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 לכבוד

 דרור-בר משפחת

 !כולנו לוקחים אחריות על הבטיחות 

 , היקרה דרור-ברמשפחת 

. בחוץ ובמוסדות הלימוד, תאונות בבית, תאונות דרכים, תאונות עבודה: בכל יום אנחנו שומעים על אינספור תאונות

 . מבוגרים וקשישים, צעירים, ילדים, תינוקות: בתאונות אלה נפגעים אנשים בכל הגילאים

 . יום-הסטטיסטיקות מראות שרוב התאונות קורות בשגרת היום

 ,כל אחד מאיתנו מועד לפגיעה. הסטטיסטיקהכולנו בתוך , לצערנו

 .זוהי טרגדיה אישית כואבת, כבר קשה יותר לדבר על סטטיסטיקה,  ואם הנפגע יקר לנו

 

 .אנשי ביופט, החלטנו להילחם בתופעה ולנסות להגביר את בטיחותם של אנשינו היקרים, לכן

זהו תהליך שיטתי ועקבי לאימון של המודעות  – אימון בבטיחות עצמית: הפעלנו בביופט תהליך ייחודי, לפני כשנה

 . על התנהגותנו היומיומית" בעלות"התערבות ורכישה מחודשת של ה, איכפתיות, לערנות

את ההתנהגות ואת , לרענן ולשנות את החשיבה, כולנו עוברים תהליך שיטתי ועקבי שמאפשר לנו לבחון, במסגרת זו

אחראית ובטוחה , וג מההרגלים האוטומטיים שלנו ולאמץ התנהגות ערניתאנחנו לומדים לחר. הרגלי הבטיחות שלנו

, נהיגה, כגון חציית כביש בתוך המפעל ומחוץ למפעל, החל מפעולות היומיום השגרתיות ביותר שלנו, בכל פעולה

 .עליה וירידה במדרגות, אכילה

 :אנשי ביופט ובני משפחותיהם היקרים, אני פונה אליכם באופן אישי

 !שמרו על עצמכם ועל יקיריכם, אנא

 .  בטיולים ובפנאי, בעבודה, בדרכים, בבית, אני קורא לכם לשים לב לבטיחות בכל מצב וזמן

הוא פשוט אך מצריך בגרות אחריות אישית ומחויבות להתקדם כל יום צעד נוסף , הצטרפו לאימון בבטיחות עצמית

 .לשיפור

בטיחות איכות שוטפת  – ש"בטאאנו מכנים זאת )  "?לקרות עכשיומה יכול " -שאלו את עצמכם לפחות פעם ביום 

התנהגות : להתנהגות שקולה ובטוחה" התנהגות אוטומטית"שאלה פשוטה כמו זאת מסוגלת להפוך (. בשטח

 .מפנימה אותם ובסופו של דבר גם מונעת אותם, מעריכה אותם, שמזהה סיכונים

ש בכל מצב "להתאמן ולתרגל את הבטא –של כל אחד ואחת מאיתנו פונה ממני למצפון האחראי והבוגר , איגרת זו

 .וזמן

 !כל כך יעיל וכל כך חשוב, זה כל כך פשוט

 

 !  בואו ניקח אחריות ונשים לב לבטיחות

 , בברכת בטיחות ובריאות לכולנו

 , מירום שיף 

 מ"ל  חברת ביופט בע"מנכ

 


