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 אם רצית כיוון הדרכתי נכון בבטיחות

 ,אם רצית ללא פשרות שיעורים של איכות
 אם ציפית להדרכה מתקדמת
  ...אם חלמת על חוויה לתפארת

  
  יש מקום אחד ברור

  ,מאורגן מתוקתק וסדור
  ידע ומידע לרוב בו אגור

  -שמו " כיוונים"
  .וזו תמצית כל הסיפור

  
  את הכיוון ואת הטון

  ,את התיאומים והחזון
  את הדגשים ואת העיקר

  ,את הביטחון שכלום לא יחסר
  את כל אלה ועוד למכביר

  ,הנשיאה והבעלים, ל"נותנת המנכ
  .היא הכתובת שאליה פונים -  איילה בירן

  
  חברת הנפט, פזאצלנו ב

  ,נאמניםהוזמן אצלה קורס 
  כן לכאלה אנשים עסוקים(

  ,")לברוח מהשיעורים"שרק רוצים 
  אקדים ואומר את השורה התחתונה

  ,שכל אחד ואחד מהם היה תלמיד לתפארת
  בלי לחתוך בלי להתחמק

  ,"יש לי ישיבה חשובה אחרת"בלי 
  וישבו ולמדו כל השעות והימים

  ,שותים בצמא הידע ודורשים תוספים
  ייחודיתוהכל בא מעבודת הכנה 

  .הדדית כמובן אך לא שגרתית
  

  החל בהצעת המחיר שהיא מפורטת
  ,עם גבולות החופש כפי שהתקנה מאפשרת

  תיאום ותכנון ייעודי לארגונך, המשך בפגישות לימוד
  .עד שנדמה לך שאיילה היא מחליפתך בתפקידך

  
   –המשך דרך המרצים 

  ,כל אחד מכין עצמו באופן פרטני לצרכיך
  ...מצא ששתלו בתוך המצגות ת

  .צילומי עבודה רלוונטיים של עובדיך
  

  הו כמה שהן חשובות, והדוגמאות
  ,שכל עובד שומע אותן מתוך הווי חיי עבודתו

   –ומבין שההדרכה הזו נתפרה 
  .בדיוק לפי תכניו ומידתו

  

  

  מרצה ותיק ומנוסה, אהרון לופט
  ,שוטח את כל מה שדורש החוק היבש

  רגע דל משעמםועושה זאת בטוב טעם בלי 
  .חיוכו ורצינותו פועלים כמכבש

  
  מלמד אנשים לשמור על עצמם אור אידלמן

  ,בתנועות מעוגלות בפשטות שלא תאומן
  את כל הארגונומיה הוא מעביר בקלילות
  .משאיר טעם של עוד והרבה שכלתנות

  
  הםיושריפות ומה שבינ, עם חשמל, רמי ינקלביץ

  ,טוחן עד שתדע לדקלם, מדגים, מסביר
  המקצוע ניכר בו דרך שנות ניסיון וידע

  .לא תתפסו אותו מהסס נוכח שאלת פתע
  

  ,המנחה איילהואחרונה חביבה 
  ,שנמצאת בכל השיעורים

  ,רושמת ומשפרת שיפורים, מקשיבה
  נכונה לבאות, מעירה ומתערבת

  .ניכרת שליטתה בחומר כיאות
  

  שיעורים' היא עצמה מלמדת מס
  ,כולם מרתקים מלאי עניין

  ולל דוגמאות מעשיות להמחשהכ
  .חלקן אף אישיות כמובן

  
  !יש מבחן –בטרם שיחת סיכום , לבסוף

  ,שגם הוא הפתעה לרחבי האופק ותאבי עניין
  "מבחן הגורלי"לפניו סיכום של החומר לפני ה

  ממנו כולם מוסיפים ידע
  ".שלילי"וקשה לצאת ממנו עם 

  
  שיחת הסיכום היא שיר הלל

  ,)משובים בכתבנוספו אליו גם (
   –כי את הקורס הזה במיוחד 
  .כל אחד ממשתתפיו אהב

  
  נותר רק לומר לך איילה תודה

  ,בתקווה לקורסים נוספים
  בטוח שהתחזקה כאן 

  .חברות טובה להרבה שנים
  

  

  
  מהנדס, אלי מרום

  הממונה על הבטיחות
  נפט' פז חב

  

 


