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בטיחות בעבודת נשים – הגישה המגדרית
להבדלים הביולוגיים ולהבדלים בדפוסי התעסוקה,
בתפקידים ובמשימות שנשים וגברים ממלאים
בעבודה ,יש חשיבות מבחינת החשיפה לגורמי
הסיכון ולסיכונים הפיזיים והפסיכולוגיים .כפועל יוצא
מכך ,יש שוני בין המינים גם בפגיעֹות התעסוקתיות.
בעבר ,ניתנה פחות תשומת לב להיבטי בטיחות
ובריאות תעסוקתיים ייחודיים לנשים (למעט איסור
עבודה וחשיפות מסוימות במהלך היריון) ,ולכן,
פציעות ומחלות תעסוקתיות של נשים אובחנו פחות,
דווחו פחות וניתנו להם פחות פיצויים .תחום הבריאות
והבטיחות התעסוקתית מתבסס ,לעתים קרובות ,על
סטריאוטיפים מגדריים ,כגון "נשים מבצעות עבודות
קלות יותר" או "גברים נוטים לסבול פחות מלחץ
הקשור לעבודה".
אלא שגורמים תעסוקתיים עשויים להיות בעלי
השלכה על פוריות האישה והיכולת להרות או לפגוע
בבריאות העובר .עם גורמים אלה נמנים:
גורמי סיכון פיזיקליים ,כגון קרינה מייננת הנפלטת
ממכשירי רנטגן; מכשור המכיל חומרים רדיואקטיביים,
בתהליכי ייצור ,בייצור חשמל ,קרינה קוסמית שאליה
נחשפים דיילים וטייסים ועוד .קרינה מייננת עשויה
להשפיע על הפוריות ולגרום לנזק חמור לחומר הגנטי
של תאים יחידים ,או לשינויים גנטיים עם השלכות על
ההיריון או על העובר.
גורמי סיכון ביולוגיים – מחוללי מחלות
וזיהומים ,חיידקים דוגמת הליסטריה (Listeria

 ,)monocytogenesהמצוי ,בין היתר ,בהפרשות
של חיות נגועות ובחלב שלא עבר פיסטור; וירוסים
דוגמת  ,HIVשעובר במגע עם נוזלי גוף; עובשים,
פטריות וטפילים ,דוגמת טוקסופלזמה גונדי
( ,)Toxoplasma gondiiהמועבר באמצעות
בשר נגוע ,נא או שאינו מבושל דיו.
גורמי סיכון כימיים – עובדות תעשייה כימית
ומעבדות ,חברות תרופות ,עובדות מספרה ומכוני
יופי ,עובדות ניקוי יבש ,חקלאות ועוד חשופות
לחומרים כימיים .חומרים כימיים יכולים לחדור
לגוף דרך מגע עם העור או העיניים ,דרך הנשימה
או בבליעה .ההשלכות של חשיפה לחומר כימי
לעתים אינן זהות במקרה של נשים וגברים.
התחשבות במגדר בנושאי בטיחות ובריאות
תעסוקתית היא דבר חשוב בכל מקום עבודה.
כדי לשמור על בטיחות ובריאות של נשים
בעבודה ,מומלץ לבצע הערכת סיכונים שגרתית
בכל העבודות המבוצעות על ידי נשים ,במיוחד
בגיל הפוריות ,ולוודא שכל האנשים המעורבים
בהערכת סיכונים ובניהול סיכונים מודעים לבעיות
בריאות ובטיחות ייחודיות המשפיעות על נשים.
גישה בעלת רגישות מגדרית מכירה ומציגה את
ההבדלים הקיימים בין עובדים ועובדות ,מזהה את
הסיכונים השונים שאליהם הם חשופים ומציעה
אמצעי בקרה ,כך שיסופקו פתרונות יעילים לכל
העובדים.

רצועות הרמה לשימוש בטוח
כללי השימוש הבטוח ברצועות הרמה:
יש להתחיל לעבוד עם רצועת הרמה רק לאחר
שמוודאים שקיים תסקיר בדיקה בתוקף לחצי
שנה וכי קיימת טבעת זיהוי ממתכת
יש להשתמש ברצועה מזוהה
את רצועות ההרמה יש לאחסן במקום מקורה
ומוצל ,ובמקום האחסנה צריכה להיות טבלת
רישום עומסים מותרים להרמה על פי סוג הרצועה
אין לבצע תיקונים ברצועה .רצועה לא תקינה
תיפסל לשימוש
רצועות מלוכלכות יש לנקות ולבדוק טרם שימוש
חוזר
אין לבצע קשירות ברצועה
יש לשים לב בהתחלת ההרמה לכך שהרצועה
אינה מונחת על פינות חדות
בזמן ההרמה חל איסור על עמידה מתחת למטען
המורם
יש לוודא טרם התחלת העבודה שהעומס המותר
להרמה מתאים למשקל של המטען המורם.
לכל אורך ההרמה חייב להיות עובד בקשר עין עם
מפעיל המשאית  /עגורן (אתת).

הקריטריונים לפסילה הם:
 .1סימני מעיכה או צביטה.
 .2פרימת תפרים באורך שמעל  10ס"מ.

 .3חוסר בסימני זיהוי וסימון (כולל תווית בדיקה
ותסקיר בודק מוסמך).
 .4תפרים פתוחים.
 .5חתכים מפינות חדות.
 .6סימני פגיעת חום.
 .7סימני איכול כימיים.
 .8רצועה יבשה וקשה.
 .9קריעת סיבים מעל  10%מרוחב הרצועה.
טבלת עומסי הרמה ,צבע ורוחב לרצועות דו-שכבתיות

"שגרירי בטיחות" צעירים במגזר הערבי
בתחילת חודש פברואר נפתחו
לראשונה קורסי "שגרירי בטיחות"
לנוער מהמגזר הערבי בכפר טורעאן,
במועצה האזורית מעלה עירון ובכפר
כנא .הקורסים נערכו על ידי המוסד
לבטיחות ולגיהות ,ללא תשלום ,בשיתוף
היחידה לקידום נוער וארגון העובדים
מען .בקורסים השתתפו כ 40-בני נוער
והוא בוצע במתכונת של מפגש אחד
בשבוע.
מטרת הקורסים הייתה הטמעת ערכים
בתחום הבטיחות בקרב בני הנוער ,מגיל
צעיר .את הקורסים פתח ד"ר סמי סעדי,
מנהל מחוז הצפון במוס"ל ,שהדגיש את
חשיבות נושא הבטיחות .החומר הועבר
בשפה הערבית בידי מדריכי המוס"ל
פייסל פלאח וכמאל מוסטפא ,יחד עם
סמי סעדי .המפגש הראשון התמקד
בחשיבות נושא הבטיחות ובמושגי יסוד
בתחום הבטיחות.

מגן אישי ,שיטות לזיהוי ולאיתור סיכונים
ועוד ,במטרה להקנות לחניכים כלים
לאיתור סיכונים במקום עבודתם ודרכים
לסילוקם.
בסיום הקורס ביצעו הנערים פרויקט
סיום ,שבמסגרתו נדרשו לזהות ולאתר
סיכונים במקום עבודתם .כל חניך נתבקש
לצלם תמונות או סרטונים קצרים של
מצבים מסוכנים שחווה או ראה במקום
עבודתו ,והמפגש האחרון הוקדש להצגת
הפרויקטים של החניכים .לאחר הצגת
הפרויקטים חולקו לחניכים תעודות
"שגרירי בטיחות".

הקורס במעלה עירון ,שנפתח כמה
ימים לאחר הקורס בטורעאן ,יועד לנוער
משלושה כפרים בוואדי עארה .נכחו
בו כ 20-בני נוער ,שבאו ללמוד כיצד
להישמר מהסכנות שבאתרי הבנייה.
נערים אלה ,למרות גילם הצעיר ,כבר
היו מעורבים בחלקם בתאונות עבודה
קשות.
בקורס הועברו נושאים מגוונים בתחום
הבטיחות ,שהותאמו במיוחד למאפיינים
התעסוקתיים של הנערים ,כמו בטיחות
בעבודות בנייה ,נפילות מגובה ,ציוד

חוברת ימי הכשירות לממוני
הבטיחות ,לשנת  ,2018של מינהל
ההכשרה וההדרכה במוסד לבטיחות
ולגיהות ,יצאה לאור בימים אלה
בגרסתה המודפסת ותחולק בחינם
לכל המעוניין!

מינהל הכשרה והדרכה

ימי כשירות
מקצועיים
לממונים על
הבטיחות
לשנת 2018
שנה 23

ימי הכשירות מאושרים ע"י מפקח עבודה ראשי,
בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
ממונים על הבטיחות התשנ"ו1996-

היו שותפים ללמידה איכותית ומקצועית,
שתסייע להקטנת מספר תאונות העבודה!
* כל מידות המשקל נקובות בערכים של טון

מנהלי העבודה באתרים נדרשים ,עוד בטרם
התחלת העבודה ,לבדוק שהתסקירים בתוקף,
לוודא שתווית הזיהוי על הרצועה משויכת לתסקיר
הבדיקה ושהרצועות תקינות.
מדריכי הבטיחות ,המגיעים לאתרים ,נדרשים גם
להתמקד בספקים חיצוניים ,המגיעים לאתרי
הבנייה עם משאיות ובהן ציוד משלהם .כמו כן,
מספקים מדריכי המוס"ל מידע לגבי תדירות
הבדיקות ,לגבי אחסנה ולגבי עבודה עם רצועות
ההרמה – כל זאת ,במטרה להעלות את המּודעות
לבטיחות בענף הבנייה.

מינהל הכשרה והדרכה*9293 :

למערך ההדרכה

https://www.osh.org.il/heb/training

מרכז מידע*9214 :
www.osh.org.il
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