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 בטיחות בעבודה בקרב בני ובנות נוער
 נוער בעבודה  נאמני בטיחותכמדריכי נוער להכשרת  התוכנית

, אינם מכירים את החוקים שנועדו להגן רובם העבודה. עולםב משתתפים בישראלמבני הנוער  שליש שני
ת חוק וחשופים לניצול והפר מרביתם לכן .בעבודה הבטיחותיות לסכנות מודעים אינם הם, כן על יתרעליהם. 

 . המעסיקים מול ובודדים, חסרי מגן רבות פעמיםבעולם העבודה, ומוצאים את עצמם 
 

, נמצאים בסיכון של עובדיםנוער  ובנות, שבני העלה( 2017הכנס העולמי בנושא בטיחות ובריאות בעבודה )
 הכוללות מפגיעות עבודתם במהלך נפגעים מהם כרבע. לסבול מפגיעה בעבודה ממבוגריםיותר  40%

 תחושה, מדווחים על  העובדים הנוער מבני כשליש, לכך בנוסף. מוות גם קיצוניים ובמקרים מחלות, פציעות
 .לדווח או לשתף, לפנות למי ידיעה ואי זכויותיהם הפרת של תחושה, העבודה במהלך וניצול השפלה של

 
להפחתת שיעור בני הנוער הנפגעים מידי שנה במקום עבודתם,  יביאומתן כלים יישומיים למניעה ולטיפול, 

 .והמנהלים העובדים, של העתיד דורלשמירה על חיי אדם ולהטמעת ערכי בטיחות בעבודה ב
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

התוכנית מטרות
 זכויותיהםעל  לשמירהובנות הנוער כלים  לבני ספקל 

 .בעבודה ובטיחותם

  עובדים הנוער בני בקרבלהפחית תאונות. 

 בישראל. הזהירות ו לקדם את תרבות התכנון 

  הנוער להיות מעסיקים ומנהלים בעתיד,  אתלחנך
 ששומרים על בטיחות.

 כלים להנחיית תוכן בנושא בטיחות. תתל 

 עמיתים הנחיית באמצעות הנלמד החומר וחיזוק עצמי ביטחון העלאת. 

 בטיחות בנושא קהילתית שפה ליצור. 

 

 התוכנית מנושאי
 יומיום. וחיי , קריירה לימודים על עבודה במקום פגיעות השלכות 

 בעבודה נוער בבטיחות הנוגעים וזכויות חוקים. 

 עשהת ואל עשה", כללי גונומיהארזהירות ומיגון,  אמצעי." 

 בשעת הצורך. וייעוץ לעזרה לפנות למי 

 אפקטיבית לפרזנטציה וכלים עמיתים דרכתה. 
 

 התכנית בתשלום 
 

 ההרשמה לתוכנית בעיצומה.                                 

 

 לפנות  ניתן פרטים נוספיםולהרשמה                                                                                                                      
 

 025953567/5 –לאגף קידום בריאות וסביבה                                 

 נבחרתוכשר קבוצה התוכנית  במסגרת. נוער המדריך נוער בקהילה על מושתתת התכנית: התכנית תיאור

 יעבירו, ההכשרה לאחר. אקדמאיות עותש 8 בת בסדנה" בטיחות"נאמן  לתפקידמדריכי נוער  15 של

 צוות בית הספר או  בליווי תתבצע התכנית לקבוצות נוער נוספות בקהילה.סדנה בת שעתיים  הנאמנים

 .הציבור לבריאות אגודהה של מקצועית מדריכה ובהנחייתהרשות 


