מתחילים שנה בבטיחות
שלום לכולם,
עולם הבטיחות והבריאות בעבודה בשנים החולפות עובר מהפכה .המּודעות לצורך
בשילוב נושא הבטיחות בכלל ענפי התעסוקה בארץ החלה לקבל מקום של כבוד בכל
הקשור להעסקת עובדים .חלק ממודעות זו נובע ,לצערנו ,מפגיעות ,ואף ממקרי מוות של
עובדים ,אבל עיקרו מגיע מפעולות רבות שהמוסד לבטיחות ולגיהות ועוסקים נוספים
בענף מקדמים .ההבנה היא כי הבטיחות בעבודה היא חלק אינטגרלי מהעבודה עצמה.
אנו ,במוסד לבטיחות ולגיהות“ ,שברנו שיאים" בשנה החולפת בכל הנוגע להטמעה
ולהדרכה בתחום הבטיחות והבריאות בישראל .קיימנו מאות ביקורים באתרי בנייה
ובמפעלים ,ביצענו מאות פעילויות הדרכה ,טיפלנו באלפי פניות מקצועיות ,יזמנו כנסים מקצועיים שבהם
לקחו חלק מאות משתתפים ,יצאנו בקמפיינים תקשורתיים ,במטרה להעלות את מודעות העובדים ,המעסיקים
והציבור כולו לצורך בעבודה בטוחה ,ועוד פעולות רבות ,כולן בהתאם לתוכנית העבודה והמשימות הלאומיות
שעומדות בפנינו.
לשמחתנו ,עקב עשייה ברוכה זו ,קיים צורך להמשיך ולהרחיב את מכלול הפעילויות שלנו .שוק העבודה ֵגדל,
התחלות הבנייה מתרבות ,ויותר ויותר אנשים עם מוגבלות משתלבים בשוק העבודה .המשותף לכל זה הוא הצורך
הגובר והולך בפעילות הבטיחות והבריאות שהמוסד לבטיחות ולגיהות מקדם .עובדי המוס"ל עושים לילות כימים
במטרה להמשיך במגמת עלייה זו .גויסו מדריכים חדשים ,חלקם דובר השפה הערבית ,פותחו חומרי הדרכה
חדשים ,עודכנה הספרות המקצועית ,אתר האינטרנט שודרג והונגש ,דף הפייסבוק בשפה הערבית צובר עוד ועוד
חברים ומספק מענה מרכזי עבור דוברי השפה ,ועוד.
אנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה .שנה שבה נמשיך לקדם את תחום הבטיחות והבריאות בעבודה במלוא
הכוח .שנה שבה ימשיך המוסד לבטיחות ולגיהות להוביל ולהיות אבן שואבת בכל הקשור לנושא החשוב זה.
להערכתנו ,השנה הקרובה תהיה מאתגרת לא פחות מזו היוצאת .אנו נערכים לתת מענה לכלל התרחישים.
נמשיך ונהיה זמינים לכל עובדת ועובד מצפון הארץ ועד דרומה בבנייה ,בתעשייה ,בחקלאות ובגיהות .ניידות
המוס"ל תגענה לכל אתרי הבנייה שאליהם תידרשנה ,ואנו נוסיף ונפעל ככל שנידרש בכל תחומי הבטיחות
והבריאות בעבודה.
אני תקווה כי שנת  ,2019הבאה עלינו לטובה ,תהיה בסימן שינוי תרבות הבטיחות בעבודה .אנו עושים ונעשה ככל
שלעיל ידנו עם הרגולטור ,ההסתדרות והמעסיקים כדי לצמצם את תאונות העבודה ולהביא את תחום הבטיחות
בעבודה למקומו הראוי ,כשווה בין שווים ,בין שאר היסודות שעליהם מושתתים ענפי התעסוקה השונים.
ברצוני לאחל לכל העובדים שנת עבודה בטוחה!

שלכם,

ד"ר אורנית רז,
מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות
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