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דבר המנכ״ל

 ד"ר מיקי וינקלר,
מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות

מסכמים שנה.
שנת 2022 הגיעה לסיומה, וכמו בכל שנה, 

אנו מסכמים את הפעילות שביצעו עובדי 
המוס"ל לקידום הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית במקומות העבודה בישראל.
השנה נפתחה בעלייה מחודשת במספר 

תאונות העבודה הקטלניות באתרי הבנייה. 
מגמה זו חייבה אותנו להוביל לפעילות מידית 

ולכינוס מנהלים ובעלי מקצוע לכנס חירום, 
אשר גולת הכותרת שלו הייתה פאנל מקצועי 

בהשתתפות ארבעת המנכ"לים של חברות 
הבנייה הגדולות: רונן גינזבורג מחברת דניה 

סיבוס, אמיר אבולעפיה מחברת דונה, יוסי 
בכר מחברת שבירו וטל הרשקוביץ מחברת 

תדהר. 
הפאנל דן בדילמות שאיתן מתמודדות 

ההנהלות של חברות הבנייה בדרכן להקטנת 
מספר הנפגעים באתרי הבנייה. המוס"ל 

זכה לתגובות אוהדות רבות, במהלך הכנס 
ובסיומו, על השיח המקצועי ועל הצגת 

האתגרים למזעור התאונות שהוא מוביל עם 
השותפים - הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הסתדרות 
עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מטה 

הבטיחות וצומת.

בסוף חודש אפריל השנה חל יום הבטיחות 
הבין-לאומי, אשר במסגרתו בחרנו להמשיך 
את הצלחת השנה הקודמת ולקיים זו הפעם 

השנייה פאנל משותף עם עיתון כלכליסט, 
תחת הכותרת "בטיחות בעבודה באחריות 

כולנו". הפאנל שהובלנו, בהשתתפות שלושה 
חברי כנסת - יאיר גולן, מנסור עבאס ואוסמה 

סעדי - הביא לציבור הרחב את השיח 
בתחומי הכשל בחברה הערבית בבטיחות 

בעבודה. לאחר מכן, קיימנו בחודש מאי 
יחד עם שותפינו את יום הבטיחות הארצי 

בבנייה ובו הובלנו פעילות בחמישה בתי ספר 
מקצועיים, זאת, לאור הצלחת פעילותנו 

בשנה הקודמת בבית הספר בטייבה.
החיבור שבין התלמידים בבתי הספר 

המקצועיים ובין מדריכי המוס"ל, שהציגו 
יכולות הדרכה ותרגול מעשי בשטח בית 

הספר, הובילו להחלטת מנהלי בתי הספר 
על המשך פעילות זו יותר מיום אחד בשנה, 

כדי ליצור תשתית לזיהוי סיכוני בטיחות 
ולמזעורם עוד בגיל צעיר.

את חציה השני של שנת 2022 פתחנו 
בוועידת נצרת לקידום הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית בחברה הערבית. זו הפעם 
השנייה שאנו מקיימים את הכנס, ומספר 

הנוכחים הרב באולם הכנסים בנצרת הוכיח 
את רצונה של החברה הערבית להשתפר 

בתחום תאונות העבודה.

הכנס השלישי שהובלנו השנה היה בתחום 
הבריאות התעסוקתית, תחום שאנו מזהים 
בו פערי ידע, שעומדים בסתירה למציאות 

בישראל, אשר בה יש יותר נפגעים ונפטרים 
מחשיפה למחלות מקצוע מאשר בתאונות 

עבודה. הסטטיסטיקה בישראל אינה שונה מזו 
הקיימת בעולם, ולפי הנתונים שהצגנו מצבנו 

אף גרוע יותר. הפגיעה בתחום הבריאות 
התעסוקתית אינה מתבטאת באופן מידי, אלא 
מתרחשת לאורך זמן עקב חשיפה מתמשכת 
במקום העבודה. המוס"ל ימשיך להוביל את 

ההסברה בתחום הבריאות התעסוקתית, 
ולשם כך גייס לשורותיו את מיכאל מימן, 

מומחה לפיתוח אמצעים טכנולוגיים להסברה 
ולהערכה עצמית של חשיפות.

את הכנס הרביעי של המוס"ל, ששובר שיא 
של כנסים בשנה, קיימנו באוניברסיטת 

תל אביב בנושא "אקדמיה מקדמת 
בטיחות, חדשנות ורגולציה". בתחום שילוב 

הידע בבטיחות עם הלימודים באקדמיה 
אנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם 

המחלקה לבטיחות באוניברסיטת בן גוריון, 
באוניברסיטת אריאל ובאוניברסיטת חיפה 

במגוון נושאי מחקר וחניכת סטודנטים.

בתחום הידע והפצתו הובלנו השנה מהלכים 
חדשניים. הראשון שבהם היה פיתוח לומדות 

כיס בתחום החומ"ס וועדות הבטיחות. דור 
ה-Y ודור ה-Z, שהחלו כבר להיכנס למעגל 

העבודה, גדלו בעולם הטכנולוגיה וההדרכות 
מרחוק. לכן, הקמנו את יחידת פיתוח 

טכנולוגיות ההדרכה, שתַפתח לומדות 
מקצועיות המתאימות לחידושים הקיימים.

בהתאם למגמה זו קלטנו ניידת הדרכה 
חדשה, שהצטרפה לשתיים שנקלטו ב-2019 

וב-2021. בקרוב נקלוט עוד שתי ניידות 
טכנולוגיות חדשות, שיחליפו את הניידות 

הוותיקות ששירתו אותנו נאמנה בשבע 
השנים האחרונות. חמש הניידות החדשות 

יגיעו לכל מקום עבודה ויאפשרו למידה 
אישית במגוון שפות.

מהפכה זו, שהובלנו בשלוש השנים 
האחרונות, נתנה ביטוי לשינוי תפיסת 

הלמידה – מהרצאה פרונטלית, ללמידה 
אישית מבוססת יכולות וקצב אישי. התוצאות 

כבר ניכרות אצל הלומדים.

כמו כן, המשכנו השנה את הרחבת המרכז 
הלאומי לסימולטורים, אשר נפתח בשנת 

2021 והחל לתפוס תאוצה בהכשרות 
מפעילי עגורן צריח. השנה הוסיף האגף 

להכשרה לרשימת החייבים בהכשרה 
באמצעות סימולטור את מפעילי העגורן 

הנייד. התוצאות שנאספו מוכיחות את החיזוק 
הנדרש למפעילים מבחינת ידע ומיומנות. 

תובנה נוספת היא כי גם מנהלים המתאמנים 
בסימולטור בהפעלת הכלי נחשפים לפערים 

אישיים שלהם בהבנה, בתכנון ובניהול תהליך 
העבודה. ההתנסות בסימולטור מפתחת 
במנהלים את היכולת להבין טוב יותר את 

ההתרחשויות באתר הבנייה.

עוד בתחום הלמידה וההדרכה: מרכז המידע 
של המוס"ל שינה את מיקוד עיסוקו ועבר 

לאיתור ידיעות מהעולם בתחומי הבטיחות 
בעבודה והבריאות התעסוקתית ולפרסומן, 

כדי לחשוף את ציבור המנהלים ובעלי 
המקצוע לחדשנות ולקדמה בכל תחומי 

העבודה וחקיקת העבודה הנהוגים בעולם.
 כמו כן, הספרייה שהוקמה במוס"ל עם 
הקמתו, לפני כ-69 שנה, וכללה ספרות 

מקצועית יקרת ערך מהארץ ומהעולם שלא 
הייתה נגישה לציבור, עוברת טרנספורמציה 
דיגיטלית, והחומר שנסרק יהיה נגיש ברשת 

לטובת המתעניינים בבטיחות ובבריאות 
תעסוקתית.

בשש השנים האחרונות אנו מפתחים את 
תחום הבטיחות לעובדים עם מוגבלות, אשר 
בו אנו רואים את עצמנו כחלוצים וכמובילים. 

השנה, לקראת יום הזכויות לאנשים עם 
מוגבלות, הרחבנו את הפעילות וקיימנו שני 

פאנלים, למנהלים ולאנשי מקצוע, אשר 
עליהם תוכלו לקרוא בהרחבה בגיליון זה. 

בשנת 2023 נמשיך בפעילות זו ונשתף 
פעולה עם גופים מקצועיים נוספים התומכים 

בשילוב עובדים עם מוגבלות בתעסוקה.

יחידת המחקר שלנו הובילה השנה כמה 
מחקרים פורצי דרך, שחשפו פערי ידע 

בבטיחות: 
• המחקר על השימוש בסנטרייה בעבודה 



בגובה, אשר חשף את פערי הידע הקיימים 
בקרב העובדים בעניין חובת השימוש 

בסנטרייה בעבודה בגובה ולאפשרויות 
השימוש בה.

• מחקר ההמשך למחקר משנת 2021 
בתחום עמדות העובדים בבריאות 

תעסוקתית, אשר גם בו אנו מזהים פערי 
ידע אצל עובדים, עייפות עקב זמני נסיעה 

לעבודה ובחזרה ועוד. 
תוצאות המחקר זכו לתהודה רבה 

באקדמיה, שביקשה להשתמש בהן לצורכי 
למידה ושילוב במחקרי המשך. עוד הרחיב 

תחום המחקר את פעילותו ובמקביל 
לקליטת חוקרת חדשה יצאה מחלקת 

המחקר במחקר חדש על השפעות הסוכרת 
על הבריאות התעסוקתית. 

בשנת 2023 נחנוך את כיתת ההדרכה 
הראשונה של המוס"ל, שנבנתה במחוז 

הצפון על פי תכנון מחדש של מרחב 

העבודה במחוז ולצורך התייעלות ארגונית. 
ההצטיידות באביזרי הדרכה חדשים תאפשר 

לנו הפחתת עלויות בהדרכת אוכלוסיית 
מוחלשות, ללא צורך בהשכרת כיתה.

השנה, לראשונה, לאחר שנים רבות של 
הסתמכות על תוכניות לימוד רגולטוריות, 
פיתחנו תוכנית למידה ייחודית למוס"ל - 
למנהלי EHS. אנו מאמינים כי התוכנית 

תשמש את ממוני הבטיחות בשלב שלאחר 
סיום הכשרתם, כך שיוכלו להתאים 

את עצמם לתנאי הקבלה של החברות 
הגלובליות. 

לסיכום פעילותנו השנה אציין את הרחבת 
הפעילות של מוקד קו החיים, שהחלטנו 
כי ישמש כמוקד לאומי לדיווח על סיכוני 

בטיחות ופניות הציבור למידע. בכל שנה, 
מאז הקמתו, נחשף המוקד לעוד אנשים 

ובעלי מקצוע. מוקד זה הוא ליבת הפעילות 

של המוס"ל, המרכזת תחת קורת גג אחת 
דיווח והנגשת מידע וידע בתחומי הבטיחות 
והבריאות התעסוקתית ומאפשרת לנו את 
ניתוח המידע שמתקבל מהציבור ונתינת 

מענה מקצועי לפונים. 

אני מאחל לעובדות ולעובדי המוס"ל המשך 
עשייה מבורכת לקידום הבטיחות והבריאות 
התעסוקתית. עבודתכם ופעילותכם בשטח 
ניכרת, ויעידו על כך התגובות הרבות שאנו 

מקבלים באופן ישיר ועקיף במשובים 
ובמיילים.  
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בברכה,
 ד"ר מיקי וינקלר, 

מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות
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