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תצלומים :יח"צ

מראות הזוועה של העובדים הלכודים במגדלי
התאומים זיעזעו את העולם ,אך חברות
בישראל הממוקמות במגדלים עוד לא החלו
להיערך בהתאם .לנו ,הרי ,זה לא יקרה

מאת רננה מור

>>

"להתפלל ,זה בעיקר
מה שנוכל לעשות",
אומר יעקב אבן חן ,מנהל רכש
ולוגיסטיקה ב– KPMGסומך
חייקין ,כשהוא נשאל מה יעשה
אם ימצא עצמו לכוד במשרדו
במגדל המילניום בתל אביב,
עקב מתקפה או אסון ,יחד עם
 750עובדי החברה" .אני לא
חושב שיש חברה שיכולה
להיערך למצב כזה" ,הוא מודה.
אבן חן צודק במידה
מסוימת :עשרות
אלפי

עובדי החברות הישראליות
הממוקמות במגדלים רבי קומות
בתל אביב ,רמת גן ,רעננה,
חיפה ,רחובות ובערים נוספות
ברחבי ישראל ייאלצו להסתפק
בתפילות במקרה שיתרחש פיגוע
טרור או סתם רעידת אדמה.
סוגיית ההתגוננות מפני
מתקפת טרור על מגדלים,
קיבלה כמובן משנה תוקף מאז
פיגוע הטרור במגדלי התאומים
ב– 11.9.2001בישראל ובעולם
פותחו מאז מספר רב של
פתרונות חילוץ מבניינים רבי
קומות ,כאשר בין הפתרונות
הישראליים :שיטת הסנפלינג
האישי ,שרוולים חסיני אש
המשתלשלים מגובה
ומאפשרים גלישה
החוצה מן

החלונות ושימוש במצנחים
אישיים.
עלויות המוצרים נעות
בין  4,000שקל למוצר בודד
למיליון דולר במקרה של מסוק
הכולל תא חילוץ .ניתן לרכוש
את המוצרים באופן עצמאי
או במרוכז על ידי החברות
הממוקמות בבניין.
"כמות הערכות שאנחנו
ממליצים לרכוש משתנה ממשרד
למשרד" ,אומר שי מרין מחברת
מוסרות טכנולוגיה שפיתחה
ערכת חילוץ" ,בדרך כלל מדובר
ב– 20ערכות לכל  200עובדים
בעלות של כ– 120אלף שקל".
ערכות החילוץ שפותחו אינן
מהוות אמנם תחליף לאמצעי
הבטיחות החייבים על פי תקנות
הבטיחות כמו מדרגות חירום,
אך הן יכולות להתווסף אליהם
במקרה שאותם אמצעים
יתגלו בזמן אמת
כלא יעילים.

ערכת חילוץ ומילוט מבניין

חשוב לדעת כי תקני הבטיחות
הישראליים נכנסו לתוקפם
ב– - 1980הרבה לפני שמישהו
הכיר את השם אל־קעידה.

סומכים על צה"ל

למרות הצורך הנראה לעין
באמצעי חילוץ ועלותם הסבירה
יחסית ,קשה מאוד למצוא חברות
ישראליות שהחליטו להתייחס
לאיום ברצינות .רוב הארגונים
שאליהם פנינו כלל לא הסכימו
להתייחס לנושא .האחרים גילו כי
הם נוטים להעדיף את השיטות
המסורתיות  -תרגולות חירום,
למשל .במטה בנק מזרחי טפחות
הממוקם במגדלי אביב ברמת גן,
המגדל הגבוה ביותר בישראל,
עורכים תרגולות חירום באופן
קבוע" .כבר בשלב התיכנון של
הבניין נלקחו בחשבון אופציות
של פעולות טרור ,הנחת פצצה
ופיגוע תופת של מכונית" ,אומר
דובר הבנק ,בני שוקרון" ,אבל
ברור לי שאם מטוס יצליח להגיע
לבניין ,כל זה לא יעזור".
במשרדי בזק ,הממוקמים
בקומות  34–32במגדלי עזריאלי,
סומכים בכלל על חיל האוויר
ועל עמידות המבנה" .מגדלי
עזריאלי בנויים בצורה שונה מזו
של מגדלי התאומים" ,מסביר
דובר בזק ,גיא הדס" .אנחנו
סומכים על חיל האוויר שיירט
כל מטוס שינסה לבצע פיגוע".
בבנק הפועלים דווקא לא
סומכים על יד הגורל .באחרונה
רכש הבנק את מערכת החילוץ
המבוססת על שיטת הסנפלינג
של חברת דאבל אקזיט לבניין
בן חמש הקומות של הבנק
בפתח תקוה .לטענת קובי ביטון,
מנהל הפיתוח העסקי של דאבל
אקזיט" ,התגובות שאני מקבל הן:

ועידת סטודנטים בינלאומית

לא עוד שעון נוכחות

אתר לרילוקיישן

סימולציה של פסגת שלום בינלאומית לסטודנטים
תתקיים באוניברסיטת תל אביב בתאריכים 21-17
באוגוסט.
בוועידה ישתתפו כ– 50סטודנטים מהעולם ,המגיעים
במטרה ללמוד על הנושאים הבוערים של המזרח התיכון.
הוועידה תכלול סימולציות משא ומתן ,הרצאות מפי אנשי
ציבור ואקדמיה כגון דורי גולד ,סאאב עריקאת ,יוסי ביילין
ואייל זיסר ,וכן סיורים לימודיים להעשרה .הפרויקט הנו
פרי יוזמתם של סטודנטים מהאוניברסיטה ,הפועלים
תחת חסותו של ארגון ההסברה  ,StandWithUsשנתמך
בידי משרד החוץ ,אוניברסיטת ת"א ,אגודת הסטודנטים
של האוניברסיטה ומרכז דניאל אברהם .מטרת הפרויקט
הנוכחי ,כפי שנמסר על ידי הסטודנטים ,היא" :להציג
יוזמה ישראלית צעירה ואופטימית למען השלום,
להפחת רוח חדשה במאמצי השלום האזוריים".

חברת לביא טיימטק מציעה דרך חדשה לדיווח נוכחות
עובדים ,בעיקר בארגונים בהם העובדים פזורים במקומות
או מושאלים לחברות אחרות :במקום הדפסת שעות נוכחות
כמקובל  -עם הדלקת המחשב והזדהות בסיסמה ,מופיע מסך
אישי לעובד בו ידווח "כניסה" או "יציאה".
בנוסף ,מאפשרת המערכת לעדכן ,לשנות ולאשר נתוני דיווח,
להפיק דו"חות ממערכת הנוכחות ,לדרוש אישור ממונה על ביצוע
שינויים ולדווח על שעות שמושקעות למשימות
שונות .עמוס כרובי ,מנכ"ל בינת סמך ,שבה
הותקנה באחרונה המערכת" :כחברת מיקור חוץ,
עובדינו מוצבים באתרים מרוחקים וחיפשנו
פתרון יעיל ,שיחליף את הדיווחים הידניים,
שמעכבים את תהליך הדיווח וגורמים לטעויות.
המערכת האינטרנטית מאפשרת תהליך קצר
ומהיר ולחברה נחסכות עלויות וימי עבודה".

אם בחברה שלכם מחפשים ישראלים שמוכנים לעבוד
בחו"ל ,או שאתם עובדים שרוצים לפרוץ מעבר לגבולות
שוק העבודה הישראלי ,אתר חדש ,Relocationjobs.co.il ,ינסה
לסייע לכם להיפגש.
באתר לוח משרות רילוקיישן ,אפשרות להעלאת קורות חיים,
מאמרים וחומר מקצועי בנושא מעברים לחו"ל וההכנות לקראתם.
כן ,באתר פורומים בהם ניתן לשאול ולהתייעץ עם צוות האתר,
על תחומים כמו גיוס והשמה ,מיסוי ומשפטים ,לוגיסטיקה ותפעול
ורווחת העובד.
בשלב זה מוצעות באתר כ– 200משרות בצפון אמריקה ,אירופה
ואסיה" .יש דרישה לישראלים בחו"ל ,אבל עד היום לא היה מקום
אחד שירכז משרות בתחום" ,אומרת מנהלת הפורטל עינת גז" .רוב
אתרי המשרות בחו"ל מיועדות לצעירים המחפשים עבודה בממכר
תמונות או מוצרי טיפוח בקניונים .כאן מדובר במגוון גדול של
תחומים מקצועיים ,לרבות משרות בכירים".
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חילוקי דעות

נכון להיום ,נראה כי
האחריות למציאת פתרונות
חילוץ ממגדלים תחול בעתיד
גם על החברות עצמן .אלא
שחיים תמם ,מפקח כבאות
ראשי ,אינו סבור שיש לחייב
התקנת פתרונות חילוץ מיוחדים,
המבוססים על אמצעים כמו
מתקני גלישה ,בקומות העליונות
במגדלים" :תרדו מכל ההמצאות
האלה ,אנחנו מתבססים על
הגישה האמריקאית ,לפיה
התשתית של המבנה אמורה
למנוע מצב בו אנשים נלכדים

תא כיבוי
וחילוץ של
אוליב
הנדסה

במגדל" ,הוא אומר.
לעומתו ,שמעון רומח ,נציב
כבאות והצלה ,דווקא מוכן
לבחון אמצעי חילוץ חדשים:
"גם אם המערכות האלה יצילו
אנשים בודדים ממוות ,הן שוות
בדיקה" ,הוא אומר ,אך מודה
שספק אם רכישת האמצעים
תהפוך לחובה בכל מגדל.
"לתקנה מחייבת כזו יש
השלכות כלכליות מרחיקות
לכת" ,הוא אומר" ,בנוסף ,עד
היום לא מצאתי מערכת חילוץ
אופטימלית".
על עובדה אחת אין ביניהם
ויכוח  -במקרה הצורך ,הסולמות
שברשותם יוכלו להגיע רק עד
הקומה ה–" .14יש בעולם סולמות
גבוהים יותר" ,אומר רומח" ,אך
בגלל מגבלות תקציב ,לא נוכל
לרכוש אותם" .ליליאור סבור
שההגעה של כוחות החילוץ

לקומה ה– 14הוא תרחיש אופטימי
מידי שכן" ,מה קורה אם אין
גישה לרכב שנושא את הסולם,
כמו במקרה של הבניין המרובע
בעזריאלי? לרוב אפשר להגיע
לקומה השביעית בלבד".
"דווקא במדינות המתפתחות,
יותר קל לנו לפעול" ,אומרת
פסח" ,במדינות כמו ארה"ב
וישראל נוטים לסמוך על
הרשויות ,במדינות כמו הודו
ורוסיה ברור לחברות שהאחריות
שלהם ושם יש יותר התעניינות".
מנכ"ל דאבל אקזיט ,רפי
סלהום ,טוען כי בעקבות מאמצי
השיווק שלהם ,ברוסיה צפוי
לעבור בקרוב חוק המחייב
לצייד כל מגדל באמצעי חילוץ.
בישראל מדווחות החברות
הפועלות בשוק על התעניינות
בעיקר במגזר הפרטי.
"בחודשים האחרונים
התחלנו לשווק את המערכת
גם בישראל ,וזה לא קל",
אומר סלהום" ,עד עכשיו רוב
הלקוחות שלנו היו אנשים
פרטיים שהחליטו לקחת אחריות
ולהתקין מערכת חילוץ בבית".
אורי שיפמן ,המתגורר בקומה
ה– 23ברחובות ,החליט לרכוש
את מערכת הספיידר של מוסרות
טכנולוגיה לביתו בעלות של
 7,000–6,000שקל" .בזמן הפיגוע
במגדלי התאומים שהיתי בארה"ב
וזה הספיק כדי לעורר את
המודעות שלי לנושא" ,הוא אומר.
בתוך כך ,הוא החליט למקם את
המערכת בחדר הילדים וצפוי
לתרגל אותה בשבוע הקרוב.
בזמן חירום ,הוא מדגיש" :אעדיף
להשתמש במערכת ,מאשר לרוץ
במדרגות החירום מהקומה ה–."23
career@themarker.com

סייע בהכנת הכתבה :חיים ביאור

כוחות חילוץ מפנים את הריסות מגדלי התאומים לאחר פיגוע ה 11-בספטמבר

מתמחים בלובינג

יזמות דרומית

תואר ראשון בחשבונאות בר"ג

סטודנטים לממשל מהמרכז הבינתחומי בהרצליה
יתמחו במשרד הלובינג גלעד יחסי ממשל ולובינג
במשך סמסטר אחד (ארבעה חודשים וחצי) ,החל משנת
הלימודים הקרובה.
ההתמחות אמורה להקנות לסטודנטים כלים מעשיים לצורך
השתלבותם האפשרית בעבודה בתחום הממשל.
בסיום ההתמחות יגישו המתמחים עבודות מסכמות שבהן
ינותחו התהליכים המקצועיים שבהם התנסו ,הן מבחינה האקדמית
והן מבחינה מעשית .פרופ' אלכס מינץ ,דיקן בי"ס לאודר לממשל
במרכז הבינתחומי הרצליה" :אנו מציעים לתלמידנו מגוון
התמחויות בכנסת :במרכז השלטון המקומי ,ברשויות המקומיות,
במשרדי הממשלה השונים ,במערכת הביטחון ,ובחברות העוסקות
בשיווק ובייעוץ פוליטי.
שיתופי פעולה אלה מסייעים סטודנטים להשתלב בתום לימודיהם
במערכות הציבוריות והעסקיות המובילות בישראל".

 25סטודנטים סיימו באחרונה את קורס היזמות הראשון
שמפעילה קרן מיראז' בנגב 15 .מהם כבר יצאו לדרך עם
העסקים שהקימו ובימים אלה נערכים שלבי המיון למחזור הבא.
תוכנית זו יצאה לפועל ב– 2007ביוזמת הקרן ,כתוכנית עבור
סטודנטים של עמותת איילים .הרציונל שעומד מאחוריה הוא
ניסיון להתמודד עם האתגר המרכזי העומד בפני מתיישבים
פוטנציאליים בנגב :מציאת מקום תעסוקה.
הקרן הקימה לפני כשנה מרכז יזמות ,במטרה ליצור מערך
הכשרתי בתחום הפיתוח העסקי .קהל היעד שלה הוא אנשים
בעלי רעיון יזמי חדש; בעלי עסקים העוסקים במיזמים תיירותיים;
והכשרות בתחום החקלאות האורגנית.
"קהל היעד הראשון הוא חתך האוכלוסייה בעל פוטנציאל ליזמות,
שבחלקו סטודנטיאלי" ,אומרת נעמה דהן ,האחראית על הפרויקט
מטעם הקרן" .מימוש המיזמים בנגב נעשה באמצעות יצירת מערך
הכשרות אטרקטיווי ,תוך מתן תנאים להקמת עסקים באזור".

המועצה להשכלה גבוהה אישרה את הקמתו בית ספר
לתואר ראשון בחשבונאות במרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ברמת גן.
בראש תוכנית הלימודים לחשבונאות יעמוד פרופ' דרור
צוקרמן ,ששימש בעבר כדיקן בית הספר למינהל עסקים
באוניברסיטה העברית .סגל המרצים במסגרת התוכנית
לחשבונאות יכלול אנשי אקדמיה מתחום החשבונאות
ומדיסציפלינות רלוונטיות כמו מימון ,כלכלה ,סטטיסטיקה
ושיווק .את סגל המרצים יובילו פרופ' חיים לוי (דיקן בית הספר
למינהל עסקים) ,פרופ' יורם עדן ,פרופ' ארתור מידן ,ד"ר שילה
ליפשיץ וד"ר רימונה פלס .לדברי ניצה מזר ,מנכ"לית המרכז
האקדמי למשפט ולעסקים" ,זוהי קפיצת מדרגה נוספת בדרך
להצבת הסטודנטים בחזית המשפטית והעסקית של ישראל
בשנים הקרובות".

>>

>>

>>

עידו סולומון

תצלום :בלומברג

'תעשה לי טובה ,אנחנו מעדיפים
לא לחשוב על זה בכלל'" ,הוא
אומר" ,אני מנסה להסביר שזו
האחריות של המעסיקים לדאוג
לכך שהעובדים יהיו בטוחים,
אבל זה לא תמיד עובד".
נראה כי הטראומה של
הפיגוע במגדלי התאומים יצרה
אפקט הפוך  -במקום להיערך
מצב חירום ,מרבית החברות
הישראליות מעדיפות להימנע
מלעסוק בנושא" .קיים כאן
אלמנט פסיכולוגי" ,אומרת
אילנית פסח ,מנכ"לית מוסרות
טכנולוגיה" ,אנשים מעדיפים
להדחיק עד שמגיע הרגע
שמאלץ אותם להתמודד".
יוחאי ליליאור ,העומד בראש
יחידת החילוץ של חברת הראל,
ממליץ למעסיקים לבחון את
האופציות העומדות לרשותם
למען דאגה על ביטחון העובדים.
לדבריו" ,גם אם זה נראה
לא סביר שהעובדים יסכימו
להשתלשל בחבלים מהקומה
ה– ,20בשעת חירום ,אם האופציה
תהיה לקפוץ מהחלון או לרדת
בסנפליג ,הבחירה די ברורה".

דובר בזק ,גיא הדס:
"מגדלי עזריאלי בנויים
בצורה שונה מזו של
מגדלי התאומים .אנחנו
סומכים על חיל האוויר
שיירט כל מטוס שינסה
לבצע פיגוע"

