 365ימים של בטיחות
ובריאות בעבודה

יום הבטיחות הבין-לאומי בעבודה ,שיחול ב 28-באפריל ,הוא מסורת שארגון העבודה
הבין-לאומי החל בה בשנת  ,2003כדי לשים דגש על פעולות למניעת תאונות עבודה ומחלות
מקצוע ולפעול לשמירה על הבטיחות והבריאות בעבודה .המוסד לבטיחות ולגיהות עוסק
בבטיחות ובבריאות העובדות והעובדים כדבר שבשגרה
מאת המוסד לבטיחות ולגיהות

--------------------------------------

החשיבות בציון יום הבטיחות הבין-לאומי בעבודה רבה מאוד.
בכל בוקר קמים ברחבי העולם אזרחיות ואזרחים לעמל יומם.
תחומי העבודה מגוונים ,אולם המשותף לכולם הוא רצון העובדים
לחזור לחיק משפחותיהם בריאים ושלמים ,כפי שיצאו .כדי להשיג
זאת ,על כולנו לזכור כל העת כי לא משנה באיזו עבודה נעסוק,
הסיכונים קיימים תמיד ,ומוטלת עלינו החובה למנוע אותם
ולשמור על בטיחותנו.
המוס"ל חרת על דגלו את הובלת השינוי של תרבות הבטיחות
והבריאות בעבודה .כדי לשנות את המציאות ,אשר בה עובדים
נפגעים במהלך עבודתם ,עלינו להביא לשינוי תפיסתי עמוק.
על כן ,המוס"ל יוצא בקמפיינים תקשורתיים ,בעברית ובערבית,
במטרה להגביר את המּודעות לנושא הבטיחות .חומרים מקצועיים
נוספים מתורגמים לשפות רבות ,וניידות הבטיחות של המוס"ל
מדריכות עובדים במגוון שפות.
לאחרונה ,יצא המוס"ל במיזם אינטרנטי חדשני“ ,קו החיים",
אשר מטרתו להוביל לשיתוף אזרחי המדינה בהתרעות על ליקויי
בטיחות בענף הבנייה .מטרות המיזם הן להביא למעורבות כלל
האוכלוסייה בנושא חשוב זה ,ובתוך כך להגביר את מודעותם ,וגם
לגרום לחברות ,לארגונים ,ליזמים ,לקבלנים ומנהלי עבודה באתרי
בנייה להגביר את השמירה על חיי עובדיהם ועל בריאותם .מיזם
זה ממשיך לצבור תנופה ,ואתרי בנייה לא מעטים ,שנמצאו בהם
ליקויי בנייה חמורים ,אף קיבלו צווי סגירה.
מדריכי המוס"ל בענפים השונים ,כגון בנייה ,תעשייה וחקלאות,
יוצאים מדי יום ,לאתרים ,למפעלים ולמקומות עבודה בכל רחבי
במקום הדרכות וניטורים ,ומסבירים על ליקויי
הארץ .הם מבצעים ָ
בטיחות ובריאות ,תוך הענקת הכלים והאמצעים לתקנם ,ובהמשך
אף מקיימים מעקב וליווי כדי לוודא כי טופלו ותוקנו .דגש מיוחד
ניתן לענף הבנייה ולתחום העבודה בגובה.
בכל הנוגע לציבור העובדים דוברי השפה הערבית ,ובעיקר בענף
הבנייה ,ריכז המוס"ל פעילות רבה בקרבם .הוגדל משמעותית
מספר מדריכי המוס"ל דוברי השפה הערבית; פעילות אינטנסיבית
של הדרכה והסברה נעשתה גם בקרב בני הנוער מהמגזר הערבי;
בתחום ההדרכה – פּותח קורס שגרירי בטיחות לנערים ,במסגרת
קידום הבטיחות במגזר ,והוא נערך בשלושה יישובים במגזר
הערבי .הוכנו חומרי חלוקה מקצועיים בשפה הערבית והתבצע
שיתוף פעולה רחב מאוד עם רשויות מקומיות במגזר ,לצורך
קיום הדרכות במקומות רבים בו .לאחרונה נפתח גם קורס ממוני
בטיחות ראשון בשפה הערבית.
מרכז המידע של המוס"ל מרכז פניות רבות ,בנושאי בטיחות
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וגיהות מגוונים ,שמגיעות אל מרכז המידע מהציבור הרחב ,הן
טלפונית והן באמצעות האינטרנט ,ונענות במהירות וביעילות.
הטיפול בכל פנייה (שאילתה) נעשה בשלבים ,ומבוצע מעקב אחר
כל שלב .עם סיום כתיבת המענה לשאילתה ,נוצר קשר עם הפונה
והוא מעודכן ישירות בתשובה לפנייתו .בתחום הטכנולוגיה חלו
תמורות בכל הנוגע לפעילות המוס"ל – תשתית מערכות המחשוב
עברה שדרוג משמעותי ,כך שזמני הפנייה ומתן התשובה לאזרח
התקצרו משמעותית .אתר האינטרנט של המוס"ל יעיל הרבה
יותר ,ואת מרבית הספרּות המקצועית בהוצאת המוס"ל אפשר
לקרוא בספרייה הדיגיטלית באתרנו ,באמצעות רכישת מנוי.
המנוי מאפשר רכישת ידע מקצועי ,וכמו כן ,אמצעי עזר נוספים
בבטיחות ,כגון מדבקות ושלטי איסור ואזהרה.
מינהל הכשרה והדרכה של המוס"ל נמצא בשיא פעילותו .משכנו
החדש ,שבמכללה למינהל בראשון לציון ,מעניק מעטפת מלאה
לכל הקורסים וההשתלמויות .ספרות הקורסים והחומר המקצועי
המחולק עברו עדכון ועוצבו מחדש; קורסים חדשים נפתחו
ושינויים נוספים נעשו ונעשים בו כל העת .כמו כן ,עבר גם מחסן
ההפצה למכללה למינהל בראשון לציון ,והוא ערוך להפצת
החומרים המקצועיים ופועל באופן יעיל ומהיר יותר.
בתחום הגיהות (הבריאות התעסוקתית) ,הגדיל המוס"ל את
נפח פעילותו בכל הנוגע לניטור סביבתי .מעבדת הגיהות של
המוס"ל מבצעת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של גורמים
כימיים ורעש במקומות עבודה .במהלך חודש אוקטובר 2018
עמדה מעבדת מחלקת הגיהות של המוס"ל במבדק הסמכה
מחדש של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקן .17025
גם בתחום הארגונומיה מתרחבת הפעילות בהדרכה בבעיות שלד
ושריר ,ובמהלך חודש פברואר אף התקיים סמינר מקוון ,שעסק
בגורמי סיכון ארגונומיים ובפתרונות אפשריים להם בסביבות
עבודה שונות .תחום הקרינה הבלתי מייננת מקבל לאחרונה
משנה תוקף .במהלך שנת  2018מיסד המוסד לבטיחות ולגיהות
את הטיפול בחשיפה לקרינה בלתי מייננת (אלקטרומגנטית) ,רכש
ציוד למדידת קרינה והכשיר גיהותנים למדידות מקצועיות.
כל הדוגמאות המוזכרות לעיל מציגות בקליפת אגוז את פעילות
המוסד לבטיחות ולגיהות מדי יום ביומו (יום הבטיחות הבין-
לאומי הוא הזדמנות להעלאת נושא הבטיחות בעבודה על סדר
היום של כולנו) .במוס"ל כל יום הוא יום בטיחות לאומי ,ומשימתנו
היא להוביל את שינוי תרבות הבטיחות והבריאות בעבודה במדינת
ישראל■ .
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