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العمر: 32 عام 
متزوجة وأم لثالثة اطفال

البلد: الناصرة
املهنة: مهندسة بيوتكنولوجيا واغذية, مديرة 
ביוטכנולוגיה  מהנדסת   ( الطعام  جودة  ضمان 

ומזון( مكان العمل: شركة "בני גורג שוקחה"
ما هي وظيفتك بالضبط ؟ انا اعمل كمديرة 
بني  شركة  في  الطعام  جودة  ضمان  لفرع 
جورج شقحة, أي مبعنى اخر انا املسؤولة على 
املستهلك  الى  وامنا  ساملا  املنتج  يصل  ان 
ان  ممكن  مخاطر  اية  او  طعم  او  روائح  دون 
طريقها  في  وهي  املنتجات  اليها  تتعرض 
ايضا  باملقابل  املستهلك؟؟؟,  املصنع???  الى 
اخرى  امور  اتعامل مع شكاوى اجلمهور وعدة 

ثالثة من خنبة النساء املهندسات الرائدات حتصد على شهادة "املشرف على االمان" من قبل املؤسسة لألمان والصحة املهنية ! 
انضمامنا هلذه الدورة جاء  بسبب ارتفاع عدد الضحايا من الوسط العربي يف اماكن العمل!

العربيات  املهندسات  من  ثالثة  االسبوع  هذا  انهت 
والصحة  األمان  مجال  في  خاصة  دورة  البالد  في 
املهنية والتي تؤهلهن للعمل كمشرفات امان في 

اماكن عملهن واخلارج.
املهنية  والصحة  لألمان  املؤسسة  قامت  فقد 
العمل"  على  "املشرف  وتدعى  دورة خاصة  بافتتاح 
في  نتجت  التي  القاسية  املعطيات  بعد  وذلك 

واملصابني  القتلى  لعدد  بالنسبة  االخيرة  السنوات 
اكثر  من  تعتبر  والتي  واملصانع  العمل  ورشات  في 
املهندس  تزود  والتي  املؤسسة  في  أهمية  الدورات 
تطوير  اجل  من  يحتاجها  التي  املعلومات  بجميع 
انهت  فقد  العمل.   في  املهنية  والصحة  االمان 
مهندس   28 من  مكونة  مجموعة  االسبوع  هذا 
والتي اقيمت  التعليم  الدورة بعد سنة كاملة من 

برز من خاللها  والتي  الناصرة  في 
عربيات  مهندسات  ثالثة  انخراط 
رائدات كل واحده في مجالها. قبل 
الدورة  عن  احلديث  في  االسهاب 
حصلن  التي  اخلاصة  الرتبة  وعن 
عن  والتحدث  املهندسات  عليها 

هذا  في  املهنية  والصحة  لألمان  املؤسسة  اجملال, هيا نتعرف على كل مهندسة منهن:عمل 

عملك  يتناسب  كيف  العمل.  حولها  يتمحور 
االمان"  على  "املشرفني  دورة  دخولك  مع  هذا 
املؤسسة  تنظمها  التي  الدوره  اخترت  وملاذا 
نعمل  نحن  احيانا  املهنيه؟  والصحة  لألمان 
نشعر,  ان  دون  وذلك  جدا  خطيرة  أماكن  في 
تختطفك,  فحولك  العمل  وطبيعة  الن طابع 
كعامل في املصنع تعمل االت كبيرة وضخمة, 
اجلرار  ادراك, منر من جانب  دون  نتسلق الساللم 
رجلنا  في  نعل  أي  نضع  ندرك مخاطره,  ان  دون 
دون حساب.  في عام 2014 وقع أحد العمال في 
املصنع بجانبي لسبب بسيط كان من املمكن 
السهولة  مدى  يدرك  ال  االنسان  لكن  تفاديه, 
التي من املمكن ان يقع بها احلادث, فقررت منذ 
من  استطيع  مكان  الى  االنضمام  اليوم  هذا 

املهندسة روزان صافي قبطي:

املهندسة دعاء عدوي

املهندسة ميساء عنبتاوي

الى املؤسسة  الوقاية, فانضممت  خالله تعلم 
لألمان والصحة املهنية. 

كيف ساعدك هذا في عملك؟ بشكل كبير جدا, 
اصبحت انظر الى االشياء بشكل مختلف متاما 
الى  واالنتباه  املصعد  عما كان, حتى استعمال 
لدي,  اختلفت  هدفها  وما  املكتوبة  التعليمات 
فانا انصح جميع زمالئي املهندسني باالنضمام 
مضامينها  في  تبدع  التي  الدورة  هذه  الى 
للدورة  بالتسجيل  تنصحني  هل  ومدرسيها. 
؟  املهنية  والصحة  لألمان  املؤسسة  تنظمها 
املؤسسة  حتظى  حتدثت  فكما  نعم,  بالطبع 
املدرسني,  لدى  اخلاصة  الطاقات  من  بالكثير 
الفعلي  التطبيق  واالهم  الشيقة  املواضيع 

والعملي.

عمر: 33 سنه 
البلدة: طرعان

متزوجه وام لطفلني
كبيرة  العمل:  كيماوية    مهندسة  املهنة: 
املشرفني على الصحة البيئية في وزارة الصحة 
حديثينا عن وظيفتك? اعمل كمراقبة على مياه 
والذي  العفولة  فرع  الصحة  وزارة  في  الشرب 
اعمل  ايضا  والضواحي.  شان  بيت  حتى  ميتد 
على مراقبة وترخيص املصالح واملؤسسات. في 
عملي اعمل على فحص نقاء املياه وعلى صحة 
والسلطات  اجملمعات  أمام  أيضا  استعمالها 
يتناسب  كيف  العمومية.  البرك  وحتى  احمللية 
على  املشرفني  دورة  الى  انضمامك  مع  عملك 
املهنية؟  والصحة  لألمان  املؤسسة  في  االمان 

املزرية  االوضاع  هي  شدني  ما  اكثر  نعم.. 
في  الوقاية  موضوع  كل  في  الرهيبة  والنتائج 
فبعد سماع  العربي,  الوسط  في  لدينا  العمل 
اوسع  الوقاية من  النتائج قررت خوض موضوع 
عاما  استمرت  التي  للدورة  والتسجيل  ابوابها 
وتخصيص  العمل  من  الكثير  فيها  كامال,  
الوقت لكنها دون شك تساوي اكتساب كمية 
ساعدك  كيف  عليها.  حصلت  التي  املعرفة 
على  حلصولك  اضافة  عملك؟   تطوير  في  هذا 
شهاه تؤهلك كمهندس في مترير دورات وورشات 
في موضوع لألمان والصحة املهنية في جميع 
هذه  زادتني  العمل,  وورشات  واملصانع  املصالح 
والعاملني  نفسي  وقاية  كيفية  اوالَ  املعرفة 
نظرتك  تختلف  الدورة  االشتراك  فبعد  حولي, 

جلميع االمور من حولك, فالعديد من االمور لم 
يقع  كيف  افهم  اكن  ولم  اخطارها  ارى  اكن 
ادرك كل شيء  بالطبع  مثل هذا احلادث فاليوم 
باالنضمام  البداية. هل تنصحني  واتفاداها منذ 
تعرضها  التي  باملضامني  رايك  وما  الدورة  الى 
وخاصة  انصح كل شخص  بالطبع  املؤسسة؟ 
فهو  الدورة  هذه  الى  االنضمام  مهندس  كل 
عمله  في  ومسؤوليته  وظيفته  الى  سينظر 
حوله  من  املئات  سينقذ  وبالطبع  اخر  بشكل 
ال  كبيرة  فمسؤوليتنا  محتومة,  اصابات  من 
تتوقف عند دخول العمل واخلروج منه, بالعكس 
اجتاه من حولنا,  باملسؤوليات  متاما عملنا مليء 
انا انصح ايضا بإدخال كل موضوع الوقاية حتى 

في مقاعد الدراسة.

العمر: 38 عام 
البلدة: شفاعمرو

متزوجه وام لثالثة اطفال
املهنة: مهندسة بيئية 

بوزارة  الهواء  جلودة  مركزه  مشرفة  الوظيفة: 
حماية البيئة.

حديثنا عن مهنتك وعملك اكثر؟
اعمل في زارة البيئة كمشرفة على نقاء الهواء 
وفق  تعمل  ان  املفروض  من  التي  املصانع  في 
تعليمات  يوجد  مصنع  فلكل  الوزارة،  تعليمات 
ويوجد معايير ال يجوز جتاوزها في موضوع نقاء 
ومنر  ذلك  على  نقف  عملنا  خالل  فمن  الهواء, 
بجانب اخملاطر العديدة التي ترافق العمل والتي 

كنا بالسابق جنهلها.

اذا هذا ما شجعك لالنضمام الى الدورة؟

اتعرض  عملي  خالل  من  سأوضح,  واكثر,  نعم 
خطيرة  مواد  مع  التعامل  الى  والعاملني  انا 
وقسم منها سامة, ونتعامل مع عوامل خطر 
االول  الدافع  هي  االدراك  فقلة  حلظة,  كل  في 
في  املوت  حتى  او  العمل  في  االصابات  الى 
العمل, فواجبي كمسؤولة في العمل ان اكون 
بعد  اليوم  الوقاية,  موضوع  في  االعلى  املثال 
التخصص في مجال الوقاية من قبل املؤسسة 
لألمان ميكنني ان اقول انني استطعت التمكن 

من املوضوع.
كيف ساعدك خوض هذا التخصص في عملك؟

من ناحيتي هذه دورة اجبارية فال يوجد أي مكان 
من  والتي  املوجوده  اخملاطر  لكم  يهيئك  عمل 

املمكن ان تخسر نفسك وصحتك بسببها.

لألمان  املؤسسة  قبل  من  الدورة  مضامني  هل 

تنصحني  وهل  حتتاجينه؟  ما  كل  اعطتك 
باالنضمام اليها؟

ان تفكيري وشغلي اختلف كليا ونظرتي  نعم 
مرحلة  الى  ضمنا  املفهوم  من  تغيرت  للعمل 
االدراك والوعي, اضافة الى انه نحن كمهندسني 
على  املشرف   " املهنة  احتراف  اليوم  ميكننا 

االمان" وتدريسها في كل مكان. 

والصحة  لألمان  املؤسسة  مع  للتواصل 
املهنية عبر املوقع:

https://www.osh.org.il/site/mi
maarah_betihut.html_
 أو على الهاتف واإلمييل:

  info@osh.org.il - *9214  




