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הכנס ה 3-לטכנולוגיות
מקדמות בטיחות

שמים את החיים
על המפה

המוס"ל משיק מיזם חדש,
במטרה להגביר את מעורבות
הציבור בהתמודדות עם
תאונות ענף הבנייה

עמ' 4

מינוף המאבק הממשלתי
בתאונות בענף הבנייה

עמ' 5

קו החיים

הרעיון המרכזי במיזם הוא
שינוי תרבות הבטיחות
בעבודה בישראל ,על ידי
חיבור האזרחים לנושא
חשוב זה

עמ' 6
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״ניתבנו משאבים להעלאת
המודעות בקרב עובדי הבנייה,
הקבלנים והציבור .אציין את
חלקו של המוס"ל בעשייה״

●

תש"פ

www.osh.org.il

ביטאון המוסד לבטיחות ולגיהות

"קו החיים" –
מדווחים ומצילים חיים

עמ' 7

יום הבטיחות
העולמי בעבודה

במוסד לבטיחות ולגיהות,
כמו בכל רחבי העולם,
מציינים את יום הבטיחות
בעבודה ,שחל ב 28-באפריל

עמ' 5

המוסד לבטיחות ולגיהות

בטיחות ובריאות בעבודה  -זה אנחנו

מים מותפלים ימתקו
(בשיטת אוסמוזה הפוכה)

במתקן ההתפלה בשורק
משביחים את המים באופן
ממוחשב ,תוך הקפדה מיוחדת
על בטיחות בתהליכים

עמ' 8

נשים ְּבחּורה
מבשלות בבטיחות

מפעל הקייטרינג בנגב מעסיק
 20נשים ,המבשלות ל110-
מסגרות חינוך .לאחרונה נערך
בו קורס "שגרירי בטיחות"

עמ' 22

www.osh.org.il

עובדים בסביבה
ארגונומית בטוחה

תכנון יעיל של עמדת העבודה
מפחית פגיעות ומגביר תפוקה.
הבאנו כללים מנחים לעיצוב
סביבת העבודה

עמ' 28

ועידת נצרת לקידום
הבטיחות בענף הבנייה
עמדה בסימן ההתאמה
לקהל היעד  -שהגיע ,ברובו,
מקרב החברה הערבית

עמ' 5

המוס"ל מתמקד במניעת
תאונות עבודה בבנייה בכלל,
ובחברה הערבית בפרט,
באמצעות שליחת מדריכים
לאתר הבנייה

עמ' 6

המוס"ל הרחיב את פעילותו
בחברה הערבית ופתח ,לראשונה,
קורסים ייעודיים לממוני בטיחות
בעבודה ראשוניים מסוגם
וייחודיים במתכונתם

עמ' 12

מספר הנפגעים בתאונות
העבודה בבנייה עלה בשנים
האחרונות .סדרת מחקרים
בוחנת את הקשר לגורם
האנושי

עמ' 22

הכנס ה 3-לטכנולוגיות
מקדמות בטיחות הוא פרי
שיתוף פעולה בין המוס"ל
והפקולטה להנדסת
מכונות בטכניון

עמ' 4

ברשות הארצית לכבאות
והצלה שוקדים על פיתוח
אמצעים לכיבוי אש
ולמניעה ,כגון רחפנים,
רובוטי כיבוי ואפליקציות

עמ' 8

שינוע בטון לאתר
מתאפיין בריבוי רכבים,
צוותים ובעלי תפקידים
ומצריך מּודעות למגוון
סיכונים והיבטי בטיחות

עמ' 22

גישת העיצוב האוניברסלי
מתאימה לטווח רחב
ביותר של יכולות אנוש
ומייצרת סביבת עבודה
בטוחה לכלל העובדים

עמ' 28

אזרחים למען בטיחות בבנייה
"קו החיים" ,המיזם לדיווח על
סכנות באתרי בנייה ,רשם
עשרות אלפי כניסות ומאות
דיווחים .כל הנתונים ופילוח
על פי ערים ומחוזות  -כאן
עמ' 6

בנייה ירוקה בטוחה יותר
בארה"ב הושק לפני כעשור
רעיון "המניעה באמצעות תכנון":
מדרגים בניינים על פי מידת
הבטיחות וההגנה על הסביבה
עוד בשלב התכנון המקדים
עמ' 14

אפליקציות שעובדות בשבילכם
הפיתוח הטכנולוגי בתעסוקה
מביא לנו אפליקציות חדשות
בתחום הארגונומיה והבטיחות,
שיסייעו לכם לשמור על
עצמכם בעבודה
עמ' 16

הפחתת זיהומים בבתי חולים
בקרת זיהומים היא פעילות
מרכזית בבתי חולים ומעידה
על רמת השירות בהם .אך מה
עושים כשמדובר בחיידקים
עמידים? יש שיטה חדשה
עמ' 24

כך נמנע פגיעות שלד-שריר בעבודה
יום בחיי ארגונומית
פגיעות שלד-שריר גורמות בין השאר
אביטל רדושר ,מדריכת
ארגונומיה ארצית של המוס"ל ,לעלויות גבוהות ,עקב היעדרות
עובדים .פיתוח אסטרטגיה כוללת
נועלת נעלי בטיחות ,חובשת
למניעתן ולהפחתתן ייטיב עם הארגון
קסדה ויוצאת לדרך
עמ' 9
עמ' 5

מ"שגרירי הבטיחות" במגזר
בצפון ,דרך הארגונים החשובים
במרכז ,ועד המפעלים הגדולים
בדרום – המחוזות במוס"ל
מסכמים את 2019
עמ' 6

ביטאון המוסד לבטיחות ולגיהות

ארגונומיה
בעבודה

אתר מונגש,
בעברית ובערבית

כדי ליצור ממשק חזותי של
המפגעים ,הוטמעה
דיווחי ִ
באתר מפה דינמית .האתר
מונגש לבעלי מוגבלויות

●

נובמבר — דצמבר 2019

●

חשון — כסלו

●

תש"פ

ניידות הדרכה משודרגות,
טאבלט לכל מדריך והרחבת
ההדרכות לעובדים עם מוגבלות –
מינהל הנדסת הבטיחות
עם הפנים ל2020-
עמ' 12

מציאות רבודה מאפשרת
לעובד לשלב את העולם
האמיתי עם הווירטואלי
תוך כדי עבודה ,וגם
לשמור על הבטיחות
עמ' 22

מציאּות (רבודה) בדיסלדורף
למה לי ארגונומיה עכשיו?
למה קל יותר להרים בגב כפוף? נציגי המוסד לבטיחות ולגיהות
למה בכלל להרים נכון ,אם לא ביקרו בתערוכת הבטיחות
והבריאות בעבודה בגרמניה
כואב הגב?
וחזרו עם המון ידע ותובנות
התשובות כאן
עמ' 16
עמ' 12

צוות של  NIOSHפיתח
שיטה לזיהוי שאריות
עופרת על עור העובד
באמצעות ערכה המספקת
תוצאות מידיות
עמ' 24

