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דבר המנכ״ל

פתח דבר
 ד"ר מיקי וינקלר,

מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות
אלופה במיל' אורנה ברביבאי,

שרת הכלכלה והתעשייה

בברכה,
 ד"ר מיקי וינקלר, 

מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות

שלום רב,

 יום האישה הבינלאומי, שחל החודש, הוא רק עוד תזכורת 
אחת למשימה היום יומית, הקבועה, שמלווה אותנו כחברה 

- לעודד את השתלבותן של יותר נשים ממגוון רחב של 
אוכלוסיות בשוק העבודה ובכלל. זוהי משימתנו ברמה 

הלאומית, מתוך ראייה ערכית ואסטרטגית, למען הגברת 
השוויון בחברה הישראלית ולמען הגדלת הפריון וחיזוק 

הכלכלה. 
עלינו להמשיך ולפעול באמצעות שימוש בכלים רבים ושונים 

כדי לממש את אחריותנו להסיר את החסמים העומדים 
בדרכן של נשים בישראל למקסום הפוטנציאל שלהן ולהבטיח 
כי השילוב שלהן ייעשה תוך שמירה על זכויותיהן, הקפדה על 

תנאי עבודה ראויים וכמובן שמירה על בטיחותן ובריאותן .

יום האישה שמח,
שרת הכלכלה והתעשייה,

אלופה במיל' אורנה ברביבאי

שנת 2022 נפתחה עם 12 הרוגים כתוצאה מתאונות 
עבודה קשות, מצב בלתי סביר, שהביא את סגן שרת 

 הכלכלה והתעשייה ח"כ יאיר גולן ליזום כנס חירום
של ענף הבנייה.

מטרת הכנס הייתה לחשוף בפני המשתתפים את עיקרי 
פעילות המניעה של המוסד לבטיחות ולגיהות, את עיקרי 

פעילות האכיפה של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, 
את יעדי פעילות החקירה של יחידת פל״ס, את הסיוע של 

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, את פעילות מטה הבטיחות 
ופעילויות נוספות, שנועדו לסייע לחברות הבנייה לשפר את 

תרבות הבטיחות ואת התנהגות העובדים באתר. כל היוזמות 
והפעילויות משולבות יחדיו לקידום הבטיחות ולמניעת 

הנפגעים וההרוגים.

המוס"ל פועל לשלב טכנולוגיות למידה מתקדמות, שיסייעו 
לקדם את שינוי ההתנהגות בקרב העובדים במקומות 
העבודה, כמו המרכז הלאומי לסימולטורים, בבטיחות 

בעבודה, בפיתוח למידה מתוקשבת מותאמת למקומות 
העבודה ועוד. שילבנו במגזין מאמרים על טכנולוגיות חדשות 

לקידום הבטיחות. אין ספק כי באמצעות טכנולוגיות נוביל 
לשינוי ולמזעור טעויות אנוש. 

כמו כן, לציון יום האישה הבין-לאומי, המוס"ל מוביל לשילוב 
בטיחותי של נשים במקומות העבודה, החל מהסברה על 

חשיבות ציוד מיגון אישי במידות מתאימות לעובדות, קידום 
בריאות תעסוקתית של נשים עובדות ובדגש על נשים 

בתקופת ההיריון, וכן, נשים בגיל השלישי הממשיכות לעבוד 
במקום העבודה מֵעבר לגיל הפרישה.

תמיד כאן בשבילכם,




