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תודה לכולכם,
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עובדות ועובדים יקרים,

יישר כוח וברכת המשך עשייה פורייה לכם, העובדים והעובדות המצטיינים של ענף הבניין והעץ. השקעתכם,

דוגמתכם האישית ונכונותכם להיות חלק משמעותי ומוביל בקידום המצוינות בשוק העבודה והמהלכים החברתיים 

שההסתדרות מקדמת, לא נעלמו מעינינו ולכן, עצרנו לרגע כדי להודות לכם. כמו כן ברצוני להביע את הערכתי 

לכלל עובדי הענף ולאחל לכל אחת ואחד מכם שבשנה הבאה נזכה להעניק לכולכם תעודות הצטיינות. 

כולנו פועלים מדי יום לקידום יחסי העבודה בישראל, להובלת שוויון חברתי ולשיפור תנאי התעסוקה של מאות 

אלפי עובדים. העבודה שלנו, שלכם, מובילה לשינויים בחייהם המקצועיים, הכלכליים והחברתיים של אנשים רבים. 

ענף הבניין רווי בסיכונים ובאתגרים בטיחותיים, ונוכח המספר הגבוה של הנפגעים, ההסתדרות , בתיאום עם

התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הכריזה על שנת הבטיחות בענף. לא נרפה עד אשר נראה שינוי מהותי, ואת השינוי 

הזה נוכל להשלים רק באמצעותכם, עובדי הענף, והקפדה על נהלי הבטיחות ותשומת לב לכללים ולנושאי

האחריות. את השליחות החברתית של ההסתדרות אתם אלו שמבצעים הלכה למעשה בשטח,

ועל כך אני מודה לכם.

 

העבודה המאורגנת בישראל נמצאת כיום בתנופה ועובדים רבים מצטרפים לארגון, מתוך הכרה בעוצמתה של 

ההסתדרות וביכולתה להוביל מהלכים לחיזוק מעמד העובדים והגמלאים. אפעל בכל הכלים שעומדים לרשותי 

על מנת שכל עובד ועובדת החברים בהסתדרות, כל ועד וכל איגוד מקצועי, יהיו גאים בארגון הזה, וירגישו חלק 

ממשפחה חזקה ומלוכדת. נמשיך לפעול לצמצום צורות העסקה נצלניות במשק, נהיה הקול הרועם של

אוכלוסיות מוחלשות שזעקתן לא נשמעת וננפץ יחד את כל תקרות הזכוכית למען אלו אשר

סובלים מהדרה ומחוסר שוויון.

הבית של העובדים בישראל חוגג השנה מאה, אנו רואים בכולכם שליחים מצטיינים ואני משוכנע שיחד נצעיד את 

עובדי הבניין והעץ לשנה של עשייה, הישגים ובטחון אישי ותעסוקתי.

בהזדמנות זאת, אני מבקש להודות מקרב לב ליו"ר איגוד הבניין והעץ יצחק מויאל ולכלל עובדי הסתדרות עובדי 

הבניין והעץ, על עשייה בלתי פוסקת והשקעה בלתי נדלית, לטובת הענף ושלום עובדיו. 



עובדות ועובדים יקרים,

התאחדות הקבלנים בוני הארץ היא הגוף המייצג את כלל העוסקים בישראל בבנייה והקמת תשתיות. תפקידנו 
הוא לייצג מול מקבלי ההחלטות המשפיעים על הענף שלנו את היזמים, הקבלנים, בוני בתי המגורים, התשתיות 

והבנייה הציבורית והחוזית במשק כולו.
חשובה לא פחות העשייה המשותפת שלנו עם ההסתדרות, במסגרת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה וקידום 

העובדים בענף כולו. במסגרת זו בולט האירוע החשוב הנוכחי של מתן אותות העובד המצטיין בענף. 
וממשיך להיות ממובילי  והיה  נותר חזק  והתשתיות בישראל, שכבר עבר לא מעט תקופות משבר,  ענף הבנייה 
זו של הענף. לאחר עבודה חשובה שלנו,  יכולת  הכלכלה הישראלית. השנה האחרונה, שנת הקורונה, מדגימה 
הוכר הענף כחיוני ולאורך כל משבר הקורונה הוא עבד וממשיך לעבוד. נכון, גם בענף שלנו הורגש קושי בתחומים 
מסוימים וקושי זה הביא גם למניעת עבודה או האטה בעבודה בלא מעט מקרים ואתרים, אבל הוכחנו שיחד – 

יזמים, קבלנים ועובדים, אנחנו יודעים לעמוד גם באחד המשברים הגדולים בהיסטוריה של ישראל והעולם כולו. 
גם בימים לא פשוטים אלו, התאחדות הקבלנים בוני הארץ מובילה יחד עם שותפנו בהסתדרות ובקרן לעידוד 
ופיתוח ענף הבניה, פעילות מול קובעי המדיניות לקידום עובדי הענף. נזכיר, כי לאורך השנים שבנו וחידשנו את 
החתימה על ההסכם הקיבוצי המגן על זכויות כל עובדי הענף ללא הבדל ארץ מוצע, מין ודת ומבטיח לכם את 
וכלכלית. בנוסף, אנו מקיימים מגוון רחב מאוד של הכשרות  ולהתחזק מבחינה מקצועית  האפשרות להתקדם 
מקצועיות, השתלמויות וכנסים מקצועיים ופועלים לקידום תדמיתו של הענף, העובדים והעוסקים בו. כמו כן, יחד 
עם ההסתדרות אנו מפעילים ועדה פריטטית מקצועית מיוחדת לענף הבנייה, שנועדה לפתור מחלוקות בין עובדים 

ומעסיקים בענף ולשמור על זכויותיהם.
לסיום אני מבקש להאיר בזרקור את אחד הנושאים המרכזיים בהם אנו עוסקים בשנים האחרונות – תחום מניעת 

ותאונות העבודה. אנו בהתאחדות, ההסתדרות והקרן לעידוד ופיתוח הענף התגייסנו לעניין והקמנו את מטה הבטי
חות הענפי שמפעיל כיום תוכנית מקיפה וחסרת תקדים בהשפעתה על העוסקים בבנייה, עם הדרכות, הכשרות, 

תוכניות מנהיגות, תכנון בטיחות באתרים ועוד. 
אני משוכנע כי חלק מכם נפגש כבר עם נציגי המטה ונהנים מפירות עבודתו. התפיסה שמוביל המטה היא, כי 
ירידה דרמטית בהיקף תאונות עבודה בענף תבוא בד בבד עם הרחבת הפעילות, ההשקעה ושינוי תרבותי אותו אנו 
מובילים. לכן, אני פונה אליכם, עובדים מצטיינים יקרים. אתם שגרירי הבטיחות החשובים ביותר של הענף. אתם 
יכולים, בהשקעת תשומת לב והכוונה של חבריכם לעבודה באתרים, לסייע להביא את השינוי התרבותי המיוחל. 
הפחתת תאונות העבודה זו מלחמה יום-יומית שלנו, ואנו צריכים אתכם איתנו בחזית המלחמה הזו כדי שננצח 
בה יחד.אני מבטיח שכפי שעשינו עד היום, נמשיך לפעול בשיתוף פעולה הדוק ופורה עם הסתדרות עובדי הבניין 
והעץ הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל במטרה לשמר עליכם ולשפר את רווחתם, את תנאי עבודתכם ואת 
מעמדם המקצועי שלכם ושל כל העובדים בענף הבנייה.  חשוב לזכור תמיד כי אין לנו, מעסיקים ועובדים בענף, 

סיכוי להצליח ללא שיתוף הפעולה של כולנו. 

וכן אני מאחל לכל אחד ואחד מכם ולמשפחותיכם  אני מאחל לכם המשך צמיחה והצלחה בעבודתכם בענף, 
בריאות טובה וארוכת שנים.

שלכם בברכה,
ראול סרוגו,
נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל
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 מצטיינים ומצטיינות יקרים/ות,

זו השנה האחד עשר שאנו ממשיכים במסורת ומקיימים טקס חגיגי ומכובד ושמים אתכם העובדים המצטיינים בקדמת הבמה על מנת 
להוקיר תודה ולהביע הערכה על עבודתכם המסורה והקשה של העובדים בענף הבנייה והתעשייה.

בכל טקס שנתי, מיום היווסדו, אני מתרגש מחדש ושמח לפגוש את העובדים המצטיינים ואני גאה להעניק להם תעודות הוקרה ומלגות 
ולחזק אותם באופן אישי. 

העבודה בענף הבנייה והתעשיות הנלוות קשה מאוד ולשרוד בו שנים רבות תחת מאמץ פיזי ומנטלי זו משימה מאתגרת.  שנת 2020 תזכר 
כשנה מאתגרת במיוחד בגלל נגיף הקורונה, ענף הבניין הוחרג והוכרז כענף חיוני למשק על אף כל הקשיים בשנה זו, 

אתם העובדים עבדתם ללא דופי ושמרתם על כללי הבריאות ואף שמרתם על כללי הבטיחות באתרים השונים וכתוצאה מכך גם מס' 
תאונות העבודה ירד, אני שמח שהעובדים המצטיינים שנבחרו השנה מהווים דוגמא ומופת עבור עובדי הענף והתעשייה בנושא הבטיחות 

ומובילים בתפקידם בזכות שלל תכונות ייחודיות המאפיינות אותם והופכות אותם למצטיינים בתחומם.

בחירת עובדים מצטיינים אינה משימה קלה ואפילו מורכבת, בהזדמנות זו אני רוצה לברך ולהודות לחברי ועדת השיפוט העליונה ונחום 
אסד העומד בראשה, )השנה עשו עבודת קודש מורכבת בגלל ריבוי המועמדים הרבים( על מנת לבחור מתוך רבים מהעובדים המומלצים 

בהתאם לקריטריונים גבוהים וקפדניים בדגש על נושא שמירה על כללי הבטיחות. 

אני מאחל לכם המשך עשייה פורייה, אתם יכולים להיות גאים בעצמכם, המשיכו כך!

" רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע"
אלברט אינשטיין       

בכבוד רב,
יצחק מויאל
יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות
ומ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה

בס"ד
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עובדים ועובדות יקרים,

הענקת פרס העובד המצטיין מעלה על נס שורה של עובדים איכותיים העושים מלאכתם נאמנה במגוון רחב של 

מקצועות בענפי הבנייה והתעשיות הנלוות כהוקרה והערכה ובה בעת, מרוממת את ערך האדם והעבודה.

בשנה זו תקף את העולם וירוס הקורונה אשר שינה את פני העולם וגרם לנזקים אנושיים וכלכליים בקנה מידה 

אשר לא היו מעולם, עסקים קרסו, פרויקטים נעצרו, עובדים פוטרו, המסחר בעולם נעצר וחוסר הוודאות היה גדול 

יותר מהתקווה שכולנו מייחלים לה.

בניית הארץ  ובעולם המשכתם לעסוק במלאכת  יקרים/יקרות למרות המצב המיוחד בארץ  וזוכים  זוכות  ואתם 

המשכתם לתת שירות למדינת ישראל ולאזרחי המדינה ושמירה על אחד משלושת הענפים החזקים המחזיקים 

את כלכלת המדינה.

בעבורכם ובעבור הסובבים אותכם יום עבודה המשיך בשגרת חיים, ממונים ועובדים, המשכתם להיות מעיין נובע 

של עוצמה, אחריות, יצירתיות ומופת, למקצוענותכם ויוזמתכם תרומה חשובה ומשמעותית בשמירה, צמיחה וחיזוק 

מעמדו הכלכלי של מקום עבודתכם.

העבודה היא יסוד קיומי בחיי הפרט והכלל ובעידן ההתפתחות הטכנולוגית העצומה עדין הענף נשען על כתפיהן 

האיתנות של העובדים העושים את מלאכתם נאמנה גם בתקופת משבר עולמי.

יוצא דופן של מסירות, אחריות, מקצועיות, תפוקה, במאמץ מתמיד בחריצות  יקרים הובחנתם בגילוי  מצטיינים 

כפיים, סובלנות, התמדה וסקרנות יצירתית, אך לא רק זאת, תרומתכם לחיי החברה הן במסגרת העבודה ומחוץ 

לשעות העבודה ראויה לכל שבח והערכה

בשמי ובשם חברי וועדת השיפוט הארצית אני מוקיר ומברך אתכם הזוכים בפרס "העובד המצטיין".

ברכתי החמה נתונה לכם ולמשפחותיכם היקרות, לחברות ולמעסיקים אשר בחרו בכם. 

אני מאחל לכם שנים רבות של עשייה והצטיינות המשיכו להיות אשר אתם והיו ברוכים.

יישר כוח !!

בברכה מקרב לב ,
                                                                               נחום אסד
                                                                              יו"ר ועדת השיפוט הארצית
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עובדים יקרים,

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל הוקמה בשנת 1990 על ידי "התאחדות בוני הארץ" ו"הסתדרות עובדי 

הבניין והעץ" במטרה לקדם את ענף הבנייה, לשפר את תדמיתו ולהגדיל את המודעות לנושא הבטיחות בענף. 

והקרן מעמידה לרשותכם מגוון רחב של קורסים מקצועיים המסייעים לייעול העבודה, לאיכות העבודה ולהתפ

תחותכם המקצועית. בנוסף, הקרן מקיימת הכשרות בתחום הבטיחות בעבודה במטרה להביא לצמצום מספר 

הנפגעים בתאונות עבודה בענף הבניה. 

לאור ריבוי תאונות העבודה בענף הבניה, אני תקווה כי כעובדים המצטיינים של הענף תפעלו ככול יכולתכם, כל 

אחד במקום עבודתו, לשיפור רמת הבטיחות והגברת המודעות לחשיבות שיש בשמירה על כללי הבטיחות. 

בשמי ובשם עובדי הקרן ברצוני לברך אתכם על זכייתכם בפרס "העובד המצטיין" ועל תרומתכם הייחודית לקידום 

ענף הבניה בישראל.

    בברכת הצלחה, 
שי בירן
מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

שומרים על בטיחות בעבודה
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WU ZIHANGQIANG – "עמלים"    עובד ציר
ל-WU ZIHANGQIANG 10 שנות ותק ב"עמלים" ו-4 שנים ב"נרקיסים".

הוא מתמחה במגוון תחומים ובמיוחד בכל הכרוך בקרמיקה.

WU ZIHANGQIANG מבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר, מקפיד בקלה כבחמורה ומוודא בכל עת התנהלות מיטבית ומקצועית.

הוא משמש אוזן קשבת בכל תחום עבור מנהלי העבודה שעימם הוא בא בקשר מקצועי, ואהוב על סובביו. בעיניו, כל עובד ראוי, ויחסו מכבד ומאיר 

פנים במהלך הכשרתם של המועסקים. בטרם תחילת יום פעילות הוא מקפיד לבדוק את המוצר לטובת פעילות תקינה. הקפדנות היא נר לרגליו. 

חשוב לו לוודא שניתן לעבוד עם המוצר בצורה מיטבית בארץ ובחו"ל, ובכל עשייה דעתו נתונה גם לתמונה הרחבה לטובת יעילות ואיכות העבודה.

ניכר כי האסתטיקה חשובה לו, והוא מגדיל לעשות בתחומו ברמת דיוק גבוהה. חריצותו באה לידי ביטוי בבחירתו לקחת חלק גם בעבודות אחרות, 

גם כאשר אין מדובר בריצוף, כגון טיח, תיקונים ועובדות מזדמנות נוספות, לרבות סיקה ואיטומים. 

יישר כוח!

אחמאד דמאח – דחבור בוטרוס ובניו בע"מ    מפעיל ציוד מכני
לאחמאד 20 שנות ותק בחברה, והוא מועסק בעת הזו בעכו – בחפירת ביובים וניקוז. מקצועיותו לעילא ולעילא, ועובדה זו באה לידי ביטוי בסדר 

ובארגון במהלך שלבי העבודה, לרבות במקרים שבהם צצות בעיות בלתי מתוכננות. התנהלותו מצטיינת בביצוע הפעילות תוך הקפדה יתרה על 

כללי הבטיחות. ראיה לכך היא השילוט שהוא מקפיד שיהיה מוצב בשטח העבודה, בדיקת סגירת השערים כראוי בתום יום עבודה ותקינות כלי 

והעבודה. אחמאד מקפיד כי במהלך הפעילות יימצא עובד שמכוון את העוסקים במלאכה לטובת זהירות וביצוע מיטבי תוך ערנות באשר לס

ביבה, עדות לנקיטת זהירות רבה לטובת ביטחונם של הפועלים בשטח מפני פציעות ופגיעות. לאחמאד חוש לאיתור מצבים מיוחדים הדורשים 

והתייחסות שונה מהתוכנית הקיימת. אפשר לומר שהוא "מרגיש את האדמה", וזו מעלה גדולה. הטיפול בכלי העבודה וההקפדה על כללי הבטי

חות ניכרים בהתנהלותו בשטח, ביום ובלילה, הן בבדיקת הרכב הכבד לפני תחילת יום עבודה והן בהקפדה על ביגוד והנעלה בהתאם לכללים על 

פי דרישות קצין הבטיחות, כמו גם הקפדה על ליווי משטרתי במהלך עבודות לילה. 

יישר כוח!

בסימן בטיחות בעבודה 2020
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אליעזר כהן – אבן וסיד בע"מ    ממונה בין היתר על השקילה במחצבה
לאליעזר 26 שנות ותק בחברה, וניסיונו העשיר מקרין על עשייתו המקצועית. אליעזר מקפיד לוודא את איכות החומרים ואת ביצוע העבודה על 

הצד הטוב ביותר. לזכותו ייאמר כי הוא בקי בתחומו ועל פי צבע החומר הוא יודע אם מדובר בחומר העומד בסטנדרטים המתבקשים. 

אליעזר אינו מקל ראש בנוהלי הבטיחות, וראיה לכך היא הקפדה על שילוט נכון וברור, בדיקת משקל תואם לתקנים של המשאיות ובדיקת כל 

בעל מקצוע שנכנס לתחום המחצבה. אליעזר הוא "נאמן בטיחות" ובעל תעודת מוסמך. דרישתו להתנהלות בהתאם לנוהלי הבטיחות ברורה 

ונדרשת מול כל גורם, לרבות הקפדה על ציוד נלווה מתאים וכל הכרוך בכך. לקוחות העומדים איתו בקשר מעידים על שירות מאיר פנים ומקצועי. 

אליעזר תורם לסיוע בכל בעיה שצצה לטובת פתרון מקצועי, יעיל ובטיחותי. יש לציין כי אליעזר מפנה את זמנו לטובת התנדבות לאנשים נזקקים 

ומגדיל לעשות – הוא מתנדב בכל יום לאחר תום יום העבודה בביה"ח העמק עפולה במחלקת הילדים, ועל כך הערכה רבה.

יישר כוח!

03

04

איגור רושטניאק – איירון פאוור בניין ותשתית בע"מ    מנופאי צריח
לאיגור 14 שנות ותק בחברה, ואין ספק כי איגור מצטיין ביכולת ההתמדה שלו והפירות רבים: ניסיון, העמקה, היכרות עם התנהלות החברה, 

הדרישות והשטח.

כבר בתחילת דרכו המקצועית הקפיד להקדיש זמן לבדיקת משקולות וכבלים בהתאם לכללי הבטיחות, והתעכב על כל הנדרש בשטח על מנת 

לוודא את בטיחות הסובבים במהלך העבודה תוך התייחסות למזג האוויר )היתכנות רוחות וכדומה( ובדיקה קפדנית של המסמכים הנדרשים כדי 

לפעול בהתאם לתקנים ולכללים, וכך גם כאשר מדובר במשמרת ארוכה ואינטנסיבית.

יש לציין כי איגור תורם מאוד לפעילות ועד המנופאים מעבר לשעות העבודה, ועל כך הערכה רבה.

יישר כוח!

שומרים על בטיחות בעבודה

 E-mail: zeev@ironpower.co.il  03-9516117פקס:   03-9516122טלפון   7565828, ראשון לציון מיקוד 11רחוב משה לוי 
 

    
  איירון פאוור        

 ( בע"מ2003בניין ותשתית )                        
 

                                                 
 
 

                           



ולדמיר יעקובוב – אחים חיון עבודות נגרות בע"מ    נגר
13 שנים בחברה בנשר, נגר במקצועו. בשנת 1995 עלה לארץ והחל לעבוד בעבודות מזדמנות, קיבל רישיון נגרות ופנה לעבוו  ולדימיר מועסק זה

דה במפעל. התמדתו, חריצותו ומסירותו הקנו לו נקודות זכות רבות במהלך השנים. ולדימיר בעל מיומנות רבה בעבודה במסור חשמלי ממוחשב, 

אחראי על המחסן, המלגזה, על המכונה "גשר", ומשנע את המוצר לקנטים. יכולותיו המקצועיות, ניסיונו הרב בתחום, יכולתו לעבוד בצורה יעילה 

תוך מחשבה על התנהלות אחראית, מקצועית ומדויקת השואפת לשלמות – ראויים לציון, כמו גם זריזותו שאינה באה על חשבון ההקפדה על 

הבטיחות הנדרשת. ולדימיר ניכר גם ביחסי אנוש נעימים התורמים לרוח המקום.

יישר כוח!

05

06
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הישאם שלאעטה – שיכון ובינוי סולל בונה בע"מ    מנהל עבודה ראשי
הישאם בעל ותק של 22 שנים בענף. בתחילת דרכו הועסק הישאם כעוזר טפסנות בעסק המשפחתי וסייע בעבודות ברזל, ומצא לנכון להמשיך 

ובמסלול מקצועי זה בחברת סולל בונה. הוא החל כפועל, מסדר מעקות, אחראי על קבלת חומרים, המשיך במסלול לניהול הרכבות )קירות, תק

רות טרומי( והשתלם במסגרת לימודי תעודה למנהל עבודה בשנת 2004 בחיפה. במהלך שנות עבודתו צבר ניסיון רב כמנהל עבודה ב"מקורות" 

וניהל גם צוותי עבודה בשטח וקבלני משנה. הישאם גם רשום כמנהל עבודה ראשי במשמר הגבול. הוא מקפיד על כללי הבטיחות מרגע תחילת 

העבודה וקבלת סידור העבודה ועד תום היום, לרבות תדרוך בתחילת היום באשר לסכנות ולמוקדים אחרים, התייחסות לציוד הבטיחות עבור כל 

עובד בשטח, ואינו מאשר כניסה בשער האתר ללא ציוד בטיחות כנדרש בצורה חד-משמעית. ממונה בטיחות פוקד את המקום פעמיים בשבוע, 

אך הישאם מגדיל לעשות ובודק את מנהלי העבודה ומנהלי הביצוע בפרויקט בקפדנות, בנועם ובאדיבות. ראוי לציין את העובדה כי הישאם מוכר 

כאחראי, "ראש גדול", ומוצא לנכון לאתר תקלות מבעוד מועד כדי לפתור אותן, על מנת לייעל את תהליך העבודה ולשמור על סובביו, גם אם 

מדובר בפתרון "מחוץ לקופסה" וסיוע בכל הנדרש. יכולת זו זוכה להערכה בקרב עובדיו, והוא משמש עבורם דוגמה אישית. הישאם רואה חשיבות 

רבה ביחסי אנוש קרובים ונעימים, דואג לעובדיו במהלך העבודה ומסייע גם בפניות אישיות ככל שידו משגת, לרבות פנייה להנהלה בשם עובדיו 

אם עולה הצורך. מעבר לבטיחות, לאיכות, לעמידה בלוחות הזמנים והתקציב, הוא ראוי לציון כמנהל ביצוע מקצועי ביותר, ועליו מעידים שכשהוא 

בשטח "יש שקט". ניסיונו המקצועי ואיכויותיו כאדם מעצימים את יכולת הראייה הביצועית שלו בפרויקט שבו הוא לוקח חלק תוך כדי שיתוף 

פעולה מיטבי עם הפועלים בדבר.

יישר כוח!

בסימן בטיחות בעבודה 2020
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זיאד דבאסה – ירום אור בע"מ    מנהל עבודה
לזיאד 37 שנות ותק בענף ומתוכן 8 שנות תעסוקה מקצועית בחברה, הכוללת פעילות ענפה כמנהל עבודה. עבודת הצוות המקצועית שמלווה 

את התנהלותו מול המהנדס בפועל והצוותים שבתחום אחריותו, מעוררת הערכה. בין היתר היה זיאד שותף משמעותי לבניית מאגר המים של 

חברת מקורות, ורידינג, חברת חשמל. זיאד אחראי על כ-50 עובדים במהלך יום העבודה, וייאמר לזכותו כי את עבודתו הוא מבצע במסירות רבה. 

הוא מכיר את כל הפועלים בתחומו באופן אישי )רבים מהם עובדים יחד עימו כ-10 שנים( ודואג לרווחתם, לרבות מרחב לינה ומזון, ומגדיל לעשות 

בכך שדואג להם גם מחוץ לשעות העבודה. זיאד בעל תעודת עוזר בטיחות, וחשיבות הנושא בעיניו באה לידי ביטוי בכל צעד במהלך יום העבודה, 

החל משעות הבוקר שבהן הוא מקפיד על לבוש והנעלה של עובדיו בהתאם לתקנים ומוודא יתרת אביזרים כקסדות וארגז כלים תקניים כנדרש. 

אין ספק שמסירותו לעובדיו, אחריותו לבטיחות הסובבים ואחריותו בתחומו הינן נקודות ראויות לציון.

יישר כוח!

יעקב מלניקר – פניציה ירוחם    מבקר איכות
ליעקב 26 שנות ותק עם הצטיינות יתרה – יעקב רואה את מפעל פניציה כביתו שלו, והדבר בא לידי ביטוי במסירותו ובאחריותו. ידו בכול במפעל, 

כמלגזן, כעוזר בכל הנדרש, מתחום הבטיחות ועד בקרת האיכות, מבקר איכות – דור א'.

יעקב רואה במקום העבודה מפעל חיים, ועובדה זו באה לידי ביטוי גם בליווי ובתמיכה שהוא מעניק לעובדים הפונים אליו גם בעניינים אישיים.

אוזניו כרויות לכל הנעשה במפעל, והוא שם דגש על התנהלות בטיחותית, השתלם בקורסים לבטיחות כאשר התקיימו, וער לאיתור בעיות וטיפול 

בהן משלב כתיבת הדו"ח דרך מעקב ועד לפתרון הבעיה.

לדבריו, כאמור, פניציה היא הבית שלו, והוא מגדיל לעשות הרבה יותר מאשר הגדרת תפקידו. אין ספק כי מדובר באיש משכמו ומעלה.

יישר כוח!

שומרים על בטיחות בעבודה
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חיה סייג – סולל בונה בע"מ    מנהלת אדמיניסטרטיבית
חיה מועסקת כ- 4 שנים בחברת סולל בונה, ואין ספק כי סיועה ומקצועיותה ניכרים גם בתחומים נוספים מעבר להגדרת תפקידה ועל כך הברכה 

– חיה מסייעת למנהלת החשבונות, מתאמת הזמנות, והיא מגדילה לעשות הרבה יותר מכך. איכויותיה ומעלותיה ניכרות בתקשורת עם מערך 

כוח האדם, והיא משמשת אוזן קשבת לא רק בתחום המקצועי אלא גם במרחב האישי עבור הצוותים, ושמחה לסייע בכל הניתן. ביכולתה לראות 

במעוף ציפור את צורכי החטיבה, בראייה מערכתית, ופירות עשייתה ניכרים כאשר היא משלבת בין המקצועי והחברתי לטובת הכלל. עבודתה 

המסורה מעורכת ביותר, ואין נעלם מן העין היותה פעילה גם בבית לטובת הצלחת החטיבה – היא שומרת על קשר חם מאוד עם כל הנפשות 

הפועלות בסביבת עבודתה, תמיד זמינה, ופעילה בכל הקשור לעבודה גם לאחר שעות הפעילות ונותנת מענה מיוזמתה

האישית. יש לציין כי חיה מתנדבת ב"עזר לציון" אחת לשבוע ומבשלת, ועל כך הערכה רבה.

ישר כוח!

יאיר אליהו – דניה סיבוס בע"מ    מנהל עבודה
26 שנות ותק בתחום כאשר מתוכן הוא מועסק 7 שנים בחברה . יאיר החל לעבוד יחד עם אביו בעסק המשפחתי, בשלב מסוים החל לעו  ליאיר

בוד בתחום התשתיות, ובדניה סיבוס הועסק בכרייה מכנית, מנהרה, ועל כך – זכתה החברה באדם מסור ואחראי. פרויקט זה ניהל יאיר במסירות 

ובדאגה, מתוך ראייה מערכתית רחבה, תוך כדי שימת לב לפרטים קטנים כגדולים .

טיב העבודה ודחיסותה לא האפילו על איכויותיו וקפדנותו גם בתחום הבטיחות. מדי משמרת התבצע תדריך בטיחות לטובת התנהלות בטוחה 

ואחראית, תדרוך בוקר לעבודות שונות כיציקה ובטון, וכן עבודות פיצוצים התקיימו כנדרש. ייאמר לזכותו של יאיר כי אינו מוותר ומעמיד דברים 

על דיוקם, וכן פועל בצמוד ליועץ בטיחות.

יש לציין כי יאיר מתנדב בקהילה בעפולה לטובת סיוע לאנשים נזקקים, ועל כך הערכה רבה.

יישר כוח!

בסימן בטיחות בעבודה 2020
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ברדוגו יוקי – יחזקאל מורד בע"מ    מנהל אתר בנייה 

ברדוגו מועסק בחברה משנת 1999, וניהל פרויקטים רבים.

ייאמר לזכותו כי כמנהל בינוי חשמל ואינסטלציה הוא שולט במכלול הדרישות והתקנים ועומד בהצלחה רבה בבדיקות הביקורת של מגוון גורמים.

בתחום הבטיחות הוא פועל לעילא ולעילא: כל מנהלי העבודה שעובדים איתו מקפידים בנושא; צוות העובדים ממלא בכל יום דו"ח יומי בעניין 

הבטיחות; לכל צוותי כוח האדם המלווים אותו יש מנהל עבודה לתחומם; אחת לשבוע מתקיימת ישיבה עם מנהלי העבודה בנושא בטיחות בדגש 

על מניעת תאונות, ועוד. לכל זאת חשיבות עצומה ועל כך הערכה.

וברדוגו תרם במעלותיו הרבות לשיקום קו הגבול במסגרת העבודה עם משרד הביטחון ובפרויקטים מיוחדים לאחר תקריות ביטחוניות בעוד הכו

חות עדיין בשטח. אין ספק כי טיב עבודה זה יכול היה להתנהל היטב גם בזכותו.

יש לציין כי ברדוגו מגדיל לעשות ותורם לקהילה, הוא מתנדב במד"א כנהג אמבולנס )ניידת טיפול נמרץ(, ממשיך להתנדב במילואים מרצונו 

החופשי ומסייע לעובדים בחברה, ועל כך הערכה רבה.

יוסף כחלון – משטרת ישראל    חשמלאי מוסמך ומנהל עבודה
ליוסף 40 שנות ותק, והוא מועסק במשטרה זה 28 שנים.

בעבר השתלם בלימודי ארגון וניהול עובדים דרך משרד העבודה, הועסק כקבלן חשמל, ופעל בתחומים: תשתיות, חשמל, מים וביוב, עבד במגזר 

הפרטי, ונוסף על כך הוא גם מסגר במקצועו. יוסף בחר במסלול תעסוקה במשטרת ישראל, ועל כך הברכה – הוא לוקח חלק במחלקת הבילוש 

ושל משטרת ישראל ועושה חיל. איכותו כאדם באה לידי ביטוי בחריצותו, הוא משקיע מעל ומעבר ולא אחת בוחר לתת מזמנו גם לאחר שעות הע

בודה. יוסף אחראי מאוד, ממוניו סומכים עליו שיבצע את עבודתו בצורה הטובה ביותר בשטח וכך אכן קורה. אם נופלים טעויות בתורניות הוא אינו 

מקל ראש ודואג שיתוקנו כראוי ובאחריות רבה, ולצד זה הוא ערני ביותר לבטיחות הפועלים סביבו ובודק את כשירות הציוד מבחינה בטיחותית.

מסירותו באה לידי ביטוי גם בדאגתו לעובדים בכל עת. יש לציין כי יוסף תורם לקהילה ומתנדב, וכך נהג כל חייו, לטובת נזקקים ומבוגרים בסיוע 

בתחום החשמל, ועל כך הערכה רבה.

יישר כוח!
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מחמוד בכר – רום גבס חיפוי וקירוי )1997( בע"מ    מנהל עבודה
למחמוד 30 שנות ותק בענף הבנייה. הוא החל את דרכו בתחום כטרקטוריסט וברזלן, המשיך כמנופאי עגורן צריח, בהמשך שימש עוזר מנהל 

ולבסוף החל לפעול כמנהל עבודה בזכות כישוריו. ניכר כי מחמוד אוהב מאוד את תחום עיסוקו, ותחושתו זו באה לידי ביטוי בכל מעשה ידיו 

ובהצלחתו. הבטיחות באתר היא נר לרגליו, וכפי שהוא אומר "יש בטיחות – יש הכול". כיום הוא משמש מנהל עבודה באתר רפאלו. ייאמר לזכותו 

כי הוא דואג להכיר כל עובד ולתדרך כל אחד, עד האחרון שבהם, וכך בכל תחילת יום עבודה. הוא מגדיל לעשות ומוודא כי כל הכללים, התקנות, 

ההנחיות וההוראות יובנו עד תומם, וזאת בנועם וללא קשר לסוג העבודה שעתידה להתבצע ולתפקיד: קבלני משנה, עובדי כוח אדם או מסייעים 

בכל תחום נדרש. מחמוד ניכר ביחסי אנוש מצוינים התורמים מאוד לאיכות העבודה ולאווירה באתר, והוא מגדיל לעשות ומסייע לעובדים גם 

מעבר לשעות העבודה, ועל כך הערכה רבה.

יישר כוח!

מחאד מחמוד – זבולון עדירן   מנהל צוות
למחאד 38 שנות ותק בענף כאשר 15 שנים מתוכן הוא מועסק בחברה.

הוא החל את דרכו, בין היתר, כטפסן ובשלד, וכיום משמש מנהל צוות בחברה ומנהל פרויקט תוך שיתוף פעולה פורה ואחראי עם מנהל העבודה 

והעובדים שפועלים תחת תחום אחריותו.

מחאד בקי בקריאת תוכניות, ופועל יוצא מכך היא התנהלות נבונה בשטח. ראיה לכך: אם תוכנית אינה תואמת שטח, הוא מזמין את האדריכל 

לשינויים. מחאד מקפיד לקיים הדרכות בטיחות בתחילת כל יום עבודה וכן הדרכת "עבודה בגבוה", ומקפיד מאוד לעמוד בתקנים הנדרשים. כל 

עובד חייב בהוראתו להיכנס אל האתר מאובזר בציוד בטיחות כנדרש. ביצוע ראוי ועשייה כהלכה חשובים מאוד למחאד, ואם עולה הצורך, בשעות 

לחץ, הוא מגייס בני משפחה לעזרה, בנו המשתלם בלימודי מנהל עבודה.

יישר כוח!

בסימן בטיחות בעבודה 2020
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שומרים על בטיחות בעבודה

אנטולי פיכמן – שמשון זליג ושות'   מהנדס בניין 
אחראי בטיחות. רשום בפנקס המהנדסים.

לאנטולי 50 שנות ותק בענף, והוא מועסק בחברה זה 23 שנים.

עלה לארץ ממולדובה, למד באוניברסיטה לטובת הסמכה: עובד בנייה ומורה בנייה. אנטולי החל את עבודתו בחברה כפועל, התמודד עם קשיי 

השפה בהצלחה, ולכן התקדם במסלולו המקצועי. הוא שימש מנהל עבודה – שלד וקיבל הסמכה בקורס מנהלי עבודה – מוסמך. המוטיבציה 

הגבוהה שזורמת בעורקיו הובילה אותו ללימודי תואר שני, מהנדס, בחו"ל, תואר שהוכר בארץ.

אין ספק כי מדובר באדם משכמו ומעלה. אנטולי מקפיד לעשות את הנדרש בתחום הבטיחות לטובת כל השותפים במלאכה, לרבות ביצוע 

ביקורות כניסה לאתר, כך שאין נכנס ללא אישור, ולפני תחילת פעילות הוא מקפיד לקיים הדרכת בטיחות כהלכה.

יישר כוח!

סמי מרום – דוד פריינד בע"מ    מנהל עבודה
סמי בקי בכל הנדרש בתחום המכניקה העדינה ומצטיין בכך.

הוא הועסק בתעשייה הצבאית והמשיך בתחום הבניין מטעם משרד העבודה, השתלם בקורס מנהל עבודה, תפקיד שבו הוא משמש בחברה.  

במסגרת שנות עבודתו הועסק אצל רבים וטובים בבניית בתי מגורים ומבנים ציבוריים, לרבות בית הכנסת הגדול בירושלים, וניסיונו העשיר כמו 

גם מקצועיותו הם פרי עשייתו זו שבאה לידי ביטוי בחברה. סמי מקפיד בתחום הבטיחות בקלה כבחמורה, מקבל את העובדים בכל יום עבודה 

חדש תוך ריענון נהלים לטובת שמירת בטיחותם, ומקפיד למסור את סידור העבודה יום קודם למען הסדר הטוב וההתנהלות השוטפת התקינה. 

יש לציין כי במהלך תקופת הקורונה עד כה התנדב בסיוע לקשישים, ועל כך הערכה רבה.

יישר כוח!
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חברי וועדת השיפוט:

{ 15בסימן בטיחות בעבודה 2020

לורן הרוש
מזכירת וועדת השיפוט

שאול כאתב
הבניין  עובדי  הסתדרות  יו"ר  מ"מ 
ועדת  יו"ר  והתעשיות הנלוות, מ"מ 

שיפוט

ג'מיל אבו ראס
 יו"ר מרחב משולש דרומי

שאבי ונטורה
סגן יו״ר התאחדות קבלני השיפוצים

אביטל שפירא
מנהלת הקשרים הבינלאומיים

הבינלאומית  והמזכירה  ההסתדרות  של 
של הסתדרות עובדי הבנין

והתעשיות הנלוות

משה בן דוד
יו״ר הועד הארצי של דניה סיבוס

אבי דריקס
מנהל בטיחות במגה פרויקטים

נחום אסד
יו"ר ועדת השיפוט העליונה

נתן צרור
הסתדרות  ארצי,  גמלאים  ועד  יו"ר 

עובדי הבניין והתעשיות הנלוות

עו"ד חגי אסולין
יועץ משפטי חיצוני לועדה



להתראות בשנה הבאה!
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