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ארגונומיה
הארגונומיה כנושא מתפתח בתחום הגיהות 

התעסוקתית
מאת ישראל שרייבמן 

גיליון 360 עמ' 4
ארגונומיה במכון החליבה:

חידושים טכנולוגיים מביאים לחשיפות 
חדשות

מאת גילת ליאני וד"ר יוהנה גייגר
גיליון 360 עמ' 14

שיפורים ארגונומיים במפעל - תיאור מקרה
מאת ענבר גלבוע 

גיליון361 עמ' 10

לשבת, לשבת...לקום, לקום, לקום!
דרכים להפחתת היושבנות בעבודה

מאת ד"ר יוהנה גייגר
גיליון 363 עמ' 29

פתרונות חדשים ליושבנות בעבודה - חלק 
א' + ב'

מאת ענבר גלבוע וד"ר יוהנה גייגר
גיליון 365 עמ' 9

בטיחות בחשמל
בחירה נכונה של ציוד חשמלי בעל בטיחות 

עצמותית
MBA BSc מאת דוד זיו

גיליון 360 עמ' 28

מניעת תאונות חשמל בבנייה
מאת מהנדס אלכס רודיאק

גיליון 362 עמ' 14

בטיחות חשמל בשעת חירום א' + ב'
מאת ד"ר אלכס טורצקי

גיליון 362 עמ' 21, גיליון 363 עמ' 14

עבודה עם כלים חשמליים מיטלטלים בענף 
הבנייה

מאת מהנדס אלכס רודיאק
גיליון 363 עמ' 27

תקן ישראלי ללוחות חשמל
מאת מהנדס אלכס רודיאק

גיליון 364 עמ' 33

על סכנת ההתחשמלות בעת שרפה
מאת טפסר עוזי זומר

גיליון 365 עמ' 21 

בטיחות וגיהות במקומות 
עבודה

עידן של בטיחות בעדין שתלים
מאת מיכאל לרר 

גיליון 360 עמ' 5

תאונת עבודה קטלנית במטבח
מאת ש.ג

גיליון 360 עמ' 16

בטיחות זה מקצוע
מאת מיכאל לרר 

גיליון 361 עמ' 5

בטיחות בעבודה עם חומרים ננו-טכנולוגיים 
א'+ב'

מאת ד"ר חיים גורדון
גיליון 361 עמ' 12, גיליון 362 עמ' 10

תאונת עבודה קטלנית בתע"ש שבמחתרת
מאת ש.ג

גיליון 361 עמ' 32

בטיחות זה העסק שלנו
מאת מיכאל לרר 

גיליון 362 עמ' 5

האם הבטיחות באמת קודמת לכול?
מאת מקס גייגר

גיליון 362 עמ' 29

דלקות ספונטניות במכבסות
מאת דוד זיו

גיליון 363 עמ' 8

אדם ורובוט - שמירה על הבטיחות בעבודה 
משותפת

בתרגום מהנדס שלמה איציקובסקי
גיליון 363 עמ' 12

הגנה מפני רעש מזיק במקומות עבודה
מאת סוהא רבאח, ד"ר סמי סעדי, פרופ' רפי 

כראל
גיליון 363 עמ' 25

אינדקס מאמרים
שהתפרסמו בשנת 2016

)גיליונות 365-360(

הפתרון להפחתת תאונות עבודה - הכבדת 
הרגולציה או שינוי תפיסה?

מאת ד"ר אורנית רז
גיליון 364 עמ' 4

בטיחות בכל עונות השנה: על בטיחות 
במתקני נופש וספורט

מאת מיכאל לרר
גיליון 364 עמ' 22

תאונת עבודה בפיצוץ חומר נפץ
מאת ש.ג

גיליון 364 עמ' 27

לא חלוקים על הדרך - מניעת החלקות 
ונפילות בעבודה

מאת דני שניידר, משה חיים, מיכאל לרר
גיליון 365 עמ' 22

"עוז והדר" ובטיחות בעבודה - ביקור 
במפעל "עוף עוז" בשדרות

מאת מיכאל לרר
גיליון 365 עמ' 27

גיליונות מידע על 
סיכונים תעסוקתיים 

במקצועות שונים
מאת פרופ' אלכס דונגי

הורס מבנים
גיליון 360 עמ' 17

מפעיל מגרסה במחצבה
גיליון 361 עמ' 17

נהג אמבולנס
גיליון 362 עמ' 17

תחזוקת מכונות
גיליון 363 עמ' 17

נגר בניין
גיליון 364 עמ' 17

אב בית
גיליון 365 עמ' 17

הגורם האנושי 
כלים מהפסיכולוגיה החיובית להתמודדות 

עם לחץ בעבודה
מאת לבנת כהן

גיליון 363 עמ' 5

הדרכה לבטיחות ולגיהות
האם הארגון שלך "בשל" להתרחשות 

תאונה קשה?
מאת פיליפ לה-דוק

גיליון 360 עמ' 12

המלצות לקידום הבטיחות והגיהות באתרי 
תמ"א 38

מאת מהנדס אלון פל
גיליון 361 עמ' 21

במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות קיים מאגר מאמרים 
וחומר מקצועי בעברית, עפ"י נושאים, הכולל בין היתר גם מאמרים 

שהתפרסמו בעבר בביטאוני בטיחות

מרכז המידע: טל': 5266455 )03(, פקס': 5266456 )03(
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התכנית לניהול הבטיחות - האתגר שעוד 
מחכה לנו

מאת ישראל רבי
גיליון 364 עמ' 5

גז בטוח
מאת מהנדס ארמנד אברמוביץ'

גיליון 365 עמ' 5
איך להעביר מסר בטיחותי בצורה נכונה

בתרגום אנדרי מטיאס
גיליון 365 עמ' 30

היבטי החוק בבטיחות 
ובגיהות

תקציר פסק דין: פגיעה נפשית הוכרה 
כפגיעה בעבודה

מאת עו"ד דליה ארנטל
גיליון 361 עמ' 24

עגורנים וסיכון קביל בבית המשפט
מאת מהנדס דוד דודסון

גיליון 363 עמ' 21

הפתרון להפחתת תאונות עבודה–הכבדת 
הרגולציה או שינוי התפיסה?

מאת ד"ר אורנית רז
גיליון 364 עמ' 4

תקציר פסק דין: בג"ץ הכיר בפגיעה בנוסע 
ברכב כתאונת עבודה
מאת עו"ד דליה ארנטל

גיליון 364 עמ' 9

תקציר פסק דין: זכות הישיבה
מאת עו"ד דליה ארנטל

גיליון 365 עמ' 31

חשיפה לסיכונים
ארגונומיה במכון החליבה:

חידושים טכנולוגיים מביאים לחשיפות 
חדשות

מאת גילת ליאני וד"ר יוהנה גייגר
גיליון 360 עמ' 14

אירוסולים ביולוגיים - יצירה, דגימה והערכה
מאת ד"ר איתן ישראלי

גיליון 360 עמ' 21

תאונה במקום מוקף
מאת דוד דודסון

גיליון 360 עמ' 26

"ניהול אוויר" במקום מוקף עשן
מאת טפסר עוזי זומר

גיליון 362 עמ' 16

עגורנים וסיכון קביל בבית המשפט
מאת מהנדס דוד דודסון

גיליון 363 עמ' 21

סיכוני בטיחות בשימוש בזרנוקי מים
מאת טפסר עוזי זומר

גיליון 363 עמ' 32

קרינה ושדות מגנטיים בבתי הספר
מאת ד"ר אמנון דובדבני

גיליון 364 עמ' 11

בטיחות בעבודה עם בעלי חיים א' + ב'
מאת ד"ר איתן ישראלי

גיליון 364 עמ' 28, גיליון 365 עמ' 13
כך תפחיתו את החשיפה למזהמים בעת 

ריתוך חשמלי
מאת ויטאלי פרוביז

גיליון 365 עמ' 12

על סכנת ההתחשמלות בעת שרפה
מאת טפסר עוזי זומר

גיליון 365 עמ' 21

טכנולוגיות וציוד לשיפור 
הבטיחות והגיהות 

בעבודה

האם באמת נחוץ מיגון על כוש המקדחה 
והמקדח?

בתרגום מהנדס שלמה איציקובסקי
גיליון 360 עמ' 10

בחירה נכונה של ציוד חשמלי בעל בטיחות 
עצמותית

מאת דוד זיו 
גיליון 360 עמ' 28

כבאים על הגובה
מאת טפסר עוזי זומר

גיליון 361 עמ' 26

חידושים בבטיחות: סכינים בטיחותיות, 
אוזניות להנחתת רעש, גלאי גזים אישי

גיליון 361 עמ' 33

פתרונות למניעת עומס חום
מאת שחר דדון

גיליון 362 עמ' 25

חידושים בבטיחות: מאצרות נפרסות, 
מצלמה תרמית לקסדה, תוכנת הדמיה

גיליון 362 עמ' 34

חדשות בבטיחות: מכבש מסגרת - הצעת 
מיגון

מאת שלמה איציקובסקי
גיליון 363 עמ' 33

בחירה נכונה של מסכת ריתוך מחשיכה 
אוטומטית

מאת ג'יימי בולן
גיליון 364 עמ' 14

מיגונים למסורי שולחן מסוג קרייזיק 
בעבודות חיתוך עץ

מאת שלמה איציקובסקי
גיליון 364 עמ' 31

כך תפחיתו  את החשיפה למזהמים בעת 
ריתוך חשמלי

מאת ויטאלי פרוביז
גיליון 365 עמ' 12

מסורי סרט לחיתוך בשר
מאת שלמה איציקובסקי

גיליון 365 עמ' 26

טקסים, אירועים 
ופרויקטים

חדשות בבטיחות - פרויקט ל"ב בטיחות 
וגיהות תעסוקתית נגישות לכל

מאת רונן גבאי וסיגל דאבוש-שהפורקר
גיליון 360 עמ' 31

יום הבטיחות העולמי גם בישראל
מאת ישראל שרייבמן

גיליון 361 עמ' 4

חדשות בבטיחות: בקהילת רעננה מקדמים 
את הבטיחות והגיהות

מאת מיכאל לרר
גיליון 361 עמ' 28

חדשות בבטיחות: קורס נאמני בטיחות 
במסגרת פרויקט קהילה בטוחה בקריית גת

מאת איציק ריין
גיליון 361 עמ' 29

תכנית קהילה בטוחה
מאת אבי צימר

גיליון 364 עמ' 34

עיריית תל אביב ממשיכה את מסורת 
המצוינות בבטיחות

מאת מיכאל לרר
גיליון 365 עמ' 32

ניהול בטיחות וגיהות 
בתעסוקה

האם הדיווחים על כמעט-תאונות אמינים?
בתרגום אנדרי מטיאס

גיליון 363 עמ' 11

התכנית לניהול הבטיחות - האתגר שעוד 
מחכה לנו

מאת ישראל רבי
גיליון 364 עמ' 5

בטיחות העובדים - פתרון מדף או פתרון 
מותאם ללקוח?

מאת ד"ר אורנית רז 
גיליון 365 עמ' 4

שאלות ותשובות של 
מרכז מידע

פסולת רפואית
מאת יעקב מאירסון

גיליון 361 עמ' 30

בטיחות בניקוי ארונות חשמל
מאת יעקב מאירסון

גיליון 361 עמ' 31

אורך החיים של קצף כיבוי
מאת דוד זיו

גיליון 361 עמ' 31
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טמפרטורה במקום העבודה
מאת דוד זיו

גיליון 362 עמ' 33

הארקת צנרת גפ"מ
מאת דוד זיו

גיליון 362 עמ' 33

אחוז שיפוע בטיחותי של קרקע לחפירה
מאת דוד זיו

גיליון 363 עמ' 34

ציוד בארון חירום
מאת דוד זיו

גיליון 363 עמ' 34

תאונות ולקחיהן
תאונה במקום מוקף

מאת מהנדס דוד דודסון
גיליון 360 עמ' 26

איך להחזיר את העובד לתפקוד
מאת אשלי ג'ונסון

גיליון 362 עמ' 30

מה עושים כאשר האמוניה דולפת לתוך החליפה
מאת טפסר עוזי זומר

גיליון 364 עמ' 21

תקציר פסקי דין

תקציר פסק דין: פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה
מאת עו"ד דליה ארנטל

גיליון 361 עמ' 24

תקציר פסק דין: בג"ץ הכיר בפגיעה בנוסע ברכב כתאונת עבודה
מאת עו"ד דליה ארנטל

גיליון 364 עמ' 9

תקציר פסק דין: זכות הישיבה
מאת עו"ד דליה ארנטל

גיליון 365 עמ' 31


