד מועד  -הבטיחות .בכנס המתקיים זו השנה
השניה בעיר אשדוד הודגשה חשיבות יצירת אקלים ואווירת ניהול בטיחות בארגון .ההרצאות בכנס התמקדו במיצוב
הבטיחות כערך מרכזי שיש לתת עליו את הדעת מראש בכל התחומים  -תעסוקה ,רפואה והפן הציבורי:
פרופ' יואל דונחין ,רופא מרדים ומנהל היחידה לבטיחות החולה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים הפועל בשיתוף
עם המרכז לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש בטכניון ,הרחיב בהרצאתו  -בטיחות כערך ולא כמוצר  -על ההכרה
שהתגבשה בשני העשורים האחרונים כי תקלות ברפואה מהוות מגיפה אמיתית ,שמתוכה נבע צורך מוגבר בהטמעת
אווירת בטיחות בסביבה הרפואית וניסיונות לאתר פתרונות לבעיה .ברוח זו מתגבשת בטכניון בימים אלה תוכנית
המבוססת על יצירת אווירת בטיחות כערך שיש להטמיע ולהעצים בקרב כלל העובדים ,קל וחומר בקרב מנהלים,
כך שהבטיחות לא תיוותר כרזה על הקיר בלבד והמאמץ לא ימוקד רק בצמצום מידת הנזק והיקף האחריות בתביעות
משפטיות המוגשות לאחר המעשה .לדברי פרופ' דונחין ,כפועל יוצא של הטמעת התוכנית ויישום עבודת צוות אכן חלה
הפחתה במספר התקלות.
דר' אורית לוריה ,פסיכולוגית במפקדת קצין רפואה חיילי בחיל האוויר ,הציגה תוכנית לחיסון מלחצים במקום העבודה
על בסיס מניעה מוקדמת ,בדומה לחיסון הרפואי .הלחץ  STRESS -בעגה המקצועית  -הוצג כפער בין מצוי לרצוי -
המטלות אותן נדרש אדם לבצע והמשאבים המצויים בידו ,והפתרון :חיזוק האמונה וההכרה ביכולת האישית להתמודדות
יובילו לפעולה מוצלחת חרף קושי בתחילה ותחושות ראשוניות של מתח וחוסר אונים .תוכנית ההדרכה המוצעת ,אשר
נוסתה בהצלחה במגוון קהלים ובעיות ,הינה גמישה ומותאמת לאוכלוסיית היעד ומטרתה להקנות אסטרטגית פעולה
כללית כאמצעי להעצמת יכולת ההתמודדות וקשת התגובות של כל פרט ,בהתאם ללחצים הרלוונטיים לו.
בין מגוון ההרצאות הוצגה גם הארגונומיה  -כלי יישומי בתעשייה שמטרתו משולשת :העלאת וייעול הפריון והתפוקה,
שיפור איכות המוצר לצד שמירה על בריאות העובד .לדברי הגב' דורית אפרת ,אשר יחד עם דר' יאיר ליפשיץ מהטכניון
מקדמים פתרונות ארגונומיים בארגונים ומפעלים ,מודעות מוקדמת לעלייה בשכיחות מחלות שריר-שלד לצד התמודדות
נכונה עם התופעה בהפחתת רמת החשיפה לגורמי הסיכון השונים ,יביאו הן למניעת נזקים בלתי הפיכים לבריאות
העובדים והן לצמצום תופעות דוגמת אובדן ימי עבודה ,פגיעה בהכנסה ,עלייה בהוצאות הארגון ,ירידה בפעילות קו
הייצור ואיכות המוצר ופגיעה במורל העובדים.
בכנס המהווה מקום מפגש מרכזי לציבור העוסקים בבטיחות וגיהות בארץ השתתפו :מהנדסי בטיחות ,ממונים על
הבטיחות ,מנהלי בטיחות ,נאמני בטיחות ואחראי בטיחות מצה"ל ,עיריות ,ארגונים ומפעלים.
לדברי פטר מגנוס ,יו"ר אגודת מהנדסי בטיחות בלשכת המהנדסים" :הכנס השנתי מהווה עבורנו הזדמנות להעשיר
את הידע המקצועי של העוסקים בתחום .נוכח שיעור התאונות והכשלים בתעשיה וברפואה ביקשנו השנה להפנים את
ניהול הבטיחות כערך ,תוך הצעת שיטות ודרכים ליצירת אקלים של ניהול בטיחות בארגון ,שיש בהם לתרום להפחתת
הנזקים והליקויים".
יצחק רז ,יו"ר לשכת המהנדסים ,מסר כי" :אגודת מהנדסי בטיחות בלשכת המהנדסים שמה לה למטרה להגביר את
המודעות לניהול הבטיחות במגוון מישורים ולהטמיעה כערך בתרבות הארגונית ,מתוך מחויבות מקצועית ואחריות כלפי
הציבור בישראל".
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