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מפנה <  שנת  היתה   2020 "שנת 
בבטיחות בעבודה", כך פתח ראול 
בוני  הקבלנים  התאחדות  נשיא  סרוגו, 

־הארץ את המושב בנושא בטיחות בעבו
זר צבי  “כלכליסט“  כתב  בהנחיית  ־דה 

מספר  שבהן  2018־2019  "לעומת  חיה. 
ההרוגים מתאונות עבודה זינק לשיא )47 
הרוגים ב־2019(, ב־2020 חלה ירידה של 
כ־33% הרוגים ואנחנו מקווים שהשיעור 
ימשיך לרדת עד למספר חד ספרתי של 

הרוגים בשנה הבאה". 
המרכז  מנהל  ברהום  מסעד  הפרופ'   

לאת התייחס  בנהריה,  לגליל  ־הרפואי 
לב הנוגע  בכל  הקורונה  שיצרה  ־גרים 

שלנו  המטרות  "אחת  בעבודה:   טיחות 
־היתה לשמור על העובדים ביחידה למ

בחקירות   24/7 שעבדה  זיהומים,  ניעת 
למנוע  היתה  והבעיה  אפידימיולוגיות, 
מהצוותים לחלות או להיות מבודדים כי 
יש מחסור אדיר בעובדים, זה השפיע על 
כל בית החולים. בגל השני נכנסו אצלנו 
לבידוד יותר מ־200 אחיות ורופאים, זה 
מספר עצום. סגרנו מחלקות כדי לפתוח 
כדי  ניתוחים  ועצרנו  קורונה  מחלקות 

להביא מרדימים ולעזור לחולים". 
בר  מאוניברסיטת  וינקלר  מיקי  ד״ר 

ול לבטיחות  המוסד  מנכ"ל  מ״מ  ־אילן, 
גיהות נשאל כיצד התאימו את הפעילות 
והשיב,  הקורונה,  לתקופת  המוסד  של 

־"ענף הבנייה המשיך לעבוד ואנחנו הג
לסייע  כדי  ההדרכות  פעילות  את  ברנו 
למקומות  הגענו  ולמעסיקים.  לעובדים 

והד בקפסולות  לעבודה  שעברו  ־עבודה 
־רכנו אותם על מצבי חירום, וידענו לה

גיע גם אל עובדים שעברו לעבוד מהבית 

והדרכנו אותם כיצד לייצר סביבת עבודה 
מתאימה כך שבעתיד לא יסבלו מבעיות 
הזו האיצה הרבה  ומפרקים. התקופה  גב 

שע למסקנה  הגענו  למשל,  ־פתרונות:  
למפעילי  תסייע  סימולטורים  עם  בודה 

־עגורנים, מלגזות ומשאבות בטון להתמו
־דד עם סכנות. אנחנו נמצאים כיום בתה

ליך קליטה של כמה סימולטורים כאלה". 
מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל 
אביב ומחזיקת תיק התחבורה והבטיחות 
בדרכים בעירייה אמרה, כי “בשל מיעוט 
תאונות  ירדו  הקורונה  בשנת  הנסיעות 
הדרכים בעיר בכ־20% אך עם זאת חלה 
שנוצלו  המחלה  בימי   25% של  עלייה 
בתקופה זו. זה אומר שאנשים דיווחו על 
יותר ימי מחלה וניצלו את ימי הבידוד. 
הן  אביב  בתל  הדרכים  מתאונות   50%

־בדרך לעבודה וחזרה ממנה וכדי להתמו
־דד עם המצב אנחנו עוסקים בחיזוק מוד

עות כללית, הגברנו את ההדרכה בנושא 
משמעותית  והרחבנו  בדרכים,  בטיחות 
בימי  בעיר:  ההתניידות  אפשרויות  את 
הקורונה העירייה האיצה את העבודה על 

קילומט אופניים  בהיקפים של  ־שבילי 
־רים נפתחו נתיבי תחבורה ציבורית וני

תנו הרשאות לנת"ע ולרכבת ישראל כדי 
שכאשר נצא מהקורונה יהיו כמה שיותר 
פתרונות כאלה זמינים לתושבים". במבט 

למ אפשר  כיצד  נשאל  סרוגו  ־לעתיד, 
נוע את התאונה הבאה, "כשמנתחים את 
הנפוצה  שהסיבה  רואים  בענף  התאונות 
חלק  ענף מסוכן,  זה  מגובה.  נפילה  היא 
גדול מהעובדים מגיע ממדינות שתרבות 
הבטיחות בהן אינה מושרשת וזה מחייב 
ללמד אותם, ויש גם האופי הישראלי של 
'יהיה בסדר' וזה גורם לקבלנים לא לנהוג 

־באחריות ולזלזל בנושא הבטיחות.  השי
הוא  האלה  האלמנטים  שלושת  של  לוב 
קטלני. אנחנו מנסים לפתור את זה על 

־ידי שינוי תרבותי, הקמנו את מטה הב
־טיחות בענף הבנייה, אנחנו לומדים ומל

מדים ניהול סיכונים ומנתחים כל אירוע 
בטיחות חמור — כדי למזער את הנזקים 

־ואת התאונות הבאות. אחד הנהלים שאנ
חנו מנסים להשריש הוא תדריך יומי שבו 
מלמדים  וכך  הסכנות  כל  את  מדגישים 

את העובדים להיות זהירים יותר".
דותן לוי

מושב | בטיחות בעבודה כחלק מסדר היום

“חווינו שנת מפנה 
בתאונות העבודה”  

לפי נשיא התאחדות הקבלנים, “ב־2020 שיעור 
ההרוגים בעבודה ירד ב־33%”. ד”ר מיקי וינקלר 

מהמוסד לבטיחות וגהות: “הקורונה האיצה פתרונות”

ד"ר מיקי וינקלר על 
 פעילותם בקורונה: 

"במוסד לבטיחות ולגיהות 
הגענו למקומות עבודה 

שעברו לקפסולות והדרכנו 
אותם על מצבי חירום"

 

מימין: ראול סרוגו, פרופ’ מסעד ברהום, צבי זרחיה, מיטל להבי וד”ר מיקי וינקלר 
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ת ו  י  מ  ו  ק  המ  ת   ו  י  ו  ש  ר  ה  י   ז  ר  כ  מ 

חדשנות. מקדמים  לאיכות.  מכרזים/דרושיםמחוייבים 
31/2021 מס': 

ומפרטי  מסמכי  המפרסמת.  המקומית  ברשות  לעיון  נמצא  מכרז  כל  של  מלא  נוסח  המכרזים.  בגוף  כמפורט  תשלום:  תנאי 
המפרסמת. המקומית  הרשות  הפרסום-באחריות  נוסח  בטבלה.  הנקובים  בסכומים  המקומית  ברשות  לרכוש  ניתן  המכרזים 
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תומר גלאם  michrazim@ashkelon.muni.il   13/5/2021 דרוש/ה מפקח/ת וטרינרי. ניתן לראות ולעיין באתר האינטרנט. פקס: 08-6792556    19/2021 אשקלון  
תומר גלאם  michrazim@ashkelon.muni.il  12:00  13/5/2021 דרוש/ה מנהל/ת יח' כבישים. פרטים ניתן לראות באתר האינטרנט. פקס: 08-6792556    29/2021 אשקלון 
עליזה בלוך 02-9909772 מיכל. מועמדות מ- 2/5    13/5/2021 דרוש/ה עו״ס/ית לחוק הנוער/פקיד/ת סעד לחוק הנוער - 100% משרה. מפורט באתר העיריה  מו/21   בית שמש 
עליזה בלוך 02-9909772 מיכל. מועמדות מ- 2/5    13/5/2021 דרוש/ה עו״ס/ית לעניין סדרי דין - 50% משרה. מפורט באתר העיריה  מז/21   בית שמש 
עליזה בלוך 02-9909772 מיכל. מועמדות מ- 2/5    13/5/2021 דרוש/ה מנהל/ת אגף ביצוע - 100% משרה. מפורט באתר העירייה  נה/21   בית שמש 

גמליאל יואל 08-8593550/512 ורד בסון   12:00  19/5/2021 דרוש/ה תובע/ת עירוני/ת ממונה תחום בכיר לתחום הפלילי, במו״מ גדרה - 100% משרה  כא/54/21   גדרה 
דרגה א׳-1 ו- א׳-3, דירוג משפטנים/חוזה 987, בהתאם הרשות ולהוראות משרד הפנים    

גמליאל יואל 08-8593550/512 ורד בסון  ביטול מכרז - דרוש/ה עובד/ת יחידת משאבי אנוש    כא/65/21   גדרה 
מוטי ששון 03-5027211 פלורה פרתי    13/5/2021 דרוש/ה מזכיר/ה משני/ת לבי"ס יסודי "שמיר"    76/2021 חולון 
מוטי ששון 03-5027211 פלורה פרתי    13/5/2021 דרוש/ה מזכיר/ה משני/ת לבי"ס לחינוך מיוחד "מיתרים"    77/2021 חולון 
צבי גוב ארי  www.yavne.muni.il :אתר   5/5/2021 דרוש/ה מנהל/ת להקמת בית ספר יסודי חדש  יבנה   

אחמד אלאסד 052-6070575 שמואל    18/5/2021  www.laqye.muni.il :דרוש/ה מהנדס/ת - 100% משרה. פרטים באתר המועצה   22/21 לקייה 
אחמד אלאסד 052-6070575 שמואל    18/5/2021  www.laqye.muni.il :דרוש/ה מנהל/ת שירות פסיכולוג/ית חינוכי/ת - 100% משרה. אתר   23/21 לקייה 
אחמד אלאסד 052-6070575 שמואל    18/5/2021  www.laqye.muni.il :דרושים/ות 2 משרות פסיכולוגיים חינוכיים - 100% כל משרה. אתר   24/21 לקייה 
אחמד אלאסד 052-6070575 שמואל    18/5/2021  www.laqye.muni.il :דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר- 100% משרה. פרטים באתר המועצה   25/21 לקייה 

עאמר אבו מעמר בירורים במייל:   12:00  6/5/2021  GIS אגרות והיטלים (50% רישוי עסקים + 50% שומה ,GIS דרוש/ה מנהל/ת רישוי עסקים, שומה שגב שלום   
mazkirut@segev-shalom.muni.il אגרות והיטלים - 100% משרה. מנהל/ת תפעול 100% משרה. דרוש/ה רכז/ת פיתוח כלכלי -       

segev-shalom.muni.il :100% משרה. תיאור התפקיד באתר האינטרנט    
עידאן תמיר 050-7653799 אלמסי נוח    19/5/2021 דרוש/ה עו״סית לתכנית "להבה" וטיפול בנוער בסיכון. מועמדות ניתן להגיש במייל למזכירות    48/2021 שדות נגב 

המועצה: nurit@sdotnegev.org.il ולוודא קבלה    

מועד
להגשה

עלות
המכרז

שם הרשות
המקומית

שעת 
טל' ומען לפרטיםהגשה שם המכרז ראש הרשותמס' המכרז

לסרי יחיאל  www.ashdod.nuni.il  9-13  18-20/5/21 ביצוע עבודות שיפוץ בנין העירייה   3,000  15/21 אשדוד 
תומר גלאם טל': 08-6748754   12:00  18/5/2021 אספקה והתקנת מוצרי חשמל למוסדות חינוך ומוסדות העיריה, באשקלון. את מסמכי המכרז   300  10/2021 אשקלון 

ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה או במחלקת המכרזים, קומה א', בלשכה המשפטית    
בבנין העירייה, ברחוב הגבורה 7. את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט    

ניסים גוזלן hadasg@b-y.org.il עו״ד הדס גלר   14:00  6/5/2021 דחיית מועד הגשה - צביעת סימונים הנדסיים (צביעת כבישים/דרכים)    12/21 באר יעקב 
ניסים גוזלן 08-9785333 עו״ד הדס גלר   14:00  26/5/2021  WORD הקמת מרכז ספורט קאנטרי בשטח המועצה. שאלות הבהרה יש לשלוח בקובץ   14/2021 באר יעקב 

www.b-y.org.il בלבד למייל: hadasg@b-y.org.il עד ליום 13/5/2021 עד השעה 14:00, תשלום במחלקת       
הגביה בקניון באר יעקב    

עליזה בלוך 02-9909878 ניסים   12:00  31/5/2021 התקנה, תחזוקה, תפעול ומתן זכויות פרסום על לוחות מודעות בבית שמש (ניתן לראות ולרכוש   750  14/2021 בית שמש 
betshemes.muni.il :(באשראי בלבד) את המכרז באתר העירייה    

פדלון משה מסמכי המכרז מפורסמים באתר    11:30  20/5/2021 דחיית המועד להגשת הצעות ותיקון הצעת המחיר - למתן שירותי ביטוח לעיריית הרצליה   800  10/2021/19 הרצליה 
www.herzliya.muni.il :העירוני הגשה - בן גוריון 22, הרצליה, קומה 2       

פדלון משה מסמכי המכרז מפורסמים באתר   12:00  3/5/2021 דחיית המועד להגשת הצעות - להשכרת יחידה בשטח של 48 מ"ר, אליה צמודה רחבת   600  8/2021 הרצליה 
www.herzliya.muni.il :העירוני ישיבה בשטח של כ-117 מ"ר, המצויים בצד המערבי של מבואת השרון בחוף הים בהרצליה       

חלקה 760 בגוש 6668. הגשה - בן גוריון 22, הרצליה קומה 2    
דימי אפרצב 04-6850208 חכ״ל קצרין   15:00  20/5/2021 השכרת תא 3 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס. סיור מציעים לא חובה 9/5/2021 שעה 10:00   234  16/2021 חכ״ל קצרין בע״מ 

עינת קליש רותם  04-8357733  14:00  19/5/2021 הודעה על תיקון תנאי סף ודחיית מועד הגשת הצעות - לאספקה והתקנת מתקני משחק   2,941  10/2021 חיפה 
ומתקני כושר. מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 2/5/2021 שעה 14:00, מועד אחרון    

למשלוח תשובות לשאלות ההבהרה 9/5/2021 שעה 16:00    
עינת קליש רותם  04-8323945  14:00  14/6/2021 הצעות להעסקת מנחה עבור פעילויות לאימהות   304  15/2021 חיפה 

טל אריה  www.tirat-carmel.muni.il  12:00  10/5/2021 מתן שירותי לכידה, הובלה ועיקור/סירוס חתולי רחוב   500  3/21 טירת הכרמל 
טל אריה  www.tirat-carmel.muni.il  12:00  24/5/2021 שיפוץ גני ילדים. סיור קבלנים 10/5/2021   2,000  7/21 טירת הכרמל 

משה לאון  www.jerusalem.muni.il :אתר   1/6/2021 מכרז מקוון - הפעלת מיתר (מרכז יום רב תחומי) עסקי לנוער בסיכון  מפ/21-35/2021   ירושלים 
משה לאון  www.jerusalem.muni.il :אתר   1/6/2021 מכרז מקוון - הקמת מאגר מפיקים, הפקה וניהול אירועי תרבות  מפ/39/2021   ירושלים 
משה לאון  www.jerusalem.muni.il :אתר   25/5/2021 מתן שירותי סקר מדידות ושימושים לצרכי ארנונה  מפ/80/2021   ירושלים 

נאבסו זכריא  04-6760775  12:00  31/5/2021 השכרת נכסים בגרעין היישוב כפר כמא   300  4/21 כפר כמא 
נאבסו זכריא  04-6760775  12:00  31/5/2021 מכירת טרקטור   300  5/21 כפר כמא 
ריטוב עמיר  www.lev-hasharon.com ביצוע עבודות פיתוח במבנה בי״ס ״שירת הלב״. ארכה במועדים - לפיה המועד האחרון    לב השרון   

להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 4/5/21 והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום        
13/5/2021. כמו כן מובהר בזאת כי חלו שינויים בתנאי המכרז. צפייה בשינויים באתר המועצה    

ארקדי פומרנץ  04-9578844  14:00  23/5/2021  liat@lhd.co.il :ביטוחי העירייה. שאלות הבהרה עד 11/5/2021 שעה 14:00, במייל  2,000  9/2021 מעלות תרשיחא 
רונן פלוט   13:00  13/5/2021 רכישה, אספקה והתקנה של מערכת פלטפורמה אפליקטיבית לעידוד אורח חיים בריא   500  11/21 נוף הגליל 

עבור עיריית נוף הגליל. רכישת מסמכי המכרז: קומה 3, מזכירת ועדת מכרזים, בימים    
א׳-ה׳ בין השעות 8:30-15:00, הסברים ופרטים בפקס: 04-6013058 עד 6/5/21 שעה 13    

הגר פרי יגור  ko.eyal.@pardes-hanna-karkur.muni.il   24/5/2021 מתן שירותי מחשוב ומנמ"ר, עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. טל׳: 077-9779797   500  27/2021 פרדס חנה כרכור 
גל ישראל 052-4760191 חן טנט   15:00  18/5/2021 ביצוע עבודות טיאוט רחובות. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד 11/5/2021 שעה 16:00   3,000  11/2021 קרית אונו 

למייל: chent@kiryatono.muni.il moshe-a1@orange.net.il מפגש מציעים חובה 11/5/2021    
שעה 12:00, בבניין העירייה, רח' יצחק רבין 41, קרית אונו, חדר ישיבות    

גל ישראל 03-5311110 טלי סנטו   13:00  25/5/2021 אספקת שירותים ומכשירי רדיו טלפון נייד (סלולר). שאלות הבהרה ניתן להגיש עד 13/5/2021   1,000  9/2021 קרית אונו 
taiiys@kiryatono.muni.il :שעה 12:00, לכתובת מייל    

זוהר אליהו 073-2903344 אורן חדד   9:00  25/5/2021 מתן שירותי גבייה כוללים לעיריית קרית מלאכי. פרטים נוספים באתר העירוני   1,500  10/2021 קרית מלאכי 
גבי נעמן 04-9950940 מחלקת הנדסה   12:00  20/5/2021 החלפת 2 צ'ילרים (מצננים) בבנין המו"מ. סיור קבלנים חובה 6/5/2021 שעה 11:00. יציאה   400  8/2021 שלומי 

www.shelomi.org.il :מהמועצה. דרישות ע"פ הרשום במסמכי המכרז, באתר    

מועד
להגשה

עלות
המכרז

שם הרשות
המקומית

שעת 
טל' ומען לפרטיםהגשה שם המכרז ראש הרשותמס' המכרז

לפרסום מכרזים ומודעות משפטיות

077-7350853

יום חמישי, י"ז באייר תשפ"א, 29.4.2021    כלכליסט24    

הזאת <  בעת  ודווקא  השנים  "כל 
לח מתחיל  הישראלי  וכשהמשק 

אחריות  לכולנו  יש  עבודה,  זור לשגרת 
לעבודתם  היוצאים  עובדים  כי  לשמור 
יחזרו לחיק משפחתם בריאים ושלמים", 
בכנס  פרץ  עמיר  הכלכלה  אמר שר  כך 

"כלכ של  בטוחה  לעבודה  חוזר  והמשק 
ליסט" בשיתוף המוסד לבטיחות וגהות.

"עוצמתו של כל ארגון טמון בעובדות 
ובעובדים שלו, ושמירה על ההון האנושי 
היא ערך מרכזי שפעלתי לקדם בכל אחד 
בוודאי   – שלי  הציבוריים  מהתפקידים 
היום כשר הכלכלה והתעשייה. חלק חשוב 
מהשמירה על ההון האנושי הוא השמירה 

על בטיחותם של העובדים והעובדות. 
לחזור  רוצים  כולנו  יום  של  “בסופו 
הביתה בשלום אל חיק משפחותינו. אני 

ושמח לברך את יוזמי הכנס מהמוסד לב
טיחות וגהות בראשותו של יעקב וכטל 
על קידום נושא חשוב זה של שמירה על 
סדר  בראש  והצבתו  העובדים,  בטיחות 
היום הציבורי, בעיקר עם החזרה לשגרה. 

רוב   ,2020 שנת  החולפת,  "בשנה 
המשק היה סגור לתקופה לא מבוטלת 
ועל אף זאת לצערנו 57 עובדים נהרגו 
בתאונות  הרוגים   31 מתוכם  במהלכה, 
עבודה בענף הבניין. מדובר בירידה של 
32% ביחס לשנת 2019, שבה נהרגו 84 
עובדים,   40 כמחצית,  מתוכם  עובדים 
נהרגו בענף הבנייה. אסור לנו להשלים 

עם המספרים האלה!
מהפציעות  להתעלם  לנו  "אסור 

כשבר עובדים,  של  פציעות  ובעבודה. 
גע אחד, אדם בריא וחזק הופך לקטוע 
בשנת  גלגלים.  בכיסא  נכה  או  ידיים 
שוו אירועים   8,500 מעל  דווחו   2020

נים על תאונות עבודה! כולנו, יחד עם 
הציבור, חייבים לעשות כל שביכולתנו 

למנוע זאת.
של  החיים  בקו  שערכתי  "בביקור 

והמוסד לבטיחות וגהות התרשמתי מה
שקו פעילות  במקום,  הרחבה  ופעילות 

להיות  הציבור שהופך  פניות  לטת את 
חלק בלתי נפרד מהשמירה על בטיחות 

של  תופעות  במיגור  ומסייע  בעבודה, 
עבודה לא בטיחותית באתרי הבנייה. 

ו"פעילות זו של שיתוף הציבור בש
ושל  העובדים  של  בטיחותם  על  מירה 
פעילות  מבורכת.  היא  כולו  הציבור 
שהציבור  מובהק  באופן  רואים  שאנו 
מאמין  ואני  ממנה,  חלק  להיות  רוצה 
המוסד  בין  הקשר  הקרובות  שבשנים 
ויתהדק  ילך  והציבור  וגהות  לבטיחות 
העובדים  בטיחות  על  לשמור  ויאפשר 

טוב יותר.
ו"במסגרת זאת הבעתי תמיכתי במה
ולך שאותו מובילים במוסד להקמת המ

בעבודה  בטיחות  למאמני  הלאומי  רכז 
שיוביל  מרכז  סימולטורים,  באמצעות 
את מדינת ישראל לתרגול של מפעילי 
במצבים  ומלגזנות  משאבות  עגורנים, 

ומסוכנים שאותם עד היום לא יכלו לת
רגל אלא במצב של תאונה חלילה".

צבי זרחיה

החדשה, <  מהממשלה  מצפים  "אנו 
ולכשתוקם, שתשים את נושא הב

טיחות בעבודה כאחד מסדרי העדיפויות 
המובילים שלה", אמר יעקב וכטל, יו"ר 
מועצת המוסד לבטיחות וגהות ולשעבר 

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה. 
גדולים,  הם  למשק  "הנזקים  לדבריו, 
שתתמוך  מהממשלה  מצפים  אנו  ולכן 

בנו אפשרית.  דרך  בכל  הזו  ובפעילות 
שא הבטיחות לא צריך להתפשר כי הנזק 

יותר גדול מהעלות של הבטיחות". 
הקורונה,  "בתקופת  כי  הוסיף  וכטל 
נערכנו די מהר על מנת לקיים עד כמה 
שאפשר את הפעילויות בשטח ככל שלא 
ניתן היה, נערכנו עם מדיה אלקטרונית 

לבטי והקורסים  ההדרכות  את  ולקיים 
מערך  מפתחים  אנו  היום  בעבודה.  חות 

של סימולטורים למפעילים של עגורני 
וצריח, מלגזות ומשאבות בטון. אנו בתה

ליכי הרצה וזה פיתוח טכנולוגי שיעזור". 
מאיר  לאומי  לביטוח  המוסד  מנכ"ל 

שפיגלר חשף: "קיבלנו למעלה מו10,000 
ותביעות לנכות עבודה, מאנשים שנדב

קו בנגיף ומתמודדים עם כל התסמינים. 
והתסמינים של הקורונה כמעט זהים לתו

פעה של פיברומיאלגיה. גיבשנו מתווה 
למי שנפגע משתי המחלות, אבל לצערי 
לא קיבלנו אישור. אגף התקציבים באוצר 
העלות  את  המאזניים  על  שם  הזמן  כל 

אל מול הצורך לתת מענה לאדם שנפגע 
ממחלה מסוימת, בהיבט של נכות שהוא 
על  יעלה  לא  איתה.  להתמודד  נדרש 
יקבל  הדעת שאדם שנפגע בעבודה לא 
את מה שמגיע לו כתוצאה מכך”. לדבריו, 
עלות קצבאות הנכות הסתכמה אשתקד 

בו7 מיליארד שקל. 
הבטי מינהל  ראש  שוורצמן,  וחזי 

כי  ציין  והרווחה,  העבודה  במשרד  חות 
"בו2020 היתה ירידה של 30% בתאונות 
תקנים  בו50  הגדלנו  אשתקד  במשק. 
את מספר המפקחים לו100, אבל זה לא 
מספיק כי יש 70 אלף מפעלים, 15 אלף 
חקלאיים.  אתרים  וו3,000  בנייה  אתרי 
יותר כוח פיקוח אפקטיבי  אנו מבקשים 

למען בריאות העובדים". 
צבי זרחיה

עמיר פרץ | שר הכלכלה 

"אסור לנו להשלים עם מספרי 
הנפגעים בתאונות העבודה" 

מושב | בטיחות בעבודה כחלק מסדר היום המדיני

“הבטיחות בעבודה חייבת לקבל עדיפות" 
כך אמר יו”ר המוסד לבטיחות וגהות יעקב וכטל. חזי שוורצמן ממשרד העבודה הדגיש שיש לקבל עוד תקני מפקחים  

על הסכנות בענף 
הבנייה: בשנה החולפת 
נהרגו 57 עובדים, מתוכם 
31 בתאונות עבודה בענף 

הבניין”
 

מנכ”ל ביטוח לאומי 
מאיר שפיגלר: קיבלנו 

למעלה מ־10,000 תביעות 
נכות שקשורות לקורונה. 
לא יעלה על הדעת שאדם 
לא יקבל את מה שמגיע לו”

 

שר הכלכלה עמיר פרץ קרא בכנס של כלכליסט 
והמוסד לבטיחות ולגהות לשים את נושא הבטיחות 

בראש סדר העדיפויות. "הבעתי תמיכתי בהקמת 
מרכז לאומי שיאפשר תרגול בהפעלת עגורנים 

ומלגזות באמצעות סימולטורים"

מימין: מאיר שפיגלר, צבי זרחיה, יעקב וכטל וחזי שוורצמן. “בבטיחות לא מתפשרים”




