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אינדקס מאמרים שהתפרסמו בשנת 2020
)גיליונות 388-383(

ארגונומיה
כך תעבדו נכון מהבית

מאת אביטל רדושר
גיליון 385 עמ' 15  

מי בלחץ מקורונה?
מאת אביטל רדושר

גיליון 386 עמ' 26   
חודש הארגונומיה הבין-לאומי

מאת אביטל רדושר                       
                                                                גיליון 387 עמ' 21

ארגונומיה ובטיחות בעולם התעסוקה המתחדש
מאת אביטל רדושר                       

                                                                גיליון 387 עמ' 22
טכנולוגיה וארגונומיה לעובדים עם מוגבלות

מאת אביטל רדושר                       
                                                                גיליון 388 עמ' 26

בטיחות בבנייה
כל המציל נפש אחת...

מאת המוסד לבטיחות ולגיהות
גיליון 383 עמ' 5  

חמ"ל "קו חיים"
מאת המוסד לבטיחות ולגיהות

גיליון 385 עמ' 5  
פנקס כללי לעבודות בנייה ובנייה הנדסית
מאת שלמה אלוני                                   

                                                                גיליון 387 עמ' 10
המוסד לבטיחות ולגיהות – הדרכות מהגובה

מאת ד"ר מיקי וינקלר                                  
                                                               גיליון 387 עמ' 11

תאונה ולקחה: תאונה עם עגורן
מאת דוד דודסון

גיליון 387 עמ' 31  
המוקד הלאומי קו החיים ממשיך לטפל בדיווחים

מאת מוטי סולטני
גיליון 388 עמ' 14    

בטיחות וגיהות במקומות עבודה
השנה שהייתה בבטיחות – מחוזות המוס"ל מסכמים את 2019

מאת ד"ר סמי סעדי, גבריאל סיקסיק, שלמה אלוני
גיליון 383 עמ' 6  

מינהל הנדסת בטיחות מסכם שנה
מאת ד"ר מיקי וינקלר

גיליון 383 עמ' 12  
הררכייה של סיכונים

מאת דוד זיו
גיליון 385 עמ' 24  
לחיות עם הסיכון – הערכת סיכונים במצבי חירום לאומיים

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 386 עמ' 28  

בטיחות וגיהות בתעסוקה בראי העתיד – חלק ראשון
בתרגום דוד זיו                                                       

גיליון 387 עמ' 13  
לחץ, שחיקה ובריאות העובד

מאת ד"ר לליב אגוזי וד"ר אשר פרדו
גיליון 387 עמ' 26  

למרות הקורונה - מחוז המרכז וירושלים
המשיך בתוכנית העבודה שנקבעה

מאת שלמה אלוני
גיליון 388 עמ' 5  

מחוז הדרום - בטיחות ואתגרי הקורונה
מאת גבריאל סיקסיק

גיליון 388 עמ' 8  
מחוז הצפון - פעילות ענפה בצל הקורונה

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 388 עמ' 10  

על אף הקורונה - במינהל ההנדסה מסיימים שנה
בביצוע גבוה מהמתוכנן
מאת ד"ר מיקי וינקלר

גיליון 388 עמ' 12  
המוקד הלאומי קו החיים ממשיך לטפל בדיווחים

מאת מוטי סולטני
גיליון 388 עמ' 14    

בטיחות וגיהות בתעסוקה בראי העתיד - חלק שני
בתרגום דוד זיו                                                       

גיליון 388 עמ' 28  
המשקיעים והמשפיעים 2020

מאת המוסד לבטיחות ולגיהות
גיליון 388 עמ' 32  

בטיחות בעבודה לאנשים עם מוגבלות
קידום הבטיחות בעבודה לבעלי צרכים מיוחדים במגזר הערבי

מאת סאקר חבקה
גיליון 388 עמ' 16  

קשיי תעסוקה של אנשים עם מוגבלות בימי קורונה
מאת לבנת כהן

גיליון 388 עמ' 21  
מוגבלות בלתי נראית במקום העבודה

מאת לבנת כהן
גיליון 388 עמ' 24  

טכנולוגיה וארגונומיה לעובדים עם מוגבלות
מאת אביטל רדושר

גיליון 388 עמ' 26  

גיליונות מידע על סיכונים 
תעסוקתיים במקצועות שונים

מאת פרופ' אלכס דונגי
גיליון 383 עמ' 17 טכנולוג / מהנדס מזון 
גיליון 385 עמ' 17 טפסן 
גיליון 386 עמ' 17 ספרן                                               
גיליון 387 עמ' 17 טכנאי שיניים 
גיליון 388 עמ' 17 מתקין מזגנים ביתיים 
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הגורם האנושי
כל המציל נפש אחת...

מאת המוסד לבטיחות ולגיהות
גיליון 383 עמ' 5  

חמ"ל "קו חיים"
המוסד לבטיחות ולגיהות

גיליון 385 עמ' 5  
מי בלחץ מקורונה?
מאת אביטל רדושר

גיליון 386 עמ' 26  
לחץ, שחיקה ובריאות העובד

מאת ד"ר לליב אגוזי וד"ר אשר פרדו
גיליון 387 עמ' 26  

המשקיעים והמשפיעים 2020
מאת המוסד לבטיחות ולגיהות                 

גיליון 388 עמ' 32  

הדרכות והדרכות מרחוק בבטיחות ובגיהות
סיכומי המחוזות ל-2019

מחוז הצפון – חדשנות, מקצועיות ולמידה
מאת ד"ר סמי סעדי

גיליון 383 עמ' 6  
מחוז הדרום – קידום הבטיחות בבנייה

ובתעשייה, לצד שירות ברמה גבוהה
מאת גבריאל סיקסיק

גיליון 383 עמ' 8  
מחוז המרכז וירושלים – עלייה בביצועים

בתחומי ההדרכה, התעשייה והבנייה
מאת שלמה אלוני

גיליון 383 עמ' 9  
מינהל הנדסת בטיחות מסכם שנה

מאת ד"ר מיקי וינקלר 
גיליון 383 עמ' 12  

לראות את העולם דרך משקפיים רבודים
מאת אביטל רדושר

גיליון 383 עמ' 22  
טכנולוגיה וחדשנות

במוסד לבטיחות ולגיהות
מאת שלמה אלוני, יקי אלעד

גיליון 387 עמ' 5  
המוסד לבטיחות ולגיהות – 

הדרכות מהגובה
מאת ד"ר מיקי וינקלר

גיליון 387 עמ' 11  
למרות הקורונה – מחוז המרכז 

המשיך בתוכנית שנקבעה
מאת שלמה אלוני

גיליון 388 עמ' 5  
מחוז הדרום – בטיחות ואתגרי הקורונה

מאת גבריאל סיקסיק
גיליון 388 עמ' 8     

מחוז הצפון –
פעילות ענפה בצל הקורונה

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 388 עמ' 9  

במינהל ההנדסה מסיימים שנה
בביצוע  גבוה מהמתוכנן

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 388 עמ' 11  

קידום הבטיחות בעבודה
לבעלי צרכים מיוחדים במגזר הערבי

מאת סאקר חבקה
גיליון 388 עמ' 16  

סדנת בטיחות בעבודה לעובדים
עם מוגבלות שכלית

מאת לבנת כהן
גיליון 388 עמ' 23  

 היבטי החוק בבטיחות ובגיהות                                                               
חידושים בתחיקה, בתקנים ובתקנות 

גיליון 383 עמ' 2  
נגיף הקורונה – ניתן למזער סיכונים

מאת ד"ר אורנית רז
גיליון 383 עמ' 4  

חידושים בתחיקה, בתקנים ובתקנות
גיליון 386 עמ' 2  

חידושים בתחיקה, בתקנים ובתקנות
גיליון 387 עמ' 2  

פנקס כללי לעבודות בנייה ובנייה הנדסית
מאת שלמה אלוני

גיליון 387 עמ' 10  

חשיפה לסיכונים ושיטות לניהול סיכונים
נגיף הקורונה – ניתן למזער סיכונים

מאת ד"ר אורנית רז
גיליון 383 עמ' 4  

נא לכבות את האור )הכחול(!
מאת מיכאל לרר                                

גיליון 383 עמ' 14  
אפשר לצמצם את החשיפה לעופרת

מאת יפעת זר
גיליון 383 עמ' 24  

עקרון הזהירות המונעת – חלק ב'
מאת דוד זיו

גיליון 383 עמ' 26  
לא רק קורונה – כך ניערך למצבי חירום

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 385 עמ' 6  

עבודה בעומס חום בעידן קורונה
מאת יפעת זר וד"ר אשר פרדו

גיליון 385 עמ' 9  
מה שבטוח – שימוש בחומרי חיטוי כימיים

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 385 עמ' 12  

לאן נעלמו הררי הפסולת מאתרי הבנייה?
מאת שלמה אלוני

גיליון 385 עמ' 21  
היררכייה של סיכונים

מאת דוד זיו
גיליון 385 עמ' 24  

איתור כשל חשמלי ימנע שרפה
מאת מוטי שיף

גיליון 385 עמ' 30  
והתחזית: עומס חום וסכנת התייבשות

מאת יעקב מאירסון                        
גיליון 386 עמ' 5  
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התחממות כדור הארץ והשפעתה על פריון העבודה
ועל העסקה הוגנת

מאת משה קוריסקי ודוד זיו
גיליון 386 עמ' 9  

חכמים בשמש
מאת רינה קנוביץ'

גיליון 386 עמ' 13  
אמצעים למניעת עומס חום בתוך מבנה

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 386 עמ' 15  

חשיפה בצפון
מאת ויטאלי פרוביז

גיליון 386 עמ' 21  
הגנה מאש במתקני חומ"ס

מאת אשי אביזמר
                                                         גיליון 386 עמ' 22

חשיפה לקרינה ביתית בלתי מייננת בקורונה
מאת ד"ר אמנון דובדבני

                                                          גיליון 386 עמ' 24
הערכת סיכונים במצבי חירום לאומיים

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 386 עמ' 28  

כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים - עכשיו גם בעברית
מאת מיכאל שרצקי

גיליון 386 עמ' 29  
השיער אומר הכול

מאת יפעת זר
גיליון 386 עמ' 31  

הערכת החשיפה לרעש מזיק באמצעות מגיני אוזניים
מאת ד"ר אמנון דובדבני

גיליון 387 עמ' 8  
בטיחות וגיהות בתעסוקה בראי העתיד

מאת דוד זיו
גיליון 387 עמ' 13  

חפירות ארכיאולוגיות –
מה הסיכונים הטמונים בקרקע?

מאת יפעת זר
גיליון 387 עמ' 28  

טכנולוגיות, ציוד, שיטות ומחקרים
מינהל הנדסת בטיחות מסכם שנה

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 383 עמ' 12  

לראות את העולם דרך משקפיים רבודים
מאת אביטל רדושר

גיליון 383 עמ' 22  
עולים בבטיחות ובחדשנות

מאת מיכאל לרר
גיליון 385 עמ' 27  

איתור כשל חשמלי ימנע שרפה
מאת מוטי שיף

גיליון 385 עמ' 30  
אמצעים למניעת עומס חום בתוך מבנה

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 386 עמ' 15  

השיער אומר הכול
מאת יפעת זר

גיליון 386 עמ' 31  

טכנולוגיה וחדשנות במוסד לבטיחות ולגיהות
מאת שלמה אלוני, יקי אלעד

גיליון 387 עמ' 5  
הערכת החשיפה לרעש באמצעות מגיני אוזניים

מאת ד"ר אמנון דובדבני
גיליון 387 עמ' 8  

המוסד לבטיחות ולגיהות – הדרכות מהגובה
מאת ד"ר מיקי וינקלר

גיליון 387 עמ' 11  
ארגונומיה ובטיחות בעולם התעסוקה המתחדש

מאת אביטל רדושר
גיליון 387 עמ' 22  

"תעשייה 4.0" – שלב חדש במהפכה התעשייתית
מאת שלמה איציקובסקי, דוד זיו

גיליון 387 עמ' 24  
במינהל ההנדסה מסיימים שנה בביצוע גבוה מהמתוכנן 

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 388 עמ' 12  

טכנולוגיה וארגונומיה לעובדים עם מוגבלות
מאת אביטל רדושר

גיליון 388 עמ' 26  

כנסים, תערוכות ואירועים
יוצרים בטיחות במגמות העיצוב של אורט

מאת המוסד לבטיחות ולגיהות
גיליון 383 עמ' 11   

נא לכבות את האור )הכחול(!
מאת מיכאל לרר

גיליון 383 עמ' 14  
עולים בבטיחות ובחדשנות

מאת מיכאל לרר
גיליון 385 עמ' 27  

מחקרים, סקרי סיכונים וסקירות ספרות
עקרון הזהירות המונעת – חלק ב'

מאת דוד זיו
גיליון 383 עמ' 26  

הגנה מאש במתקני חומ"ס
מאת אשי אביזמר

גיליון 386 עמ' 22  
הערכת סיכונים במצבי חירום לאומיים

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 386 עמ' 28  

השיער אומר הכול
מאת יפעת זר

גיליון 386 עמ' 31  
הערכת החשיפה לרעש באמצעות מגיני אוזניים

מאת ד"ר אמנון דובדבני
גיליון 387  עמ' 8  

ארגונומיה ובטיחות בעולם התעסוקה המתחדש
מאת אביטל רדושר

גיליון 387 עמ' 22  
לחץ, שחיקה ובריאות העובד

מאת ד"ר ליב אגוזי וד"ר אשר פרדו
גיליון 387 עמ' 26  
חפירות ארכיאולוגיות – מה הסיכונים הטמונים בקרקע? 

מאת יפעת זר
גיליון 387 עמ' 28  
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ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה
לא רק קורונה – כך ניערך למצבי חירום

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 385 עמ' 6  

עבודה בעומס חום בעידן קורונה
מאת יפעת זר, ד"ר אשר פרדו

גיליון 385 עמ' 9  
מה שבטוח – שימוש בחומרי חיטוי כימיים

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 385 עמ' 12  

היררכייה של סיכונים
מאת דוד זיו

גיליון 385 עמ' 24  
הערכת סיכונים במצבי חירום לאומיים

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 386 עמ' 28  

כרטיסי בטיחות בעברית לחומרים כימיים
מאת מיכאל שריסקי

גיליון 386 עמ' 29  

קורונה
נגיף הקורונה – ניתן למזער סיכונים

מאת ד"ר אורנית רז
גיליון 383 עמ' 4  

לא רק קורונה: כך ניערך למצבי חירום
מאת ד"ר מיקי וינקלר

גיליון 385 עמ' 6  
עבודה בעומס חום בעידן קורונה

מאת יפעת זר וד"ר אשר פרדו
גיליון 385 עמ' 9  

כך תעבדו נכון מהבית
מאת אביטל רדושר

גיליון 385 עמ' 15  
קורונה: אתם שואלים – מומחי המוס"ל עונים

מאת מרכז מידע
גיליון 385 עמ' 33  

חידושים בתחיקה, בתקינה ובתקנות
מאת המוסד לבטיחות ולגיהות

גיליון 386 עמ' 2  
חשיפה לקרינה בלתי מייננת בקורונה

מאת ד"ר אמנון דובדבני
גיליון 386 עמ' 24  

מי בלחץ מקורונה?
מאת אביטל רדושר

גיליון 386 עמ' 26  
לחיות עם הסיכון - הערכת סיכונים במצבי חירום

מאת ד"ר מיקי וינקלר
גיליון 386 עמ' 28  

חידושים בתחיקה, בתקינה ובתקנות
מאת המוסד לבטיחות ולגיהות

גיליון 387 עמ' 2  
לחץ, שחיקה ובריאות העובד

מאת ד"ר לליב אגוזי וד"ר אשר פרדו
גיליון 387 עמ' 26  

ממשיכים בבטיחות בדרך חדשה
מאת ד"ר מיקי וינקלר

גיליון 388 עמ' 4  
למרות הקורונה – מחוז המרכז המשיך בתוכנית שנקבעה

מאת שלמה אלוני
גיליון 388 עמ' 5  

מחוז הדרום – בטיחות ואתגרי הקורונה
מאת גבריאל סיקסיק

גיליון 388 עמ' 8  
מחוז הצפון – פעילות ענפה בצל הקורונה

מאת ד"ר סמי סעדי
גיליון 388 עמ' 9  

על אף הקורונה – במינהל ההנדסה מסיימים שנה
בביצוע גבוה מהמתוכנן
מאת ד"ר מיקי וינקלר

גיליון 388 עמ' 11  
קשיי תעסוקה של אנשים עם מוגבלות – בימי קורונה

מאת לבנת כהן
גיליון 388 עמ' 21  

שאלות ותשובות של מרכז המידע
האם טכנאי מיזוג אוויר חייב ברישיון חשמלאי?

מאת יעקב מאירסון
גיליון 383  עמ' 33  

האם נדרש להתקין שרוולי רוח במפעלי חומ"ס?
מאת יעקב מאירסון

גיליון 383 עמ' 33  
קובץ שאלות על קורונה

מאת המוסד לבטיחות ולגיהות
גיליון 385 עמ' 33  

מהן דרישות החוק בקשר לעבודה בתנאי חום סביבתי
מאת דוד זיו

גיליון 386 עמ' 33  
מהו משך הזמן בשימוש בנעלי בטיחות?

מאת יפעת זר
גיליון 386 עמ' 33  

האם נדרשות בדיקות רפואיות לעובד מחצבה?
מאת יפעת זר

גיליון 387 עמ' 33  
האם ניתן לבצע עבודת גלישה בשעות הלילה?

מאת דוד זיו
גיליון 387 עמ' 34  

מהו תפקידם של מורשי נגישות?
אילו עסקים חייבים בהתאמות נגישות?

מאת משה קוריסקי
גיליון 388 עמ' 34  

מה הדרישות למושב מותאם לאנשים עם מוגבלות?
מאת משה קוריסקי

גיליון 388 עמ' 34  

תאונות ולקחיהן
כל המציל נפש אחת...

מאת המוסד לבטיחות ולגיהות
גיליון 383 עמ' 5  

עקרון הזהירות המונעת - התעלמות מאזהרות ותוצאותיה
מאת דוד זיו

גיליון 383 עמ' 26  
היררכייה של סיכונים

מאת דוד זיו
גיליון 385 עמ' 24  

איתור כשל חשמלי ימנע שרפה
מאת מוטי שיף

גיליון 385 עמ' 30  
תאונת עבודה עם עגורן

מאת דוד דודסון
גיליון 387 עמ' 31 ■  


