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 2021  ליולי   7- ב 
 נציין את השותפות של כולנו להגברת הבטיחות באתרי הבנייה 

 שותפות בין גופים ציבוריים 
 שותפות בין חברות בנייה 

 שותפות בין מנהלים לעובדים 
 עם הציבור הרחב   אינטרס משותף 

הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות  יום הבטיחות מופק בשיתוף פעולה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ עם 

 הנלוות, עם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה ועם המוסד לבטיחות וגהות תוך שילוב גופי חינוך שונים. 

 ביום המיוחד הזה, אשר ייערך בפעם הראשונה בישראל, נקיים פעילויות הסברה והדרכה בכל רחבי הארץ. 

ערוצי המדיה השונים וכלה בטקס   – ה, מרכזים עירוניים וכמובן ממעברי הגבול, דרך מערכת החינוך, אתרי הבניי

 מרכזי לסיכום היום. 

אתרי הבנייה והתשתיות הם כמובן לב הפעילות וההזדמנות לשדר, בעיקר לעובדים, את מסר השותפות לאחריות  

 עבודה בגובה.  – לבטיחות ומבחינה מקצועית להתמקד בתחום הרגיש והפגיע ביותר 

ת היא נגזרת של בטיחות ומתוך הערכה ש"מצוינות בטוחה" היא אינטרס אסטרטגי ראשון  מההבנה שמצוינו

 חברת בנייה, אנו מציעים את סדר היום המיוחד הבא: כל במעלה של 

 ארוחת בוקר לכל העובדים 07:00-07:45

 תדריך שיתוף בטיחות מיוחד 08:00-08:30

 שיעור בנושא עבודה בגובה 08:45-10:00

 תחרות "מצא את המטמון" (מטמון = ליקוי)  10:15-11:30

 טקס מצטיינים 11:30-12:00

 הפסקת צהרים  12:00-13:00

 השלמת עבודות באתר  13:00-16:00
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 לסדר היום המוצע, אשר ניתן כמובן להתאמה בכל אתר, אנו מצרפים שלושה נספחים: 

 ) 3(עמ'       פורמט תדריך שיתוף בטיחות - נספח א' 

 ) 5(עמ'       מערך שיעור עבודה בגובה  - ב' נספח 

 ) 8(עמ'   "מצא את המטמון" (ליקויי בטיחות)  תחרות  - נספח ג'  

 ) 11(עמ'     מעטפת סדר היום (ארוחת בוקר וטקס מצטיינים)   -נספח ד'  

 ) 12(עמ'     ערכות מיתוג ותוכן לרכישה  -   נספח ה' 

 תחרות צילומים מאתרי הבנייה 

 : ישלחו במהלך היום צילומים של הפעילות, כולל וידאוחברות בנייה אשר  

  ארוחת הבוקר 
  ,תדריך שיתוף הבטיחות 
  שיעור עבודה בגובה 
  טקס מצטיינים 
  מיתוג האתר 

ברשתות    מים, ישולבו בפרסושיפגינו את מירב הפעילות ובמיוחד שיתוף העובדים החברות הנבחרות  עשרים
 ור הרחב. המיועד גם לעוסקים בענף וגם לציב , החברתיות

 רטים נוספים וטופס להעלאת תמונות וקטעי וידאו ניתן למצוא באתר פ
 day-https://www.hakeren.co.il/safety 

 שימו לב: 
 : יש להיערך מוקדם לקראת היום הלאומי לבטיחות בבנייה 

o   ההכנות וניהול סדר היום המיוחד וחשוב הזה מומלץ למנות בעל תפקיד אחראי על כל 
o הכנה מוקדמת של ראשי צוותים זרים ורתימה לשיתוף פעולה 
o  ארגון ארוחת בוקר 
o הכנה של שיעור העבודה בגובה 
o במידה ובחברה שלכם אין ציון שגרתי של עובדים מצטיינים,  החלטה על מצטייני בטיחות והכנת תעודות .

המרצה כשבוע או שבועיים לפני יום הבטיחות עם קריטריונים לבחירת המצטיינים (ראו   כדאי לתת להם 
 פורמט תדריך שיתוף בטיחות  –פירוט הערך "בטיחות היא מצוינות" המופיע בנספח א' 

o  הדרכה של ראשי צוותים וממלאי תפקידים באתר על אופן ניהול תחרות מציאת הליקויים 
o  מיתוג האתר  

https://www.hakeren.co.il/safety-day
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 פורמט תדריך שיתוף בטיחות   – נספח א'  

יועבר על ידי מנהל העבודה, אולם באתרים עם עובדים רבים, ניתן לחלק את   " תדריך שיתוף הבטיחות"  ,בשאיפה 
 העובדים לקבוצות ואז יעבירו את התדריך גם מנהל הפרויקט, עוזר הבטיחות ובעלי תפקידים אחרים בחברה. 

תחושה של אחריות אישית לבטיחות, מתוך שותפות ולא מתוך הוראה  אצל העובדים לעורר  מטרת התדריך 
 ת. משמעתי

לצורך כך, חשוב מאד לעודד את העובדים לדבר ולהתייחס לנושאי בטיחות. למשל בשאלה "מה מסוכן בעבודה  
 שלך?". ככל שיותר עובדים יתייחסו מצידם לנושאים דרך שאלות פשוטות, כך המפגש יהיה אפקטיבי יותר. 

 . ההיבטים הערכיים, יושם דגש על בנוסף להיבטים המקצועיים

 יינתן דגש הינם:   שעליהם   ה חמשת ערכי הליב 

הדגשת החובה המוסרית ומשפטית של כל עובד לנקוט בכל האמצעים   – "חובת הזהירות הכללית"  .1
 . לא תסכן לא את האחר ולא את עצמו , לא תסכן אף אדם, עומד לעשות ולוודא שהפעולה שאותה הוא 

כל בעל סמכות להורות לאדם  חובה מוסרית ומשפטית המוטלת על  – "חובת הזהירות המוגברת" .2
. על כל מנהל ועל כל ראש צוות חלה חובת הזהירות  אחר לבצע פעולה כלשהי או להימנע מביצועה

שהוא מבחין שמי  וכל פעם   לפני כל הוראה שהוא נותן למי מעובדיוהמוגברת, והוא יממש חובה זו 
 את עצמו או את האחרים.  מעובדיו, עומד לסכן או מסן ממש 

, העלולה לסכן אותו או  לא לבצע עבודה או פעולה הסמכות הנתונה לכל אדם  – "הסמכות להגיד לא" .3
שיממש את סמכותו לא לבצע    כי עובדוידגישו,  מנהלי העבודה יעבירו מסר ברור לעובדיהם את האחר. 

 . , יתוגמל, ומעשהו יזכה להכרה ולהוקרה עבודה מסוכנת

של העבודה,   ובמהלך הביצוע של עבודה,  כל תכנוןלפני  – נה תכנון ומתנה ביצוע""בטיחות מת .4
האמצעים הדרושים ולכל הפחות, הדרישות המפורטות  תיבחן ותיבדק רמת הבטיחות וינקטו כל  

שתבטיח את שלומם של כל  , על מנת להבטיח כי הבטיחות נשמרת כל העת, ברמה  בחוקים ובתקנות
 . העלולים להיות מושפעים מעצם קיומה ה  ושל אל  העוסקים במלאכה

,  למנוע כשלים בטיחותיים ותאונותנקיטה בכל הצעדים הנדרשים על מנת   – "בטיחות היא מצוינות" .5
  הינו עובד הראוי לתואר "עובד מצטיין"הנדרשים,   שהעובד הנוקט בצעדי הבטיחותמהווה הוכחה לכך  

לא להיכשל ולא להכשיל    –: המטרה הראשונה מטרותפועל בו זמנית להשגת שתי מכיוון שהעובד 
 . לבצע את העבודה בשלימות ובדייקנות מרבית –והמטרה השנייה  אדם בתאונה 
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 סדר תדריך שיתוף הבטיחות 

 בדיקת נוכחות ושלומם של העובדים  .1

 העבודות המתוכננות ליום העבודהמהלך היום, כולל פירוט  .2

(באילו   במשימות העבודה המתוכננות להתבצע באותו היום )נקודות תורפה בטיחותיות (נתבי"ם .3
 שגיאה תוביל לתאונה).  עבודה, נקודות

 באותו יום  הםובדים על סכנות בעבודה שלע מספרבסעיף זה יש לשאול 

 ביצוע תיאום עבודות בין קבוצות עובדים באתר וקביעת סדר ביצוע עבודות באזורים משותפים  .4

 ) למשל: מיקום עזרה ראשונה, פעולות כאשר עובד נתלה על רתמה( – חירוםהוראות תגובה במצבי  .5

 (למשל עבודה עם מטף)  נבחר אחד העברת דגשים מקצועיים בנושא –ריענון בטיחות מקצועי  .6
 הזדמנות לשאול עובד שאלה בקשר לנושא המועבר 

 בחברה או במקומות אחרים)(אירועים שנגרמו שיתוף בלקחי בטיחות  .7

ציון משימות הזה"ב המתוכננות ליום העבודה, שבהן  -חברת בנייה אשר נושאת כוכב בטיחות  .8
 ישתתף מנהל העבודה בשלב ההכנות ובהתחלת שלב הביצוע 

 ) כותרת המשימה, הזמן והמקום בו מתייצב מנהל העבודה(

 :(חלק מהערכים יודגשו רק בחברות הנושאות כוכב בטיחות) הדגשת הערכים .9

 תחובת הזהירו .א
 ולעצמך) לאחר(צריך לחשוב לפני כל פעולה על הסכנות הצפויות 

 חובת הזהירות המוגברת .ב
(ראש צוות וכל מנהל צריכים לחשוב על הסכנות הצפויות למי שמורים לו על עבודה. ביחד עם חובת  

 )הזהירות אנחנו צוות

 הסמכות להימנע מעבודה לא בטוחה .ג
 בטוחה, רק נגיד תודה) (לא נעניש מי שעוצר עבודה לא 

 "בטיחות מתנה תכנון ומתנה ביצוע"  .ד

 התערבות מחזקת  -חברה הנושאת כוכב בטיחות  .ה
 (אצלינו עוצרים עבודה כדי ללמוד ולהתחזק, לא כדי להעניש) 

 בטיחות היא מצוינות  . ו
 (עובד שעובד בטוח, הוא עובד יעיל יותר, מהיר יותר, טוב יותר) 

 דעתו.נושאים נוספים על פי שיקול  .10
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 מערך שיעור עבודה בגובה   – נספח ב'  

 כללי 
במסגרת יום הבטיחות הלאומי בבנייה, יושם דגש על הבטיחות בעבודות בגובה. על מנת להדגיש את חשיבות  

תוך  , את הדרכת הריענון בעבודות בגובה יעביר מנהל העבודה בעצמוהנושא זה ואת מרכזיותו בעבודות בניה,  
 שהוא מסתייע בעוזר מנהל העבודה (עב"ט) וראשי צוותים. 

 וצע באתר הבניה, תוך ניצול התשתיות של אתר הבניה לצורך העברת  השיעור. הדרכת הריענון תב 

 מטרות 
 לרענן לעובדים באתר הבנייה את דרישות הבטיחות ושיטות העבודה הבטוחות העבודות בגובה.  .1
 להקנות לעובדים תובנות ערכיות שיסייעו להם להבטיח את הבטיחות במהלך ביצוע עבודות בגובה.  .2

 שגים נדרשים י לקחים וה 
בסיום ההדרכה, העובדים ימנעו מביצוע עבודות בניה בגובה, מבלי שננקטים כל צעדי הבטיחות   .1

 הנדרשים, ובדגש על נושאים אלה: 
 הבחנה בין מניעת נפילה לבין בלימת נפילה  . א
 דרישות הסף מפיגום זקפים (בהתאם לתקנות המעודכנות)  . ב
 דרישות הסף מפיגום עצמאי  . ג
 יזי ומפיגום זיזי מיוחד דרישות הסף מפיגום ז . ד
 דרישות הסף מפיגומים נוספים, על פי שיקול דעתו של ממנהל העבודה  .ה
 דרישות הסף משימוש מסולמות . ו
 דרישות סף ממעקות זמניים  .ז
 בחירת נקודות עיגון  . ח
 שימוש נכון ברתמת בטיחות  .ט
 שימוש נכון בקו חיים  . י

 מהזמן)  100%-הגנה ב 100%(  100-הפעלה של כל ה  . יא
 עתו של מנהל העבודה דלפי שיקול  – דגשים מתוך תקנות הבטיחות בעבודות בניה  . יב
 לפי שיקול דעתו של מנהל העבודה  – דגשים מתוך תקנות הבטיחות בעבודות בגובה  . יג
 דגשים מתוך הוראות חוק אחרות  . יד
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כפי שמוסברים   של ההתנהגות הבטוחה  לחמשת ערכי הליבהבסיום ההדרכה, העובדים יהיו מודעים   .2
 : פורמט תדריך שיתוף בטיחות  – בנספח א' 

 חובת הזהירות הכללית  . א
 חובת הזהירות המוגברת  . ב
 הסמכות להגיד לא  . ג
 בטיחות מתנה תכנון ומתנה ביצוע  . ד
 בטיחות היא מצוינות  .ה

 אוכלוסיית היעד 
 כלל עובדים באתר הבניה. 

 מדריכים 
 הבניה, באופן הבא: ההדרכה תבוצע על ידי סגל אתר 

 מנהל העבודה  –מדריך ראשי  . א
 עוזר הבטיחות למנהל העבודה   –מדריך עוזר  . ב
 ראשי צוותים  – מדריכים מתרגלים  . ג
 לפי צורך, יסתייע מנהל העבודה במתורגמן  . ד

 משך ההדרכה 
 דקות  50לפי קביעת חברת הבניה, ולא פחות מ 

 מקום ביצוע ההדרכה 
סמוך לפיגום    –ההדרכה תבוצע בשטח, בתחנות הדרכה שייקבעו על פי התשתיות הקיימות בפועל (לדוגמה 

 זקפים; סמוך למעקה זמני; וכד'). 

 הוראות בטיחות 
 ההדרכה תבוצע בכפוף לדרישות אלו: 

 הדרכת הריענון תבוצע בכפוף ליישום מלא וקפדני של הוראות הבטיחות המתאימות.  . א
יים מנהל העבודה תדריך בטיחות ויימסרו לכל העובדים הוראות בטיחות  בתחילת ההדרכה, יק . ב

 בכתב. הוראות הבטיחות יימסרו לפי שפת האם של העובדים. 
 הוראות הבטיחות יאושרו על ידי ממונה על הבטיחות שיוקצה לעניין זה על ידעי חברת הבניה.  . ג

  



 

7  

 

 מהלך השיעור 
בטבלה. מנהל העבודה יתאימו שלבים אלה למאפייני  שיעור הריענון יבוצע על בסיס השלבים המפורטים 

 . המקום

 משך  מדריכים  השלב  

הקראת מטרות השיעור והלקחים   1

 וההישגים הנדרשים 
 לפי קביעת האתר  מנהל העבודה •

הקראת הוראות הבטיחות ומסירת   2

הוראות בטיחות בכתב לכל  

 העובדים

 מנהל העבודה •

 מדריכים עוזרים  •

 לפי קביעת האתר 

שיחה אודות חמשת ערכי הליבה   3

 של הבטיחות 

 לפי קביעת האתר  מנהל העבודה

הדרכת ריענון בתחנות הדרכה,   4

 ברחבי האתר 
 מנהל העבודה •

 מדריכים עוזרים  •

 מדריכים מתרגלים  •

 לפי קביעת האתר 

סיכום וחזרה העל חמשת ערכי   5

 הליבה של הבטיחות 
 לפי קביעת האתר  מנהל העבודה •
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 "מצא את המטמון" (ליקויי בטיחות) תחרות    - נספח ג'  

 כללי 
במסגרת היום הלאומי לבטיחות בבנייה, יושם דגש על ההיבטים הערכיים של ההתנהגות הבטוחה. על מנת  

את התחרות "חפש את המטמון" ינהל מנהל  להדגיש את חשיבות הנושא זה ואת מרכזיותו בעבודות בניה, 
 , תוך שהוא מסתייע בעוזר מנהל העבודה (עב"ט) וראשי צוותים. העבודה בעצמו

ו, מנהלי העבודה יעמדו על הקשר שבין ההיבטים המקצועיים של הבטיחות לבין ההיבטים הערכיים  במסגרת ז
 שלה. 

חמשת ערכי הליבה של הבטיחות, יועברו במסגרת שיעור הריענון לבטיחות בעבודות בגובה, ויוזכרו שנית  
 בתחילת שיעור "חפש את המטמון". 

 מטרות 
 הערכית לאתר ליקויי בטיחות ולהתריע על קיומם. לחדד לעובדים באתר את סמכותם המקצועית ו .1
 להקנות לעובדים תובנות ערכיות שיסייעו להם להבטיח את הבטיחות במהלך ביצוע עבודות בניה.  .2

 ישגים נדרשים לקחים וה 
 בסיום התחרות, העובדים יבינו את הציפיות מהם בכל הקשור לאיתור ליקויי בטיחות ובהצבעה על קיומם.  •
של ההתנהגות   לחמשת ערכי הליבה ראת התחרות, תחוזק מודעות העובדים בסיום ההדרכה לק •

 הבטוחה (כפי שמוסברים בנספח א'): 
 חובת הזהירות הכללית  . א
 חובת הזהירות המוגברת  . ב
 הסמכות להגיד לא  . ג
 בטיחות מתנה תכנון ומתנה ביצוע  . ד
 בטיחות היא מצוינות  .ה

 אוכלוסיית היעד 
 כלל עובדים באתר הבניה 
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 קבוצות הדרכה 
 העובדים יחולקו לקבוצות על פי המתווה הבא: 

 בראש כל קבוצה יעמוד ראש צוות  . א
 עובדים   2 – מספר העובדים המינימלי בקבוצה  . ב
 עובדים  7 –מספר העובדים המקסימאלי בכל קבוצה  . ג

 מדריכים 
 ההדרכה תבוצע על ידי סגל אתר הבניה, באופן הבא (יש להכין מראש את כל ממלאי התפקידים): 

 מנהל העבודה  –מדריך ראשי  . א
 עוזר הבטיחות למנהל העבודה   –מדריך עוזר  . ב
 ראשי צוותים  – ראשי קבוצות  . ג
 לפי צורך, יסתייע מנהל העבודה במתורגמן  . ד

 השיעור משך  
 דקות.  50לפי קביעת חברת הבניה, ולא פחות מ 

 מקום ביצוע ההדרכה 
תית על ידי ממונה בטיחות  ההדרכה תבוצע בשטח, במסלולים שייקבעו על ידי מנהל העבודה ויאושרו בטיחו

 חשוב לתכנן מראש את מסלולי התחרות!   שיוקצה למטרה זו על ידי חברת הבניה. 

 הוראות בטיחות 
 ההדרכה תבוצע בכפוף לדרישות אלו: 

ה ברור לכל משתתפי השיעור מה  היומן באמצעות סרט סימון באופן שיס מסלול "חפש את המטמון" י  . א
 היכן אסור לבצע חיפוש הוא מסלול ההליכה והחיפוש, וכן 

 מנהל העבודה וראשי הצוותים יבצעו סיור מקדים וימפו את כל הליקויים עוד לפני התחרות  . ב
 המסלול יאושר על ידי ממונה בטיחות שיוקצה למטרה זו על ידי חברת הבניה  . ג
בתחילת ההדרכה, יקיים מנהל העבודה תדריך בטיחות ויימסרו לכל העובדים הוראות בטיחות בכתב.   . ד

 הוראות הבטיחות יימסרו לפי שפת האם של העובדים 
 הוראות הבטיחות יאושרו על ידי ממונה על הבטיחות שיוקצה לעניין זה על ידי חברת הבניה .ה
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 מהלך השיעור 
העבודה יתאימו שלבים אלה למאפייני   ילבים המפורטים בטבלה. מנהלשיעור הריענון יבוצע על בסיס הש .1

 . המקום
יש לתת דגש מיוחד לחלוקת הפרס לצוות המנצח. יש להקנות למעמד זה אופי של "פותחים דף חדש"   .2

ומרגע זה ואילך, הנהלת האתר תוקיר ותתגמל עובדים המצביעים על ליקויים ומפעילים את סמכותם  
 להגיד לא. 

 משך  ריכים מד השלב 
הקראת מטרות השיעור והלקחים   1

 שגים הנדרשיםיוהה
 לפי קביעת האתר מנהל העבודה  •

הקראת הוראות הבטיחות ומסירת  2

 הוראות בטיחות בכתב לכל העובדים 
 מנהל העבודה  •

 מדריכים עוזרים  •

 לפי קביעת האתר

חלוקה לצוות סיור ומינוי ראש צוות לכל  3

 קבוצה
•   

 מנהל העבודה  • "חפש את המטמון" ביצוע תרגיל  4

 מדריכים עוזרים  •

 ראשי קבוצות •

 לפי קביעת האתר

 מנהל העבודה  • חלוקת פרסים לצוות המנצח 5

 מדריכים עוזרים  •

 ראשי קבוצות •

 לפי קביעת האתר

סיכום וחזרה על חמשת ערכי הליבה  6

 של הבטיחות
 לפי קביעת האתר מנהל העבודה  •
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 מעטפת סדר היום   – נספח ד'  

 ארוחת בוקר 
. הרכב ארוחת הבוקר ייקבע על ידי הנהלת החברה  הנהלת האתר תארגן ארוחת בוקר לכל העובדים  •

 ובהתאם למוצא העובדים באתר
יש להכין את קבלני המשנה השונים להופעה בזמן שנקבע ביום זה להשתתפות עם כלל העובדים   •

 של היום  בפתיחה המיוחדת 
מראש את ראשי הצוותים לאירוע שפותח את היום ולהתנהלות תחת סדר היום המיוחד  כדאי להכין  •

 במחצית הראשונה של היום 

 טקס מצטיינים 
הטקס יערך לאחר תחרות "מצא את המטמון" ויסכם את היום כולו. בשאיפה יום זה יסמן גם תחילתו של שינוי  

 לבטיחות מהווה בסיס. תפישה בו שיתוף הפעולה ורתימת העובדים לאחריות  

בטקס יינתן פרס לצוות אשר מצא את מירב ליקויי הבטיחות, תוך הדגשה של האמון שהנהלת האתר   •
 נותנת בעובדים, אשר מסוגלים לבד לאתר ליקויים ולהצביע עליהם 

יש להכין פרס ראוי לצוות המנצח, על פי שיקול הנהלת החברה. מומלץ לצלם את הצוות ולציין בשפתם   •
 כייה במקום בולט באתראת הז

טקס המצטיינים יכלול גם הענקת תעודות (וכל תגמול אשר החברה דוגלת בו) לעובדים מצטיינים אשר   •
 סומנו מבעוד מועד. מומלץ לשתף את העובדים כשבוע או שבועיים לפני הטקס וליצור מוטיבציה להצטיין 

חבילת מיתוג וחבילת תוכן אשר ניתן   קובץ דיגיטלי להדפסת תעודה יצורף לערכה זו. בנספח ה' מוצגת  •
 מוכנות למילוי שם העובד  לרכוש עבור אתר הבנייה. בחבילה זו ניתן להזמין גם תעודות מודפסות 

 תחרות ציורים של ילדי עובדים 
באתר יום הבטיחות בכתובת    םלהירשלהשתתפות חברת הבנייה ואתר העבודה בתחרות, יש    

https://www.hakeren.co.il/safety-day 
בתום הרישום, יישלח אליכם קובץ עם מספר סידורי אשר יאפשר קישור בין הציורים ובין החברה וכן קובץ עם  

 אותו תדפיסו ותתלו במקום בולט באתר.   ברקוד מותאם לשפות שונות

ולשלוח אליהם ציור אותו יעלו העובדים לטופס אשר בקישור, יחד  אתם תנחו את העובדים לבקש מילדיהם לצלם 
 עם המספר הסידורי אשר יודפס בצמוד לברקוד. 

 לחילופין, יכולים העובדים לשלוח את הקישור למשפחתם והם ימלאו את הטופס ויעלו בעצמם את צילום הציור. 

ובנוסף ירוכזו באתר אינטרנט. הודעה על  הציורים הטובים ישולבו בהדפסה על קיר אשר יוצג בטקס המרכזי  100
 הזכייה תשלח להנהלת אתר הבנייה להתייחסות על פי שיקולה. 

https://www.hakeren.co.il/safety-day
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 ערכות מיתוג ותוכן לרכישה   – נספח ה'  

 באתר האינטרנט של היום הלאומי לבטיחות בבנייה ניתן לרכוש ערכות מיתוג ותוכן. 

 12:00בשעה  18/6/2021-את ההזמנה יש לבצע עד ה 

 אתר האינטרנט או דרך  https://grn.ai/BqttGJgVUdEV עמוד הרכישהכתובת  
 המחירים לא כוללים מע"מ  •
 המחירים כוללים משלוח עד לאתר הבנייה  •

 ₪    450        לאתר הבנייה ותוכן  ערכת מיתוג  

 מס" 20X1 300באנר שמשונית לשער האתר בגודל  •
יצביע על האלמנטים החשובים לשמירה על בטיחות העובד,   אקורדיון עבודה בגובה מנוילן. האקורדיון   •

ערכים מרכזיים של שיתוף ובטיחות, מקום לתמונת משפחה. גודל האקורדיון המקופל יתאים לכל כיס  
 וישלב מספר שפות. 

 ס"מ בשלושה עותקים  50X70דל פוסטרים בגו 5 •
 תעודות לעובדים מצטייני בטיחות  5 •
 מדבקות מיתוג היום הלאומי לבטיחות בבנייה להדבקה על קסדות מגן  •

 

 

  

https://grn.ai/BqttGJgVUdEV
https://www.hakeren.co.il/safety-day
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 התמונה להמחשה בלבד. העיצוב ישתנה מעט 
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 ס"מ  50X70פוסטרים בגודל 
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