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   סוקר בפני חברי הוועדה את פעילות המוסד לבטיחות וגהות 
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ההסתדרות החדשה
ועדת הבטיחות

2012'  דצמ4
ישראל שרייבמן

ל"סמנכ

ברוכים הבאים

www.osh.org.il
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מניעת מחלות  , בריאות" = גיהות"
מקצוע

גההלב שמח יטיב"
"ורוח נכאה תיבש גרם

(ב"כ-ז "משלי י)
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Global Estimates

Global workforce: 2.8 billion

Work related fatalities: 2.2 million

Occupational accidents: 270 million

Work-related diseases: 160 million

Global GDP (income) 30 000 billion USD

Lost GDP in accidents/diseases   4 %

Illiterate: 1000 million

People in poverty: 1000 million

Child workers: 246 million
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2000-2011תאונות עבודה  
ת"נתוני אגף הפיקוח בתמ*,  י נתוני המוסד לביטוח לאומי "עפ**
מקבלי דמי  כ מועסקים"סהשנה

**פגיעה
נפגעים  % 

ממועסקים

תאונות 
 *מוות

ממוצע  ימי אי  
כושר

20002,513,40076,1863.46137.6

20022,549,20070,0252.76237

20042,626,80065,7762.55233.5

20062,804,20064,2962.36133.8

20083,041,00069,7342.35534.2

20093,037,00065,8142.174235.0

20103,041,00067,6332.225235.6

20113,166,20067,5562.136435.6

ח"מיליארד ש3.28בסך 2010-תשלום דמי פגיעה ב
14%-ואל מקום העבודה , כולל תאונות דרכים בדרך* * 
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2007-פילוח ענפי –תאונות עבודה 

שיעור ענף

%נפגעים 

כמות  

*נפגעים

חומרה   *ימי אי כושר

בימים  

לתאונה

מועסקים  

**אלפים 

תעשיה 

ושירותים
2.226,711851,194321,208,200

3.02,10166,9963269,287חקלאות

4.26,103279,33146142,400בינוי

1.824,622773,472311,360,600אחר

דמרקר-עובדים זרים, ס"נתוני הלמ** נתוני המוסד לביטוח לאומי     *
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שיעור נפגעים בענף הבנייה

2006-2010
*    מספר  שנה

נפגעים
**    מספר  

מועסקים
שיעור נפגעים  

%-ב 

20066,076134,4004.52

20076,286150,2004.18

20086,406150,7004.25

20096,103143,6004.25

20106,141157,4003.90

2011

ס"נתוני הלמ** נתוני המוסד לביטוח לאומי       *
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מחלות מקצוע

.אין נתונים על היקף התמותה ממחלות מקצוע

,ל"ארגון העבודה הבינ–I.L.Oי הערכת "עפ

איש1,700–כל שנה מתים בישראל כ 

ממחלות מקצוע  

איש400-ההערכות של משרד הבריאות כ
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חזון

!נפגעים בעבודה "  אפס"
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קידום תנאי הבטיחות והגיהות 
,  באמצעות הסברהבתעסוקה

הדרכה וייעוץ מקצועי

מטרת על

מרכז ישראלי לאומי לקידום  
הבטיחות והבריאות בתעסוקה 
ובקהילה במעגל החיים השלם 

חזון  ניהולי
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עץ מבנה
50%נציגי ממשלה :  הרכב

25%נציגי  עובדים 

25%נציגי מעסיקים 
כספים

תעשיה

בנין

חקלאות

:ועדות

מועצת   המוסד

מינהלת   המוסד  

מחלקת מנגנון  הנהלת   המוסד אגף כספים 

אגף גהות

.פסיכולוגיה אירג. מ

מרכז מידע ואינטרנט

מחקר

אגף פרויקטים

מחלקת הפצה

אגף הדרכה 

אגף הסברה ופרסום

אביב  -מחוז תל

מחוז חיפה  

אגף הנדסה ומיחשוב

מחוז ירושלים  

שבע  -מחוז באר
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מחויבות לאיכות ולמצויינות

iso 9001-2008-פעילות הדרכה .  1

-י הרשות להסמכת מעבדות "פעילות גיהות הסמכה ע.  2
iso17025

אמנת שירות .  3

שכר עידוד–שיטות הנעת עובדים .  4

חות עיתיים"דו-שקיפות .  5

ביקורת פנימית וחיצונית.  6

תחרות למצויינות–עידוד למצוינות במקומות העבודה .  7

הענקת תעודות.  8
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מענה לדרישות המשק והתחיקה: סל בטיחות

ש"פעילות בכל שטחי מדינת ישראל ואיו

שירותים, בתי מלאכה, תעשיה, חקלאות, בניין:  ענפים

י מדריכים מקצועיים            "במקומות העבודה ע: הדרכה 

,  ביצוע ניטורים כימיים,  סקרי סיכוניםביצוע :  גיהות

.וביולוגייםפיסיקליים   

שיטת הפעילות
:טיפול מערכתי.  1
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ביצוע מחקרים ופרויקטים ישומיים  :  מחקר ופרויקטים

הדרכה באמצעות     , הכשרה והסמכת עובדים:  הדרכה

(שפות6)ניידות הדרכה 

,  עיבוד התאמה והפצה, אחזקת מאגרי מידע:  מרכז ידע

מענה לפניות

,     פרסום תשובות נבחרות, ספריה אלקטרונית: אינטרנט

.למידה מרחוק, פורום בטיחות, מדורים מקצועיים

www.osh.org.il

המשך-שיטת הפעילות 



14

מערכת התמיכה המקצועית במשק הישראלי

מקומות עבודה

מדריכים מקצועיים

מחוז חיפה והצפון-מחוז באר שבע והדרום -מחוז ירושלים והשפלה -אביב והמרכז -מחוז תל

הוצאה לאור-יישום פרויקטים -מחקר  -מרכז מידע -אינטרנט  -הנדסה  -הדרכה  
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סל בטיחות

סיוע בהכנת סקר סיכונים ותוכנית בטיחות. 1
הקמה הפעלה וליווי ועדות בטיחות. 2
סיוע באיתור סיכונים וסילוק מפגעים. 3
הכנת סקרי סיכוני גיהות פוטנציאליים. 4
.פיסיקאליים וביולוגיים, כימיים: ביצוע ניטורים. 5
הטמעה של מערכות לניהול בטיחות. 6
אתרי בניה                                    , בתי מלאכה, תמיכה והדרכה בתעשייה. 7

ואתרים חקלאיים

המשך    –שיטת הפעילות 

טיפול ממוקד.  2
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המשך-סל בטיחות 

אזורית ובמקומות , ארצית: הדרכה פרונטאלית. 8
.רוסית ותאית, ערבית, עברית: בשפותהעבודה 

הפעלת ניידות הדרכה במקומות העבודה. 9
האינטרנט' מידע ויח. אספקת מידע באמצעות מ. 10
,  חוקים, ל של פרסומים טכניים"הכנה הפקה והוצ. 11

.רוסית ותאית, ערבית: בשפות שונות...תקנות
תחרות בטיחות ארצית. 12
כנסי בטיחות. 13

המשך-טיפול ממוקד .  2
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המשך-סל בטיחות 

מארזי      , לומדות, ניידות הדרכה–פיתוח אמצעים . 14
...הדרכה ועוד

הסברה והגברת מודעות באמצעות התקשורת     . 15
ההמונית

דחיפת מידע ופרסומים לעמיתי בטיחות ומנויי       . 16
בטיחות

השתתפות בוועדות מקצועיות. 17
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מפעלים5,000-עובדים       25עד , תעשייה זעירה. 1
מפעלים2,700-במסגרת ועדות בטיחות    , תעשיה. 2
אתרים1,200-ענף הבנייה                                     . 3
אתרים1,300-ענף החקלאות                                . 4
מודרכים40,770-הדרכה פרונטאלית                        . 5
מודרכים57,860-הדרכה באמצעות ניידות הדרכה   . 6

מודרכים98,630-כ                                      "סה
בשנה5,700-מענה לפניות מידע                        . 7
הפקה והפצה של פרסומים מקצועיים.  8
פרסום מידע באמצעות האינטרנט. 9

המוסד' התפלגות והיקפי פעילות יח
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פיתוח אמצעים חדשים

כולל לומדות  , ניידות להדרכה בחקלאות2פיתוח  •

פיתוח מערכת למידה מרחוק•

פיתוח ניידת לנושא רעש•

ייזום וביצוע מחקרים•

הכשרת בודקים מוסמכים בתעסוקה•

להעסקת אנשים עם  פיתוח כלים חדשים •
מוגבלות
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הגברת מודעות ותמיכה מקצועית

דו ירחון•

עלון קיר•

חוברות חוקים ותקנות•

חוברות טכניות•

דפדפות ופרוספקטים•

שלטים ומדבקות•

גליון אלקטרוני•

חדשות בטיחות•

תשובת השבוע•

עמיתי בטיחות•

חוברות מידע•
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פרסומים נבחרים
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(המשך )פרסומים נבחרים 
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מרכז ידע לבטיחות וגיהות  
*9394בתעסוקה   

גורם מקצועי מוביל בתחום הידע והמידע  
בתחומי הבטיחות והגיהות במשק הישראלי  
.  לצורך מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע

הערכה והכרה מקצועית של גורמים מקצועיים  
CIS-ILOל "בחו

We are a CIS centre
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ערך עליון= קדושת החיים 

מעלה עליו ,כל המאבד נפש אחת מישראל"
,  כאילו איבד עולם מלא

,  וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו
"כאילו קיים עולם מלא

א"ז ע"סנהדרין ל
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ועדת בטיחות
מפעלית

ממונה על 
בטיחות בעבודה

נאמן בטיחות

ממונה על
בטיחות קרינה

ממונה על
בטיחות אש

אחראי שינוע
ס"חומ

מערך הבטיחות הפנים מפעלי
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בטיחות וגיהות בתעסוקה בתחיקה

:            ותקנותיו " חוק ארגון הפיקוח על העבודה "•

"ממונה בטיחות", "ועדת בטיחות", "נאמן בטיחות"

" :מסירת מידע והדרכת עובדים"תקנות •

"זכות העובד לדעת"

"פקודת הבטיחות בעבודה"•

"ציוד מגן אישי"-תקנות הבטיחות בעבודה •
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תודה על ההקשבה

www.osh.org.il

מרכז מידע-9394*

הכשרה והדרכה-9293*

http://www.osh.org.il/
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