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 יום הבטיחות הלאומי בבנייה כלל השנה, לראשונה, פעילות הסברה
בבתי ספר מקצועיים בחמישה יישובים במגזר הערבי 

״שותפים לסכנות – 
מוכנים לבטיחות״

מאת מוטי סולטני
מנהל המוקד הלאומי ״קו החיים״
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המגזר הערבי

ראש מועצת כפר קאסם וסגניו, ומנהלת ביה"ס בביקור בבית הספר ברנקו וייס במסגרת פעילות המוס"ל ביום הבטיחות הלאומי בבנייה

מהלך חודש מאי, צוין יום הבטיחות ב
הלאומי בבנייה. השנה, לראשונה, 

התקיימה פעילות הסברה בבתי 
ספר מקצועיים בחמישה מוקדים במגזר 

הערבי: כפר קרע, ערערה, טייבה, 
נצרת וכיסרה סמיע. הפעילות נערכה 
בשיתוף של המוסד לבטיחות ולגיהות 

עם התאחדות הקבלנים בוני הארץ, 
הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות 

הנלוות, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, 
מטה הבטיחות בענף הבנייה, צומת וקרן 

מנוף.

במסגרת הפעילות, הוקם בבתי הספר 
מתחם הסברה, הכולל דוכני מידע בעיקר 

בתחומים של עבודה בגובה וציוד מגן 
אישי ופעילות של ניידות ההדרכה של 

המוסד לבטיחות ולגיהות. המתחם אירח, 
בין היתר, הדרכות לתלמידים ולמורים, 

המשך בעמוד הבא  
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עמדה של התנסות שכוללת קסדות, חבלי 
עבודה והסבר על מניעה ובלימה. בנוסף, 

ניתן לתלמידים הסבר מפורט על הציוד 
ועקרונות הבטיחות. 

במתחם ההסברה הוקמה עמדת צילום 
– שם יכלו התלמידים להצטלם עם ציוד 
הבטיחות בסימולציה של עבודה בגובה. 

מוקד קו החיים

תלמידי בתי הספר המקצועיים  למדו על 
אודות פעילות מוקד ״קו החיים״, אילו 

דיווחים ניתן להעביר על ליקויים בפעילות 
באתרי בנייה, מה תפקידם של משקפי 

מגן וכפפות, איזה ציוד מגן מתאים לאיזו 
עבודה וכו׳. בסוף היום, ניתנה הדרכה 

בשפה הערבית מול יועצי הדרכה.

בטייבה, השתתף בפעילות סגן שרת 
העבודה והרווחה, ח״כ יאיר גולן. בשאר 

המקומות, כיבדו ראשי המועצות והרשויות 
המקומיות את האירוע בנוכחותם. 

בפעילות ההסברה וההדרכה לקחו חלק 
כ-500 תלמידים ותלמידות.  

  המשך מעמוד קודם 

תלמידי בתי הספר 
המקצועיים למדו על אודות 
פעילות מוקד ״קו החיים״, 
אילו דיווחים ניתן להעביר 

על ליקויים בפעילות באתרי 
בנייה, מה תפקידם של 

 משקפי מגן וכפפות
 ואיזה ציוד מגן מתאים

לאיזו עבודה״

מימין לשמאל: יקי אלעד, שלמה אלוני, ראול סרוגו, ד״ר מיקי וינקלר, מוטי סולטני, סיון רדה 
ותומר שוסטר

ד״ר סמי סעדי, מנהל מחוז צפון, בפעילות הסברה מול תלמידים
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המגזר הערבי

מתחם ההסברה של המוסד לבטיחות ולגיהות בבתי הספר המקצועיים ד״ר סמי סעדי, מנהל מחוז צפון, בפעילות הסברה מול תלמידים
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