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ארגונומיה
לוחמי האש צריכים גב חזק

מאת עוזי זומר
גיליון 366 עמ' 25

נשים, בטיחות בעבודה וחקיקה
מאת ענת ריבלין-ישעיהו

גיליון 367 עמ'23 

סוחבים את הבריאות על הגב
מאת ד"ר יוהנה גייגר

גיליון 367 עמ' 24

יום הארגונומיה הישראלי
מאת מיכאל לרר 

גיליון 367 עמ' 32

תקן ישראלי 12296: ארגונומיה:
שינוע והזזה ידניים של אנשים במגזר 

שירותי הבריאות
מאת ד"ר יוהנה גייגר

גיליון 368 עמ' 27

סוגיות ארגונומיות בבנייה 
ופתרונותיהן

מאת ד"ר יוהנה גייגר
גיליון 369 עמ' 5 

עיצוב מכליל בסביבת העבודה
מאת ד"ר יוהנה גייגר

גיליון 370 עמ' 12

בטיחות בבנייה
בענף  בטיחות  מדריך  של  עבודתו 

הבנייה
מאת נחום רוזנברג

גיליון 366 עמ' 9

הבנייה  חברת   - בטיחות  בונים  כאן 
"בריגה"

מאת מיכאל לרר
גיליון 366 עמ' 13

גיליון סיכונים: ברזלן
מאת פרופ' אלכס דונגי

גיליון 366 עמ' 17

גיליון סיכונים: בנאי
מאת פרופ' אלכס דונגי

גיליון 367 עמ' 17

תאונת עבודה בעת הריסת מבנה
מאת דוד דודסון

גיליון 367 עמ' 21

בטיחות וגיהות באתרי בנייה 
בירושלים

מאת מוטי סולטני
גיליון 367 עמ' 30

מניעת תאונה עם פיגום עצמאי
מאת דוד דודסון

גיליון 368 עמ' 21

סוגיות ארגונומיות בבנייה 
ופתרונותיהן

מאת ד"ר יוהנה גייגר
גיליון 369 עמ' 5 

 בטיחות על הגובה                       
מאת מוטי סולטני 

גיליון 369 עמ' 9

גיליון סיכונים: טפסנות
מאת פרופ' אלכס דונגי

גיליון 369 עמ' 17

זהירות, גג שביר לפניך!
מאת דוד דודסון

גיליון 370 עמ' 25

 בטיחות וגיהות
במקומות עבודה

העבודה במשמרות ובריאות העובד 
)א'+ב'(

מאת רון וייזינגר
גיליון 366 עמ' 5, גיליון 367 עמ' 8

בטיחות וגיהות באתרי בנייה 
בירושלים

מאת מוטי סולטני
גיליון 367 עמ' 30

במפעל TDK מצאו פתרון להורדת 
ריכוזי הקולופוני הנפלט בעת 

ההלחמה
מאת ויטאלי פרוביז

גיליון 368 עמ' 24

בשטראוס מאמינים בשיתוף 
העובדים בניהול הבטיחות

מאת מיכאל לרר 
גיליון 369 עמ' 26

השפעת תאורת הלד על בריאותנו
מאת מיכאל לרר

גיליון 369 עמ' 32

ולגיהות  לבטיחות  העולמי  הכנס 
בעבודה

מאת מיקי וינקלר
גיליון 370 עמ' 21

מנוף קרן - היבטי בטיחות וגיהות
מאת איציק ריין

גיליון 370 עמ' 24

היהלום שבכתר
מאת ויטאלי פרוביז

גיליון 370 עמ' 29

 בטיחות בעבודה
עם מוגבלים

בעלי  בתעסוקת  משלבת  שפה 
מוגבלויות

מאת אלון פל
גיליון 370 עמ' 9

 קליטת עובד עם מוגבלות - 
כלים למעסיק

מאת מיקי וינקלר
גיליון 370 עמ' 10

עיצוב מכליל בסביבת העבודה
מאת ד"ר יוהנה גייגר

גיליון 370 עמ' 12
 עקרונות ודגשים בהדרכת 

עובדים עם מוגבלויות
מאת ארז הדרי

גיליון 370 עמ' 14

       

הגורם האנושי
מֵעבר לענישה

מאת אשלי ג'והנסון
גיליון 368 עמ' 15

אינדקס מאמרים
שהתפרסמו בשנת 2017

)גיליונות 366-370(

במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות קיים מאגר מאמרים
וחומר מקצועי בעברית, על פי נושאים, הכולל בין היתר גם מאמרים 

שהתפרסמו בעבר בביטאוני בטיחות

מרכז המידע: טל': 03-5266455, פקס': 03-5266456
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מדוע העובדים אינם מדווחים על 
אירועי "כמעט ונפגע"?

מאת מיקי וינקלר
גיליון 369 עמ' 21

הדרכה לבטיחות ולגיהות
חירום, הצלה וסע"ר

מאת עוז שושן
גיליון 367 עמ' 12

שאלות נפוצות בנושא מלגזות
מאת מוטי סולטני

גיליון 367 עמ' 28

בטיחות וגיהות באתרי בנייה 
בירושלים

מאת מוטי סולטני
גיליון 367 עמ' 30

המוס"ל מדריך מנהלי עבודה בסין
מאת דורון רמתי

גיליון 369 עמ' 16

עבודה בחלל מוקף
מאת מוטי סולטני

גיליון 369 עמ' 31

חילוץ ממים זורמים
מאת עוזי זומר

גיליון 370 עמ' 28

 היבטי החוק 
בבטיחות ובגיהות

רישוי עסקים, בטיחות והקשר 
ביניהם

מאת עוה"ד גיל דרור וצבי לוינסון
גיליון 366 עמ' 27

נשים, בטיחות בעבודה וחקיקה
מאת ענת ריבלין-ישעיהו

גיליון 367 עמ' 23

חשיפה לסיכונים ושיטות 
לניהול סיכונים

מנדפים ביולוגיים שונים - מאפיינים 
ושיטות בקרה

מאת ד"ר איתן ישראלי
גיליון 366 עמ' 21

לוחמי האש צריכים גב חזק
מאת עוזי זומר

גיליון 366 עמ' 25

כמה בטוח זה מספיק בטוח?
מאת שי שגב

גיליון 367 עמ' 5

עטלפים מעבירים זיהומים - אך אינם 
לוקים בהם

מאת ד"ר איתן ישראלי
גיליון 367 עמ' 10

מה בין חירום, הצלה וסע"ר?
מאת עוז שושן

גיליון 367 עמ' 12

"זמן הזהב" בדרך אל היעד
מאת עוזי זומר

גיליון 367 עמ' 22

כאשר תרחיש הופך לכמעט-
תאונה

מאת מיקי וינקלר
גיליון 367 עמ' 26

ניהול סיכונים רדומים בעבודה רב-
צוותית

מאת ד"ר עימאד פראג'
גיליון 368 עמ' 13

הסיכונים בעבודה עם בעלי חיים 
בבתי גידול ובטבע

מאת ד"ר איתן ישראלי
גיליון 369 עמ' 14

חיישנים למניעת סיכונים
מאת ד"ר סמי סעדי

גיליון 370 עמ' 15

היהלום שבכתר
מאת ויטאלי פרוביז

גיליון 370 עמ' 29

מה אומרים השלטים?
מאת אנדרי מטיאס

גיליון 370 עמ' 32

 גיליונות מידע על סיכונים
תעסוקתיים במקצועות 

שונים
מאת פרופ' אלכס דונגי

ברזלן
גיליון 366 עמ' 17

בנאי 
גיליון 367 עמ' 17

חשמלאי בניין
גיליון 368 עמ' 17

טפסן
גיליון 369 עמ' 17

עגורנאי
גיליון 370 עמ' 17

טכנולוגיות, ציוד 
ומתודולוגיות בשירות 

הבטיחות והגיהות 
בעבודה

כמה בטוח זה מספיק בטוח?
מאת שי שגב

גיליון 367 עמ' 5

חכם יותר, יעיל יותר, בטוח יותר
מאת מיכאל לרר

גיליון 367 עמ' 14

חידושים בבטיחות - פיילוט 
המסופונים יוצא לדרך

המוסד לבטיחות ולגיהות
גיליון 367 עמ' 34

שילוב מערכות ERP במערך 
הבטיחות בטכניון

מאת פיני זלץ
גיליון 368 עמ' 9

סקירת כנס הטכנולוגיות בשירות 
הבטיחות

מאת מיכאל לרר
גיליון 368 עמ' 5

סיכוני קרינה בלתי מייננת - מגמות 
ושימוש בטכנולוגיות
מאת אמנון דובדבני

גיליון 368 עמ' 12

איך מקדמת המדיה החברתית את 
הבטיחות בעבודה במגזר הערבי?

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 369 עמ' 24

מתרגלים עבודה בחלל מוקף
מאת מוטי סולטני

גיליון 369 עמ' 31

חיישנים למניעת סיכונים
מאת ד"ר סמי סעדי

גיליון 370 עמ' 15

היהלום שבכתר
מאת ויטאלי פרוביז

גיליון 370 עמ' 29

חידושים בבטיחות - מפוח להגנה 
על הנשימה

מאת מגן אופטיק בע"מ
גיליון 370 עמ' 31

חידושים בבטיחות - קווי חיים 
אופקיים 

מאת מגן אופטיק בע"מ
גיליון 370 עמ' 31
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כנסים, אירועים 
ופרויקטים

כנס באר שבע להנדסת בטיחות
מאת מיכאל לרר

גיליון 367 עמ' 31

יום הארגונומיה הישראלי
מאת מיכאל לרר 

גיליון 367 עמ' 32

בשירות  הטכנולוגיות  כנס  סקירת 
הבטיחות

מאת מיכאל לרר
גיליון 368 עמ' 5

1,300 סיבות לשמירה על בטיחות 
בעבודה

מאת מיכאל לרר
גיליון 368 עמ' 31

סקירת כנס קידום בטיחות לעובדים 
עם מוגבלות

מיכאל לרר ושושי סטולרז'
גיליון 370 עמ' 4-14

הכנס העולמי לבטיחות ולגיהות 
בעבודה

מאת מיקי וינקלר
גיליון 370 עמ' 21

ניהול בטיחות וגיהות 
בתעסוקה

דיווח על אירועי "כמעט ונפגע" ככלי 
לניהול הבטיחות
מאת מיקי וינקלר

גיליון 366 עמ' 10

ניהול סיכונים רדומים בעבודה רב-
צוותית

מאת ד"ר עימאד פראג'
גיליון 368 עמ' 13

בשטראוס מאמינים בשיתוף 
העובדים בניהול הבטיחות

מאת מיכאל לרר
גיליון 369 עמ' 26

ולגיהות  לבטיחות  העולמי  הכנס 
בעבודה

מאת מיקי וינקלר
גיליון 370 עמ' 21

נשים בבטיחות
נשים, בטיחות בעבודה וחקיקה

מאת ענת ריבלין-ישעיהו
גיליון 367 עמ' 23

דנה   - בטיחות  מובילות  נשים 
פיינברג, מפעלים ביטחוניים

מאת ענת ריבלין-ישעיהו
גיליון 368 עמ' 32

נשים מובילות בטיחות - מורן שמש, 
חברת החשמל

מאת ענת ריבלין-ישעיהו
גיליון 369 עמ' 30

דבורה   - בטיחות  מובילות  נשים 
חדד, עשות אשקלון 

מאת ענת ריבלין-ישעיהו
גיליון 370 עמ' 30

 שאלות ותשובות
של מרכז מידע

מדריך בחדר כושר במקום העבודה
מאת שלום ויסמן

גיליון 366 עמ' 30

רישיון נהיגה דרגה 1
מאת יעקב מאירסון

גיליון 366 עמ' 30

טמפרטורה מומלצת במקום 
העבודה

מאת ד"ר דוד זיו
גיליון 367 עמ' 33

תכולת ארגז עזרה ראשונה
מאת ד"ר דוד זיו

גיליון 367 עמ' 33

דרישות בטיחות ליריעות פיברגלס
מאת יטה סקונדו

גיליון 367 עמ' 34

רכישת חומרי הדברה
מאת ד"ר דוד זיו

גיליון 367 עמ' 34

מרווחי בדיקות של ניטור סביבתי
מאת יטה סקונדו

גיליון 368 עמ' 33

הרשאה לביצוע תיקון מכונת 
הרמה,בדיקת עגורנים על ידי בודק 

מוסמך
מאת יעקב מאירסון

גיליון 369 עמ' 33

תאונת דרכים שהיא "תאונת 
עבודה"

מאת שלום ויסמן
גיליון 369 עמ' 33

חוק שוויון הזכויות לבעלי מוגבלויות
מרכז מידע

גיליון 370 עמ' 33

קורס נגישות
מרכז מידע

גיליון 370 עמ' 34

רכז נגישות במקומות עבודה
מרכז מידע

גיליון 370 עמ' 34

תאונות ולקחיהן
תאונת עבודה בעת הריסת מבנה

מאת דוד דודסון
גיליון 367 עמ' 21

מניעת תאונה עם פיגום עצמאי
מאת דוד דודסון

גיליון 368 עמ' 21

זהירות, גג שביר לפניך!
מאת דוד דודסון

גיליון 370 עמ' 25

ON-LINE בטיחות
מאמרים, חדשות בתחומי הבטיחות והגיהות, תשובות השבוע.

הירשמו לעלון האלקטרוני של המוסד לבטיחות ולגיהות
WWW.OSH.ORG.IL


