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קוראות וקוראים יקרים,
הסתיימו להם חודשיים של קיץ חמים ועתירי עשייה:

פעילות קידום הבטיחות במגזר הערבי הורחבה בשטח, ואף עלה לאוויר ערוץ פעולה נוסף שלנו לקידום תרבות 
בטיחות במגזר הערבי, על דרך ההומור. מוזמנים להתרשם באתר שלנו מ"שיר התאונות". נוסף על כך, אפשר 
למצוא פוסטרים חדשים שהפקנו בשפה הערבית, המתייחסים לארבעה נושאים שונים: עבודה עם פיגומים, 

סיכונים בעבודה הנובעים מעייפות, סיכונים בעבודה במספרות, וכמובן - עגורנים. מוזמנים להפיץ.

מאמרים חדשים יצאו לאור, ועדכוני בטיחות. בין השאר, יצאה לאור טיוטה ראשונה מסוגה של COP )קווים 
מנחים( לעגורני צריח, ואתם מוזמנים לשלוח את הארותיכם והערותיכם. 

גאווה לאומית - באסיה:
לייצג אותנו   יצאו  ופרויקטים,  וינקלר, ראש מינהל הנדסה  ומיקי  - ד"ר סמי סעדי, מנהל מחוז צפון,  סינגפור 
 The World Congress on Safety and Health at בעבודה,  ובריאות  לבטיחות  העולמי  בקונגרס  בסינגפור, 
 Work. בכנס, הציג סמי את המחקר, ומיקי סקר כיוונים חדשים בתחומים אלה ואת תוכנית המניעה העולמית

 .)Global Vision of Prevention(

סין - משלחת שלנו, בראשותו של אלון פל, סמנכ"ל המוס"ל, לצד מוטי סולטני ונחום רוזנברג, שהתה בסין 
לשוק  לסייע  הלאומי  במאמץ  חלק  לקחת  מהמוס"ל  המדינה  לבקשת  זאת,  סינים.  מדריכים  הדרכת  לצורך 
הבנייה בישראל, לקראת הגעתם של אלפי פועלים סינים לארץ. הכשרת מדריכי הבטיחות הסינים הוגדרה על 

ידי המדינה כמשימה לאומית. ככזו, המוס"ל גאה ליטול חלק משמעותי בביצועה.

"סוף הוא תמיד התחלה חדשה"... בימים אלה יוצאים לפנסיה מנהלים שהיו עמודי תווך במוס"ל ותרמו רבות 
לעיצוב תרבות הבטיחות בישראל. באופן מיוחד הייתי רוצה לציין את אנדרי מטיאס, שב-40 השנים האחרונות 
הגה, תכנן והוציא לאור את הביטאון של המוסד לבטיחות ולגיהות, אותו ביטאון שאתם מחזיקים בידיכם 

עכשיו, שהפך לנכס צאן ברזל בקרב העוסקים בבטיחות בעבודה בארץ. 
 

בשם הנהלת המוסד לבטיחות ולגיהות והעובדים לדורותיהם, ובשם אלפי הקוראים הנאמנים של הביטאון, 
אנצל שורות אלה להביע את הערכתנו הרבה לפועלו של אנדרי. אני משוכנעת שנמשיך ליהנות מפירותיו של 

אנדרי עוד שנים רבות וטובות.

ברצוני לאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, שנה של בטיחות, בריאות ושמחה.

 

שלכם, 	 	 	 	 	 	 		
ד"ר אורנית רז   

מנכ"ל   
המוסד לבטיחות ולגיהות   


