,לכל עובדי ומנהלי מפעל נהרייה
) שעות ללא3,111,111(  השלמנו מליון,1133  באפריל31-נכון ליום רביעי האחרון – ה
.תאונה מדווחת
.)אנחנו המפעל השני בישראל שמשלים הישג זה (אחרי עפולה
 ולכן אומר,נאמרו כבר הרבה דברים בתקופה האחרונה על ההישגים בתחום הבטיחות
: שני דברים
 ולכל מי שהיה שותף ומעורב,ראשית – ברכות על ההישג לכולנו – עובדים ומנהלים
.מחוץ למפעל
 אלא את הדרך והאמצעי לשמור על כל אחד,שנית – הישג זה לא מבטא את המטרה
. ולהגיע להישגים נוספים,מאיתנו ולהבטיח סביבת עבודה בטוחה
הישג זה מבטא רמה של תרבות – ומנקודה זו המחויבות היא עלינו להוכיח שאנו
...שומרים על תרבות זו לעד
. ולילדים, לבני ולבנות הזוג, למשפחות,בברכת חג שמח לכולכם
רונן קורן
.מנהל מפעל נהרייה

CONGRATULATIONS!!!
Boker Tov Ronen,
On the 13 April Nahariya Mill reached ONE MILLION HOURS without a Reportable
Injury.
This fantastic achievement follows the exceptional results of the Corporate EHS
Assessment.
Please thank every one of your team and employees for working together to achieve
these record breaking milestones. These are the benchmarks that everyone in MEA
aspires to and I hope we can all learn from you and emulate your successes.
Again well done to everyone at the facility for the parts they have played in achieving
these successes.
I have sent the information to Merav to obtain the awards for you.
Toda Lehitraot

Peter S Knopp

פיטר קנופ

שעות עבודה ללא תאונה  -מפעל עפולה Subject: 1,000,000

אהוד,
הגישה הפרואקטיבית לבטיחות אותה אמצנו לפני מספר שנים מניבה פירות בתחומי
הפעילות השונים
ההישג המיוחד של  3,111,111שעות ברציפות ללא תאונה מציין שיא בלתי רגיל
(הראשון מסוגו בחוגלה קימברלי ונייר חדרה) מצטרף לשיאים נוספים בהם מצטיינים
עובדי מפעל עפולה ומנהליו
בעפולה ,המשמעות שבכל יום  3111שעות עבודה ובמשך  3111ימים ברציפות מיושמים
ערכי הגישה העיקריים  :אכפתיות ,מעורבות וחתירה למגע
שימוש בכלים פרואקטיביים המאמצים גישה מניעתית תוך פתיחות  ,שיתוף פעולה
והדגשת מובילי הבטיחות במפעל
ההישג הזה ואחרים מקרבים את המפעל לחזונו להימנות על המפעלים במובילים ב KC
ובנייר חדרה
בבטיחות המלאכה לעולם לא מסתיימת וכולנו נדרשים להמשיך ולהתמיד לבחון וליישם
את ערכים אלו
המשך הצלחה לכולנו בבטחה
יורם אעידן
_____________________________________________
From: Itzhak Levinger
Sent: Thursday, December 16, 2010 2:13 PM
'To: 'Knopp, Peter
Cc: Yoram Aidan; Ehud Bar David; Merav Regutkowiz
Subject: million injury free working hours

Hi Peter,
I am happy and proud to inform you that on December 12th 2010, we
have reached 1 million injury free working hours.
The achievements are for the period between March 2008 and
December 2010. The period was characterized with implementation of
proactive safety with no compromises with a strict persistence of safety
procedures.
We will continue to proudly put SAFETY our number one mill prioritys.
Sincerely,I. Levinger

