
 עיד-מוחמד אבובחרנו להציג את פינתנו "אחד העם" ב

 ביחידת הבטיחות כז בטיחות בבניהר

 חודשים 4-כ עובד בטכניון

 

 

 

  קצת עליי

  .בכפר ואדי חמאם על שפת הכנרת מתגורר, נשוי ואב לארבעה, 49בן 

למדתי  במקביל. אר והתחלתי לעבוד בעסק משפחתי'מודי תיכון בכפר מגיל סיימתי

י, התחלתי יעם סיום לימוד במסלול של הנדסאי לאיכות הסביבה.במכללת גליל מערבי 

וון הבטיחות ועבדתי ילאחר מכן עשיתי הסבה לכ .בחברה לחיטוי מים והדברות לעבוד

  בעבודה. בחברת יזמות ובניה כממונה לבטיחות

 

 פרנסות קודמות

פעלים וכממונה מעבדתי כעצמאי בענף החקלאות ובענף איכות הסביבה, כשכיר ב

 בטיחות באתרי בניה.

                                                                                               

 תפקיד נוכחי

 בנושאים של בינוי. ,הבטיחותביחידת אני עובד כרכז בטיחות בתפקידי הנוכחי 

 ,אני אחראי על הדרכת עובדים וקבלנים חדשים שמגיעים לעבוד בענף הבניהבין היתר, 

. תחילת עבודתם עםשורי עבודה לקבלנים ימתן אעל וברחבי הקמפוס וניקיון  םשיפוציעל 



 על מנת להגן על ,בחינת אזור העבודה מבחינה בטיחותית האישור ניתן רק אחרי

 והאורחים. םהסטודנטי ,העובדים

 

 גאוות יחידה

 יה ובחזון.גדולה בעשיך א האנשים במספריחידה קטנה  אהייחידת הבטיחות בטכניון 

. ועזרה מכולםבלתי תמיכה יקמהרגע שהגעתי הרגשתי שאני נמצא ממש במשפחה, ו

 בהחלט חלקה.יחידה הייתה בההשתלבות שלי 

המחלקה חרטה על דגלה את עקרונות היסוד שלה: מנהיגות, מצוינות, מקצועיות, שיתוף 

 פעולה, אסטרטגיה, נחישות, תקשורת בינאישית, יחסי אנוש ונאמנות.

אדם בתוך הקמפוס על ידי מתן מענה לכל  היחידה עוסקת בעיקר בשמירה על חיי

  סגל ואורחים. סטודנטים, אם זה בהדרכת עובדים, ,השאלות בעניין הבטיחות

, היאתרי בני היחידה נותנת מענה והנחיות לכל הקשור בבניית מעבדות חדשות, ,כמו כן

  לייזר, קרינה ועוד. ,רוםימצבי ח ,אירועים המוניים

 

 ההחלטה...

ולצערי גם במספר התאונות  ,יה במספר תאונות העבודהייש על בשנים האחרונות

התחלתי לעבוד בשוק הפרטי ראיתי את ההפקרות בחיי אדם באתרי כש .הקטלניות

, אך לעזור ולהניף את הבעיה. ניסיתי לדחוף, קוח מצד הרשויותיחוסר הפאת יה ויהבנ

רציתי לעשות שינוי  .תי הזהילצערי לא הצלחתי והחלטתי לא להיות חלק מהמערך הבעי

ת יותר ולפי תכניות וחזון שעובד בצורה ממוסד מקום ,וון ולהגיע למקום שמכבד חיי אדםיכ

 עתידי.

                           

 הופתעתי לגלות שבטכניון...

אני מרגיש את ההבדל בהתנהלות העניינים בארגון  ,ארבעה חודשים בעבודה בתום

 איתי מביאומאמין שאני להסתגל למערך החדש אני מוסיף  לעומת מקומות קודמים.

 עצמי.ותורם מ

          

 חלומות

בהדרכות שאני  עבודה.התאונות את מספר שואף לאפס  אני תמידכממונה בטיחות 

לכאורה הן  פשוטותהמילים ה .ערך עליון הםאומר לעובדים שחיי אדם תמיד אני מעביר 

 החשובות מכל:



רכוש וסביבה במקום  ,תוך שמירה על חיי אדם ,ךלמשפחתתה בשלום יחזור הב

 עבודתך.

 

 צלחה!בה

 


