
www.osh.org.il3 בטיחות 380             יולי - אוגוסט 2019     

-אב תשע"ט ז ● תמו  2019 סט  ו ג -או לי ו י  ●  380 ן  ו י ל י ג

 עורך אחראי: אמציה בר-משה
עורכת: שושי סטולרז'

עורך מקצועי: מיכאל לרר
shoshi.s@osh.org.il

michael56@osh.org.il

המערכת:
אמציה בר-משה

מיכאל לרר
שושי סטולרז'

יקי אלעד
דוד זיו

 

כתובת המערכת:

publish@osh.org.il
רח' מזא"ה 22, ת"א, מיקוד: 6521337

ת"ד 1122, ת"א, מיקוד: 6101001

טל': 03-5266476

פקס: 03-6208232

מזכירת המערכת: חוה וונדרסמן

הפקה: ניו יורק ניו יורק
www.newyork-newyork.co.il

המו"ל: המוסד לבטיחות ולגיהות 

03-5266444 מרכזייה 

מחוזות המוסד לבטיחות ולגיהות:

03-5266465/7 מרכז וירושלים 

04-8218890 צפון 

08-6276389 דרום 

 מחסן הפצה:  
המכללה למינהל, רח' אלי ויזל 2, 

ראשון לציון, מיקוד: 7579806
טל:  03-7715210, 03-7715211

www.osh.org.i l

ניתן לחתום על מנוי 
 במחיר 137 ש"ח לשנה 
)עבור שישה גיליונות(

רכישת גיליון בודד: 30 ש"ח

טל' 03-6575147

 מרכז המידע 
לשירותכם

חיוג מקוצר 9214*

טל': 03-5266455

פקס: 03-5266456

info@osh.org.il :דוא"ל

ISSN 0523-0896

דבר המנכ"ל����������������������������������������������������������������������������������������4
מאת ד"ר אורנית רז

7��������������������������������� הכנס השלישי לטכנולוגיות מקדמות בטיחות 
מאת מיכאל לרר ושושי סטולרז' 

11������������������������������ חקר חשיפה תעסוקתית לקרינה בלתי מייננת 
בתחום תדרי הביניים

מאת ד"ר אמנון דובדבני

חידושים ארגונומיים בתעשייה בחברות גלובליות ������������������������12
מאת אווה הנימן

על מדע ואימוץ טכנולוגיות –  ��������������������������������������������������������13
או "למה ידע חשוב פחות מאמון״?

מאת פרופ' אילת ברעם-צברי

13��������������������������������������������� פיגומים - תקן אירופי חדש בישראל 
מאת ערן סיב

מה זה בטוח, חסכוני, עמיד וירוק? �������������������������������������������������14
מאת המוסד לבטיחות ולגיהות

16��������������������������������� בטיחות בקובוטים - שילוב של אדם ומכונה 
מאת יואל הכט

גיליון סיכונים: ברזלן�����������������������������������������������������������������������17
מאת פרופ' אלכס דונגי

22����������������������������������������������� בטון בטוח - כל הדרך מהמפעל לאתר
מאת שלמה אלוני

שיפור הבטיחות בארגון תורם לשיפור רווחיותו�����������������������������24
מאת מיקי וינקלר

26 ................... הכנס השני לבטיחות בהעסקת עובדים עם מוגבלות -
הצלחה בטוחה

מאת שושי סטולרז'

28���������������������������������������������� ארגונומיה - סביבה מאפשרת לכולם
מאת אביטל רדושר

היבטי בטיחות בקליטת עובד חדש עם מוגבלות����������������������������30
מאת מיקי וינקלר

בחן את עצמך - מבדק מקצועי בנושא מיגון מכונות ��������������������32

33�������������������������������������������������������� שאלות ותשובות – מרכז מידע

34�������������������������������������������������������� השתלמויות, קורסים וימי עיון

היבטי בטיחות בשינוע בטון
עמ' 22

ארגונומיה - התאמת סביבת העבודה לעובד
עמ' 28

חוסר אמון ברשויות, לא חוסר ידע  
עמ' 13

מסורת שיתוף הפעולה נמשכת
עמ' 6

קובוט – טכנולוגיה חדשה ובטוחה
עמ' 16

ICF - שיטת בנייה שעמידה בפגעי 
מזג אוויר

עמ' 14


