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בטיחות"  "שגרירי  קורסי  לראשונה  נפתחו  פברואר  חודש  בתחילת 
לבטיחות  המוסד  ידי  על  נערכו  הערבי. הקורסים  מהמגזר  לנוער 
ולגיהות, ללא תשלום, בכפר טורעאן, במועצה האזורית מעלה עירון 
ובכפר כנא, בשיתוף היחידה לקידום נוער בטורעאן וארגון העובדים 
של  במתכונת  בוצע  והוא  נוער  בני  כ-40  השתתפו  מען. בקורסים 

מפגש אחד בשבוע 

קורס הבטיחות בכפר טורעאן
ערכים  להטמיע  הייתה  הקורס  מטרת 
את  הנוער.  בני  בקרב  הבטיחות  בתחום 
הקורס פתח ד"ר סמי סעדי, מנהל מחוז 
חשיבות  את  שהדגיש  במוס"ל,  הצפון 
נושא הבטיחות. את הקורס העבירו בשפה 
פלאח  פייסל  המוס"ל  מדריכי  הערבית 
סעדי. סמי  עם  יחד  מוסטפא,   וכמאל 
בחשיבות  התמקד  הראשון  המפגש 
בתחום  יסוד  ובמושגי  הבטיחות  נושא 
ההמחשה  ואמצעי  התכנים  הבטיחות. 
התעסוקתיים  למאפיינים  הותאמו 

והחברתיים של בני הנוער.

קורס הבטיחות במעלה עירון
כמה ימים לאחר סיום הקורס בטורעאן, 
עירון  מעלה  האזורית  במועצה  נפתח 
קורס לנוער משלושה כפרים בוואדי ערה. 
העבודה  שעות  לאחר  התקיים  הקורס 
ללמוד  שבאו  נוער,  בני  כ-20  בו  ונכחו 
כיצד להישמר מהסכנות שבאתרי הבנייה. 
אחד  יום  של  התקיים במתכונת  הקורס 
למרות  לציין,  יש  אלה,  נערים  בשבוע. 
היו מעורבים  כבר  גילם הצעיר, בחלקם 

בתאונות עבודה קשות.

המוסד  מנכ"לית  בנוכחות  נפתח  הקורס 
רז,  אורנית  ד"ר  ולגיהות  לבטיחות 
הובילו  כאן  גם  הנוער.  בני  את  שבירכה 
כמאל  סעדי,  סמי  ד"ר  הפעילות  את 

מוסטפא ופייסל פלאח. 
הקורס נערך בהיקף של 16 שעות לימוד, 
בו  הועברו  רצופים.  מפגשים  בארבעה 
בעבודות  בטיחות  כגון  מגוונים,  נושאים 
אישי,  מגן  ציוד  מגובה,  נפילות  בנייה, 

שיטות לזיהוי ולאיתור סיכונים ועוד.
לביצוע  הנערים  קיבלו  הקורס  בסיום 
לזהות  נדרשו  שבמסגרתו  סיום,  פרויקט 

כל  עבודתם.  במקום  סיכונים  ולאתר 
חניך נתבקש לצלם תמונות או סרטונים 
או  שחווה  מסוכנים  מצבים  של  קצרים 
האחרון  והמפגש  עבודתו,  במקום  ראה 
הוקדש להצגת הפרויקטים של החניכים. 
כל נער בתורו הציג את הסיכון שאיתר, 
הנזק  מידת  ואת  לתאונה  הסיכוי  את 

הצפוי מאותו הסיכון. 

ובתום  בפברואר,  ב-7  הסתיים  הקורס 
הצגת הפרויקטים על ידי החניכים חולקו 
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ד"ר סמי סעדי מרצה בקורס "שגרירי בטיחות" בטורעאן

סמי סעדי וכמאל מוסטפא עם חניכים ממעלה עירון, 
סיום הקורס במעלה עירון; הנשים במתנ"ס המקומי סייעו רבותשאחד מהם מחלים מפציעה בתאונת עבודה


