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אינדקס מאמרים שהתפרסמו בשנת 2018
)גיליונות 376-371(

ארגונומיה
 בטיחות בעבודת נשים – הגישה המגדרית

מאת ד"ר מירב פז
גיליון 372 עמ' 24

 נשים עובדות – נשים כואבות
מאת ד"ר יוהנה גייגר

גיליון 372 עמ' 27 

 נא לשבת – ארגונומיה של נהגי אוטובוס
מאת צביקה כץ

גיליון 374 עמ' 28

בטיחות בבנייה
 אכיפה והדרכה – שילוב ידיים בדרך להשגת

תרבות של בטיחות בעבודה
מאת אלון פל

 גיליון 371 עמ' 7

 "לכל פועל שנהרג יש שם"
מאת ראובן בן-שמעון

גיליון 371 עמ' 8

 משתפים פעולה להגברת האכיפה באתרי הבנייה
מאת מיקי וינקלר                                   

גיליון 371 עמ' 9

 עובדים על פי הנהלים עם אפס נפגעים
מאת מיכאל לרר                                  

גיליון 371 עמ' 21

 תאונה ולקחה: בנייה מתועשת
מאת דוד דודסון

גיליון 371 עמ' 15

 מיומנו של מדריך בטיחות – ערנות מונעת אסון
מאת מוטי סולטני

גיליון 371 עמ' 28

 חידושים בבטיחות –
 פתרונות חדשים לבעיות ישנות

מאת מוטי סולטני                                                              
גיליון 371 עמ' 32                                   

                        
 רעידות אדמה ובטיחות באתרי תמ"א 38

מאת מוטי סולטני
 גיליון 375 עמ' 12

 דילמות הנדסיות בתפקידו של הממונה
 על הבטיחות בבנייה

מאת שלמה אלוני
 גיליון 375 עמ' 22

 מדריכי הבטיחות מגבירים מאמץ
 באתרי הבנייה

מאת מוטי סולטני
גיליון 376 עמ' 22

בטיחות וגיהות במקומות עבודה
 אכיפה והדרכה – שילוב ידיים בדרך להשגת 

 תרבות של בטיחות בעבודה
מאת אלון פל

גיליון 371 עמ' 7

 עובדים על פי הנהלים עם אפס נפגעים
מאת מיכאל לרר

גיליון 371 עמ' 21

 יום המּודעות לשמיעה 2018
מאת ד"ר אמנון דובדבני

 גיליון 372 עמ' 5

 בטוח לעבוד בשקט
מאת ויטאלי פרוביז

 גיליון 372 עמ' 8
                                                                           

 בטיחות במוסך – הסיכונים
 בהרמת רכב על ידי מגבה

מאת דוד נבו
 גיליון 374 עמ' 13

 בטיחות מעל הכול באורדן תעשיות
מאת מיכאל לרר ושמעון שם טוב

גיליון 374 עמ' 14

 רפואה תעסוקתית – שמירת בריאות העובד
 בסביבת עבודתו

מאת ד"ר לילך רינסקי הלבני
גיליון 374 עמ' 21

 מדי פעם רצוי למצמץ – מאמץ עיני
 ממושך מול המחשב

מאת יפעת זר
גיליון 374 עמ' 25

 ביקור במפעל לעיבוד קורות עץ
מאת שירלי ליבוביץ' סטאל

גיליון 374 עמ' 31

 היערכות לתרחישי חירום במקום העבודה –
 לקחים בעקבות אסון מגדלי התאומים

מאת מיקי וינקלר
גיליון 375 עמ' 5

 מחוז הצפון – סקרי גיהות במפעלי שיש
 וקורס שגרירי בטיחות לנוער ערבי

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 376 עמ' 5

 מחוז המרכז – קורסים לממוני בטיחות
 והדרכות לרישוי עסקים

מאת שלמה אלוני
גיליון 376 עמ' 6

 מחוז הדרום – קורסים ברמת חובב 
 והדרכות במשקי העוטף ובחוות הבדואים

מאת גבריאל סיקסיק
גיליון 376 עמ' 8

 ספורט ובטיחות במפעל כרמוכרום בכרמיאל
מאת ויטאלי פרוביז

גיליון 376 עמ' 21

 בטיחות בתחזוקת ִמתקני חשמל חלק ראשון
מאת ד"ר אלכס טורצקי

גיליון 376 עמ' 30

בטיחות בעבודה עם מוגבלים
 טכנולוגיות מסייעות לאנשים

 עם מוגבלות ולקשישים
מאת פרופ' ראובן כץ

גיליון 373 עמ' 10

 הנגשה מקדמת בטיחות לעובדים
 עם מוגבלות

מאת אורן הלמן
גיליון 373 עמ' 11

 היערכות לתרחישי חירום במקום העבודה –
 לקחים בעקבות אסון מגדלי התאומים

מאת מיקי וינקלר
גיליון 375 עמ' 5

 מינהל ההנדסה – פיתוח תוכניות לעובדים
 עם מוגבלות והנגשת טכנולוגיות מתקדמות

מאת מיקי וינקלר
גיליון 376 עמ' 10

הגורם האנושי
 בטיחות וקשרים פנים-ארגוניים

מאת ליאת ליפשיץ אנגל
גיליון 372 עמ' 31

 היערכות לתרחישי חירום במקום העבודה –
 לקחים בעקבות אסון מגדלי התאומים

מאת מיקי וינקלר
גיליון 375 עמ' 5

 כוחות ההצלה – ניהול סיכונים בעת רעידת אדמה
מאת עוזי זומר 

גיליון 375 עמ' 21                                                       

הדרכה לבטיחות ולגיהות
 מיומנו של מדריך בטיחות

ערנות מונעת אסון
מאת מוטי סולטני

גיליון 371 עמ' 28

 "שגרירי בטיחות" צעירים במגזר הערבי
מאת ד"ר סמי סעדי

גיליון 372 עמ' 10

 איך מודדים בטיחות?
מאת איציק ריין

גיליון 373 עמ' 28

 המוס"ל מנחה בעלי עסקים בקבלת רישיון עסק
מאת נחום רוזנברג

 גיליון 374 עמ' 12

 מיומנו של מדריך בטיחות – איך מודדים בטיחות?
מאת איציק ריין

 גיליון 373 עמ' 28
                  

 היערכות לתרחישי חירום במקום העבודה –
 לקחים בעקבות אסון מגדלי התאומים

מאת מיקי וינקלר
גיליון 375 עמ' 5
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 בחן את עצמך – שאלון ידע במקצועות הבטיחות
מאת מיקי וינקלר

גיליון 375 עמ' 31

 מחוז הצפון – סקרי גיהות במפעלי שיש
 וקורס שגרירי בטיחות לנוער ערבי

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 376 עמ' 5

 מחוז המרכז – קורסים לממוני בטיחות
 והדרכות לרישוי עסקים

מאת שלמה אלוני
גיליון 376 עמ' 6

 מחוז הדרום – קורסים ברמת חובב 
 והדרכות במשקי העוטף ובחוות הבדואים

מאת גבריאל סיקסיק
 גיליון 376 עמ' 8

 מינהל ההנדסה – פיתוח תוכניות לעובדים
 עם מוגבלות והנגשת טכנולוגיות מתקדמות

מאת מיקי וינקלר
גיליון 376 עמ' 10

 מיומנו של מדריך בטיחות – 
 קידום המודעות לבטיחות בחקלאות

מאת איציק ריין
גיליון 376 עמ' 13

 מינהל הכשרה והדרכה – איכות במוצר ובשירות
מאת מוטי אלמוג

גיליון 376 עמ' 16

 מדריכי הבטיחות מגבירים מאמץ
 באתרי הבנייה

מאת מוטי סולטני
גיליון 376 עמ' 22

היבטי החוק בבטיחות ובגיהות
 על ענישה והרתעה, והאפקטיביות 

 של מנגנון ה"עיצומים הכספיים"
מאת ד"ר אורנית רז

גיליון 371 עמ' 4

 דברי השר חיים כץ
גיליון 371 עמ' 6

 מה שבטוח, בטוח – 
 הערכת סיכונים בחומרים מסוכנים

מאת דורון שוורץ                                     
גיליון 372 עמ' 13

 התפתחות הבטיחות בעבודה באירופה
מאת שלמה איציקובסקי

גיליון 372 עמ' 15

 השפעת רעידות האדמה על התפתחות התקינה
 בתחום התשתיות בעולם

מאת ד"ר דוד זיו
גיליון 375 עמ' 9

 חידושים בתחיקה, בתקנים ובתקנות
 גיליון 375 עמ' 25

 חידושים בתקנות ובתקנים
גיליון 376 עמ' 2

 מעבדת הגיהות עמדה במבחן
 להסמכת מעבדות

מאת מרינה טרנופולסקי
גיליון 376 עמ' 14

 חשיפה לסיכונים 
ושיטות לניהול סיכונים 

 מה שבטוח, בטוח – 
 הערכת סיכונים בחומרים מסוכנים

מאת דורון שוורץ
גיליון 372 עמ' 13

 מחקר חדש במוס"ל: הערכת חשיפה עורית וסיכון 
 לדלקות עור בענף הטיפוח

מאת ניצן רייס חבלין וד"ר אשר פרדו
גיליון 372 עמ' 30

 טעינה אלחוטית חשמלית 
 וסיכוני חשיפה לקרינה

מאת ד"ר אמנון דובדבני
גיליון 373 עמ' 10

 התעשייה הכימית בישראל 
 משדרגת את הבטיחות

מאת ויטאלי פרוביז
 גיליון 373 עמ' 25

 טכנולוגיה מתקדמת בחומרי ניקוי
 מצמצמת חשיפה לכימיקלים

מאת ד"ר סמי סעדי
 גיליון 373 עמ' 26

 מסלול הבטיחות של רכבת ישראל
מאת ליאור אלי

 גיליון 374 עמ' 7

 בטיחות במוסך – הסיכונים
 בהרמת רכב על ידי מגבה

מאת דוד נבו
 גיליון 374 עמ' 13

 רפואה תעסוקתית – שמירת בריאות העובד
 בסביבת עבודתו

מאת ד"ר לילך רינסקי הלבני
גיליון 374 עמ' 21

 מדי פעם רצוי למצמץ – מאמץ עיני
 ממושך מול המחשב

מאת יפעת זר
 גיליון 374 עמ' 25

 ביקור במפעל לעיבוד קורות עץ
מאת שירלי ליבוביץ' סטאל

גיליון 374 עמ' 31     
                                                                    

 רעידות אדמה ובטיחות בחשמל
מאת אנדרי מטיאס

גיליון 375 עמ' 15    

 כוחות ההצלה – ניהול סיכונים
 בעת רעידת אדמה

מאת עוזי זומר 
 גיליון 375 עמ' 21

 מונעים חשיפה לקרינה בלתי מייננת
 במקומות עבודה

מאת ד"ר אמנון דובדבני
גיליון 376 עמ' 9 

גיליונות  מידע על סיכונים 
תעסוקתיים במקצועות שונים

מאת פרופ' אלכס דונגי
 הורס מבנים                                           

גיליון 371 עמ' 17
 גגן

גיליון 372 עמ' 20
 מסגר בניין

גיליון 373 עמ' 17
 מנהל ייצור בתעשייה

גיליון 374 עמ' 17
 עגורנאי

גיליון 375 עמ' 17
 חקלאי

גיליון 376 עמ' 17     

 טכנולוגיות, ציוד, 
שיטות ומחקרים 

 מערכת ראייה לעגורני צריח
מאת פרופ' יחיאל רוזנפלד

גיליון 371 עמ' 12

 חידושים בבטיחות – פתרונות חדשים לבעיות ישנות
מאת מוטי סולטני

גיליון 371 עמ' 32

 רצועות הרמה לשימוש בטוח
מאת נחום רוזנברג

גיליון 372 עמ' 11 

 מחקר חדש במוס"ל: הערכת חשיפה עורית וסיכון 
 לדלקות עור בענף הטיפוח

מאת ניצן רייס חבלין וד"ר אשר פרדו
גיליון 372 עמ' 30

 בטיחות וקשרים פנים-ארגוניים
מאת ליאת ליפשיץ אנגל

גיליון 372 עמ' 31

 מתי צריך להחליף מסנן?
מאת יפעת זר

גיליון 372 עמ' 33

 חידושים טכנולוגיים בצמ"א בענף הבנייה
מאת מיקי וינקלר

גיליון 373 עמ' 6

 מערכות טכנולוגיות, הסתברות לחרטה
 ואכיפה ידידותית

מאת פרופ' עדו ערב
גיליון 373 עמ' 9

 טכנולוגיות מסייעות לאנשים
 עם מוגבלות ולקשישים

מאת פרופ' ראובן כץ
גיליון 373 עמ' 10

 מקומו של הגורם הטכני בסביבת העבודה
 של עגורן הצריח

מאת ד"ר גבריאל רביב, פרופ' אביעד שפירא, פרופ' 
משנה ברק פישביין

גיליון 373 עמ' 13

 מי אחראי ליישום טכנולוגיות מתקדמות
ומה אחריותם המשפטית של בעלי תפקידים בארגון?

מאת עו"ד טלי שקד
גיליון 373  עמ' 21
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 טכנולוגיות חדשניות לגילוי אש
 המקדמות בטיחות בעבודה

מאת אסתר יעקבסון
גיליון 373 עמ' 22   

 התעשייה הכימית בישראל משדרגת
 את הבטיחות

מאת ויטאלי פרוביז
 גיליון 373 עמ' 25

 טכנולוגיה מתקדמת בחומרי ניקוי
 מצמצמת חשיפה לכימיקלים

מאת ד"ר סמי סעדי          
 גיליון 373 עמ' 26

 תערוכת INTERMAT לטכנולוגיות חדשות
 בבנייה ובתשתיות

מאת מוטי סולטני ומיקי וינקלר
גיליון 373 עמ' 29

IN מסופונים –  OUT נייר כימי 
מאת נחום רוזנברג

גיליון 373 עמ' 32
                    

 מאצרות נפרשות כחלופה למאצרות קבועות
מאת מגן אופטיק בע"מ 

גיליון 373 עמ' 33  

 טכנולוגיה חדשנית לצמצום החשיפה לאבק שיש
מאת ד"ר סמי סעדי

גיליון 374 עמ' 8              

 משטפות עיניים ומקלחות חירום
מאת מיקי וינקלר

גיליון 374 עמ' 10

 אור כחול כהה – מסייע במניעת תאונות מלגזה
מאת ויטאלי פרוביז

גיליון 374 עמ' 16

 מינהל ההנדסה – פיתוח תוכניות לעובדים
 עם מוגבלות והנגשת טכנולוגיות מתקדמות

מאת מיקי וינקלר
גיליון 376 עמ' 10

 מרכז המידע והאינטרנט – 
 הנגשת מידע למניעת תאונות עבודה

מאת יקי אלעד
 גיליון 376 עמ' 15

 בטיחות בעבודה משותפת של אדם ורובוט
מאת גיל בר-יואב

גיליון 376 עמ' 24

 חידושים בבטיחות –
 SafetyEYE – מערכת צילום שרואה הכול

בתרגום שלמה איציקובסקי
 גיליון 376 עמ' 26

 פיתוח נוסף למניעת תאונות בעגורן צריח
מאת דוד דודסון

גיליון 376 עמ' 28

כנסים, תערוכות ואירועים 
 משתפים פעולה להגברת האכיפה באתרי הבנייה 

 )יום עיון(
מאת מיקי וינקלר

גיליון 371 עמ' 9

 הכנס השני לטכנולוגיות בשירות הבטיחות
מאת ד"ר אורנית רז,  פרופ' יורם הלוי

 גיליון 373 עמ' 4-5

 תערוכת INTERMAT לטכנולוגיות חדשות
 בבנייה ובתשתיות

מאת מוטי סולטני ומיקי וינקלר
גיליון 373 עמ' 29

 הכנס הבין-לאומי בסלובניה
 לסיכוני קרינה בלתי מייננת

מאת ד"ר אמנון דובדבני
גיליון 375 עמ' 26

 כנס הבטיחות בלונדון – יוני 2018
מאת דורון רמתי ונחום רוזנברג

 גיליון 375 עמ' 28     
                                            

ניהול בטיחות וגיהות 
בתעסוקה

 בטיחות וקשרים פנים-ארגוניים
מאת ליאת ליפשיץ אנגל

גיליון 372 עמ' 31

 "בטיחות יוצרת רווחה כלכלית למפעל"
מאת מיכאל לרר

 גיליון 374 עמ' 5

 מיומנו של מדריך בטיחות – איך מודדים בטיחות?
מאת איציק ריין

 גיליון 373 עמ' 28
        

 מעבדת הגיהות עמדה במבחן להסמכת מעבדות
מאת מרינה טרנופולסקי

גיליון 376 עמ' 14

נשים בבטיחות
 לוקחת את הבטיחות קדימה

מאת ענת ריבלין-ישעיהו
גיליון 371 עמ' 30

 שתהיינה בטוחות
מאת ד"ר אורנית רז

גיליון 372 עמ' 4

 בטיחות בעבודת נשים – הגישה המגדרית
מאת ד"ר מירב פז

גיליון 372 עמ' 24

 נשים עובדות – נשים כואבות
מאת ד"ר יוהנה גייגר

גיליון 372 עמ' 27

 פגישה עם ממונת הבטיחות בחברת שיכון ובינוי נדל"ן
מאת ענת ריבלין-ישעיהו

גיליון 372 עמ' 29 

 אסירים עובדים בטוח
מאת ענת ריבלין-ישעיהו
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 שאלות ותשובות 
של מרכז המידע

 האם למהלך מדרגות המכיל שלוש מדרגות
נדרש מאחז יד?

גיליון 371 עמ' 34

 האם חייבים לספק גיליון בטיחות בעברית?
גיליון 372 עמ' 34

 מי רשאי לבצע תיקונים או לתחזק סולם קבוע?
גיליון 372 עמ' 34  

 מה הסיכונים והנחיות הבטיחות לעבודה
עם מדפסת תלת-ממד?
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 האם ניתן לדווח תדירות של  בדיקות ניטור 
סביבתי?

 גיליון 374 עמ' 33

 כיצד ניתן לתקן משטחים להחסנה ולשינוע?
 גיליון 374 עמ' 33

 מהן דרישות התחיקה להקמת צוות חירום?
 גיליון 375 עמ' 16

 מה הדרישות לגבי נקודות עיגון?
גיליון 375 עמ' 16

 מה המשקל המותר להרמה ידנית
של מטענים ומיטלטלים לגברים ולנשים?

גיליון 376 עמ' 33

 האם נדרש מינוי מנהל עבודה 
בעבודות שיפוצים?

גיליון 376 עמ' 33
  

                           
תאונות ולקחיהן

 מערכת ראייה לעגורני צריח
מאת פרופ' יחיאל רוזנפלד

גיליון 371 עמ' 12

 תאונה ולקחה: בנייה מתועשת
מאת דוד דודסון

גיליון 371 עמ' 15

 מקומו של הגורם הטכני בסביבת העבודה
 של עגורן הצריח

מאת ד"ר גבריאל רביב, פרופ' אביעד שפירא, פרופ' 
משנה ברק פישביין

גיליון 373 עמ' 13

 פיתוח נוסף למניעת תאונות בעגורן צריח
מאת דוד דודסון

גיליון 376 עמ' 28
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