נשים עובדות בבטיחות
לרגל יום האישה הבין-לאומי ,שצוין ב 8-במארס ,שוחחנו עם כמה מעובדות המוסד לבטיחות
ולגיהות מתחומים ותפקידים שונים ,ושמענו מהן על עבודתן
רנא דלאשה -
מחלקת מחקר
"מחלקת המחקר עוסקת במחקרים
שמטרתם לקדם את בריאות ובטיחות
העובדים ,ולחקור גורמי סיכון
בריאותיים בעבודה.
לאחרונה ,אנו עוסקים במחקר על
שימור השמע אצל עובדים חשופים
לרעש ובמחקר על חשיפת מעצבות\
מעצבי שיער במגזר הערבי דרך העור לתכשירי עיצוב שיער".
מה המשמעות של יום האישה בעבורך?
"היום הזה מציין אצלי את המאבק למען שוויון זכויות לנשים ואת
מאבק הנשים לצדק .כבחורה ערביה היום הזה מחדש אצלי תקווה
להשתלבות רבה יותר של נשים ערביות בכלכלה ובחברה .ובשביל
להגיע למעורבות גבוהה יותר ,צריך לדאוג לתנאי עבודה מתאימים
ובטוחים ,ולתת חשיבות לנושא הבטיחות בעבודה".
www.osh.org.il

אהובה זוהר ,ממונה על
ההדרכה במחוז הדרום
"במסגרת תפקידי אני מטפלת בכל
תחום ההדרכה למפעלים ,לבתי
מלאכה ולאתרי בנייה באזור הדרום,
שמתחיל בקו אשקלון-קריית גת
ומשתרע דרומה ,עד אילת.
במיפוי
עוסקת
ההדרכה
הסיכונים שאליהם חשופים העובדים במפעלים השונים
והמגוונים ,ועד התאמת התכנים ,ההדרכות ומערכי
הקורסים לכל מפעל ומפעל ,בהתאמה לרמת סיכוניו".
מה המשמעות של יום האישה בעבורך?
"זהו יום שמסמל בעיניי את ההצלחות וההישגים של כל אותן
נשים פורצות דרך בארץ ובעולם ,שהעזו ,הצליחו ופתחו דלתות
לכל הנשים באשר הן .המהלך החל ב ,8.3.1857-עת פרצה שביתת
התופרות בניו יורק בהתקוממותן על תנאי שכרן והעסקתן.
מאז ,ולאור מאבק עיקש של הנשים ,ניתן לראות אותן משתלבות
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כמעט בכל מקצוע ובכל קשת תנאי השכר .אני רואה זאת גם
במקום עבודתי במוס"ל.
ככל שעוברות השנים ,ישנה נסיקה בשיעור הנשים ,המגיעות
לקורסים ולהכשרות שאותם אנו מציעים .לשמחתי ,באופן אישי,
צמחתי בארגון המעניק שוויון מגדרי מלא ואופציות לקידום אישי
לכל המעוניין ,ואני הראיה לכך.
בקורס ממוני הבטיחות ,שהוא קורס הדגל של המוס"ל ,בולטת
עלייה במספר הנשים .כשאני סיימתי את הקורס ,לפני שבע שנים,
עמד שיעור השתתפות הנשים על  ,22%וכיום עלינו ל.33%-
בעיניי ,זה הישג אדיר .ביום שבו לא נעסוק בפערי שכר ובאפליה
מתקנת ,וכשנושא ההבדלים המגדריים לא יהיה על הפרק ,אדע
שמאבקנו הצליח".

לבנת כהן  -מינהל הנדסה,
פרויקטים ועובדים עם
מוגבלות
"הפרויקט שבו אני גאה במיוחד
הוא פיתוח והעברת הכשרה ייחודית
לעובדים עם מוגבלות שכלית
במטרה להקנות להם ידע וכלים
מקצועיים בבטיחות.
לאחרונה ,הייתי מעורבת בפיתוח
תוכנית הכשרה של המוס"ל
בתחום הבטיחות לעובדים עם
מוגבלות שכלית ולעובדים על
הרצף האוטיסטי .מטרת ההכשרה
היא להעניק לבוגריה כישורי חיים
בבטיחות ,כדי שיוכלו להיות "שגרירי בטיחות" במקומות עבודתם
ויוכלו לסייע לממונה עליהם בכל מקום עבודה ,לאתר סיכונים
ולפעול למזעורם .התוכנית ,בהובלת ראש מינהל הנדסת הבטיחות
במוס"ל ,מיקי וינקלר ,פותחה לאחר ביצוע אבחון צרכים מקיף
במפעלי תעשייה ,שהצביע על חוסר ידע וחוסר במיומנויות
בטיחות בקרב עובדים עם מוגבלות.
"תוכנית הכשרה מיוחדת נתפרה למידותיהם של חניכים עם
מוגבלות שכלית ,במרכז העבודה השיקומי בית אקשטיין ברמלה.
שם העברתי ,לראשונה בישראל ,הכשרה שהונגשה והותאמה
לעובדים אלה".
מה המשמעות של יום האישה בעבורך?
"יום שבו נותנים כבוד והערכה למגדר הנשי ושמים זרקור על
שבירת "תקרת הזכוכית" ,ועל קידום נשים בעבודה ,תוך הכרה
ביכולתן המקצועית".

אביטל רדושר ,מדריכת
ארגונומיה ארצית
"יום האישה הראשון התקיים
ב 1909-בעקבות שביתת עובדות
בארה"ב ,אשר מחו על תנאי העבודה
המחפירים במפעל שבו עבדו .תנאי
עבודה וסביבת עבודה מותאמת
לאדם הם עקרונות משמעותיים
בארגונומיה .המוסד לבטיחות ולגיהות פועל להעלאת המודעות
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לתחום הארגונומיה בקרב עובדים ומנהלים בשטח ,וליצירת
סביבת עבודה נוחה ובריאה.
לאחרונה ,עלה באתרנו ובינר בנושא הארגונומיה ,שמספק מידע
רלוונטי בתחום זה .נוסף על כך ,מתקיימות הדרכות לעובדים
ברחבי הארץ וניתן מידע עדכני לפתרונות מעשיים בשטח".
מה המשמעות של יום האישה בעבורך?
"הרבה מהעיצובים של כלי עבודה וציוד מגן מתבססים על מידות
גוף של גברים ואינם מתאימים לנשים .כדי להגיע לשוויון ,כך
שכל אישה תוכל לעסוק במקצוע שתבחר ,צריך לדאוג לסביבה
מאפשרת גם מבחינת תכנון ועיצוב סביבת העבודה וכלי העבודה
למידות של נשים".

מרינה וולצ'יגורסקי ,גיהותנית
במחוז המרכז וירושלים
"הפרויקט שבו אני גאה במיוחד הוא
הבדיקות במפעלי השיש במגזר הערבי.
במהלך  2018ביצענו פרויקט במפעלי
שיש במגזר הערבי ,אשר במסגרתו
ערכנו בדיקות סביבתיות במפעלים
אלה .מטרת הפרויקט הייתה להעריך
את מידת החשיפה של העובדים לאבק השיש ,המכיל סיליקה
וגורם למחלת הסיליקוזיס – מחלת ריאות קשה ,הנגרמת על ידי
שאיפת חלקיקי אבק של סיליקה חופשית .המגזר הערבי מאופיין
במפעלים קטנים ,של שניים עד ארבעה עובדים ,ובשל כך לרוב
אינם מפוקחים .חשוב היה להגיע למקומות אלה ולהסביר לבעלי
המפעלים ולעובדים על האמצעים שאפשר לנקוט להפחתת
החשיפה ולמניעת מחלות ,כגון שימוש בתהליכים רטובים בחיתוך
ובליטוש שיש .הרגשתי שתרמנו רבות להעלאת המּודעות בקרב
המנהלים והעובדים ,בייחוד לאחר שחלקם הודיעו לנו שהם
עומדים לרכוש את הכלים הדרושים לכך .אני מקווה שמנענו
מחלה תעסוקתית לפחות מכמה אנשים".
מה המשמעות של יום האישה בעבורך?
"אני מרגישה סיפוק מעצם שילוב כישוריי המקצועיים ,השכלתי
וניסיוני ,עם יכולת הסברה והדרכה ,ועם אינטואיציה נשית ,כדי
לסייע בשמירה על בריאות תעסוקתית בישראל".

רונית דוידוביץ'  -מרכז מידע
"הפרויקט שבו אני גאה במיוחד הוא
פרויקט "קו החיים" ,מציל החיים,
שבמסגרתו אני עונה לדיווחים
מהשטח על מפגעים באתרי בנייה
ברחבי הארץ .בין השאר ,אני מסייעת
בתהליך קליטת השאילתות הרבות
בנושאי בטיחות ,המגיעות במהלך יום
העבודה אל מרכז המידע של המוס"ל
ומקבלות בו מענה מקצועי".
מה המשמעות של יום האישה בעבורך?
"כאישה וכאמא יחידנית לתאומים בני שנתיים ,אני גאה בהצלחתי
לתמרן בין העבודה לבית ובשילוב שבין התפקוד שלי בעבודה
לתפקוד בבית ולגידול ילדיי הקטנים .מאז הלידה ,אני עובדת
באופן סדיר במשרה מלאה ומוצאת בעבודתי אתגר ועניין"■ .
www.osh.org.il

