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חוברות טכניות

17X24 ס”מ  פורמט 
מחירשם הפריטקוד

יח’

41.00מלגזות - סוגים, שימושים, תחזוקה ובטיחותח-002
41.00הובלת חומרים מסוכנים בכבישיםח-004
41.00טיפול בחומרים מסוכנים - עקרונות יסודח-005

41.00איוורור תעשייתי והיבטים בטיחותייםח-008 
41.00בטיחות בעבודות השחזהח-009 
41.00בטיחות וגיהות בתעשייה - כללי יסוד ח-012 
41.00בטיחות בריתוך חשמליח-014
41.00בטיחות בעגורנים ניידיםח-015
41.00בטיחות וגיהות בריתוך וחיתוך בלהבת גזח-019
41.00מדריך לחברי ועדת בטיחותח-020
41.00מסירת מידע והדרכת עובדים – זכות העובד לדעתח-022

55.00בטיחות במיתקני לחץח-023 
41.00נתונים טכניים לעבודות הרמהח-024 
55.00בטיחות במעבדות ביולוגיותח-025
41.00בטיחות בשימוש ובעבודה בחשמלח-026

41.00חומרי הדברה ומניעת הרעלות ח-029 
28.00בטיחות בעבודה בחומרים המכילים דםח-033
55.00בטיחות וגיהות בעבודה במשרדיםח-034
55.00בטיחות בעבודה בגובה )ציוד מגן אישי להגנת העובדים מנפילה(ח-071
41.00בטיחות וגיהות בעבודות בנייה - אחריות ואחראיםח-072
41.00ממיסים פחמימניים הלוגניים - חשיפה תעסוקתיתח-073 
55.00ביגוד וציוד מגן אישיח-074 

55.00ציוד מגן אישי לעבודה בגובהח-074/1 
41.00בטיחות בעבודה על גגות שבירים, תלולים או חלקלקיםח-075

 פיקוח על בריאות העובד. ספר שני *ח-076/2
חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים

-

55.00בטיחות בעבודה במוסכים ח-077 
55.00עגורן להעמסה עצמיתח-078
55.00עגורן שער/גשר עילי  ח-079

41.00בטיחות בצביעה בריסוס, היבט גיהותיח-080 
55.00בקרת רעש – מניעת רעש בתעשייהח-081 
55.00בטיחות בעבודות בניה - מניעת תאונות נפילהח-082
55.00סיכונים ביולוגיים במקומות עבודהח-083

17X24 ס”מ )המשך(  פורמט 
מחירשם הפריטקוד

יח’
55.00חשמל סטטי ח-084 

55.00שפכים תעשייתיים – היבטי בטיחות וגיהותח-085 

55.00מערכות פינוי שפכים: פינוי, טיפול ומיחזור היבטי בטיחות וגיהותח-086
55.00בטיחות בעבודה: מיגון מכונותח-088 
55.00גזים – היבטי בטיחות וגיהותח-089
55.00בטיחות בעיבוד שבביח-090 
55.00ממיסים אורגניים: סיכוני חשיפה ומניעתםח-091 
55.00בטיחות במעבדות כימיות ח-092 
55.00סולמות – אמצעים והוראות לשימוש בטיחותיח-093 
55.00גליון בטיחות – MSDS הסברים הרחבות והנחיות למידעח-094 
55.00סילוק פסולת חומרים מסוכניםח-096 
55.00הלכות בטיחות בעבודה – האחריות על נזקי גוףח-097 
55.00מדריך סיכונים לפי עיסוקים ח-098 
55.00גנרטורים – בטיחות בתחזוקה ותפעול ח-099 
55.00תאורה במקומות עבודה – היבטי בטיחות וגיהות ח-100 
55.00מחלות זיהומיות במערכת הבריאות ח-101 
55.00בטיחות חשמל בעבודות אלקטרוניקה ח-104
 בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודות ח-105

בנייה הנדסית, פיתוח ותשתית
55.00

55.00מינדפים כימיים וביולוגייםח-106
220.00ארגונומיה פיזיקלית ח-111
55.00מדריך לבטיחות ולגהות בתפעול ובתחזוקה של מערכות גז טבעיח-112

החוברת הופקה במימון "קרן מנוף". בתשלום דמי משלוח בלבד,   *
עד גמר המלאי

12X17 ס”מ  פורמט 

מחירשם הפריטקוד
יח’ 

25.00בטיחות בחשמל באתרי בנייה ח-026/1 

25.00הרעש התעשייתי ומניעתו ח-027

25.00בטיחות בעבודות קדיחה ח-028 

25.00כלי עבודה מטלטלים חשמליים ופנאומטייםח-032

25.00בבואכם לעבודה )בערבית(ח-030

25.00בבואכם לעבודה )ברוסית( ח-031 

25.00בבואכם לעבודה )בעברית(ח-035

25.00טילטול משא בידח-037 

25.00דפדפת – הוראות בטיחות לגלילי גזים דחוסיםח-040
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חוקים ותקנות

מחירשם הפריט קוד
יח’

תקנות הבטיחות בעבודה – מחצבות אבן; תקנות למניעת ח-038
מפגעים – מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה

25.00

 פקודה/תקנות – הודעות על תאונות, מחלות ח-039
משלוח יד, מקרים מסוכנים במקומות עבודה

25.00

25.00תקנות בטיחות בעבודה – נוחויותח-040

25.00תקנות בטיחות לעובדים בחומרי הדברהח-041

25.00תקנות בטיחות בעבודה – גיליון בטיחותח-042

 תקנות הבטיחות בעבודה – ח-043
הרמת בני אדם במלגזות

25.00

25.00תחיקה בנושאי מתקני לחץ ומתקני קיטורח-044

25.00תקנות לעזרה ראשונה במקומות העבודהח-045

 תקנות ניטור סביבתי וניטור ביולוגי ח-046
של עובדים בגורמים מזיקים

25.00

 תקנות גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ח-047
במתכות מסוימות

25.00

 תקנות גיהות תעסוקתית ח-048
ובריאות העובדים באיזוציאנאטים

25.00

 תקנות גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ח-049
בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים

25.00

 תקנות גיהות תעסקותית ובריאות העובדים ח-050
בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים 

25.00

25.00פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, 1970 ח-051

25.00חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיוח-052

25.00פנקס הדרכהח-053

 תקנות לעגורני צריח; לעגורנאים, ח-054
מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים

25.00

68.00חוק ותקנות בנושא חשמל ח-055

55.00תחיקה בנושא חומרי נפץ ח-056

25.00חוק ותקנות עבודת נוערח-057

מחירשם הפריט קוד
יח’

 תקנות גיהות תעסוקתית ח-058
ובריאות העובדים בוויניל כלוריד; בעופרת

25.00

25.00חוק ותקנות בנושא רעש ח-059

25.00תקנות לציוד מגן אישיח-060

25.00תחיקה בנושא עבודות בנייהח-061

25.00תחיקה בנושא טרקטורים ומכונות חקלאיותח-062

 תקנות גיהות תעסוקתיתח-063
 ובריאות העובדים בכספית

25.00

 תקנות גיהות תעסוקתית ח-064
ובריאות העובדים בבנזן

25.00

 תקנות גיהות תעסוקתית ח-065
ובריאות העובדים בזרניך )ארסן( 

25.00

 תקנות גיהות תעסוקתית ח-066
ובריאות העוסקים בקרינה מיננת

25.00

25.00חוק ותקנות שירותי הובלהח-067

 תקנות גיהות תעסוקתית ח-068
ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק

25.00

25.00חוק ותקנות עבודת נשיםח-069

 תקנות גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ח-070
בממיסים פחמימניים הלוגניים מסוימים

25.00

25.00חוק ותקנות בנושא מעבדותח-095
 תקנות גיהות תעסוקתית ח-102

ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר
25.00

25.00תקנות הבטיחות בעבודה – עבודה בגובהח-103

25.00תקנות הבטיחות בעבודה - עבודה בגובה בערביתח-103/1

25.00תקנות הבטיחות בעבודה – עבודה בגובה ברוסיתח-103/2

25.00חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיקח-108

25.00חוק חומרים מסוכנים ותקנותיוח-109

30.00גז טבעי - חוקים, תקנות וצוויםח-110
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תקצירים

מחירשם הפריט קוד
יח''

9.00עקרונות הדרכת עובדים בנושא בטיחות בעבודהת-080

9.00יסודות תורת הבטיחות וגורמי התאונותת-081

9.00אחריות ומנהיגות של מנהל העבודה ת-082

9.00תאורה בתעשייהת-083

9.00נוהל עבודה של ועדת בטיחותת-084

9.00סיכוני חשמל ומניעתםת-085

9.00בטיחות בעבודה – גישות בסיסיותת-088

9.00בטיחות בריתוך בקשת חשמליתת-091

9.00בטיחות באשת-092

9.00בירור תאונות עבודה ומעקב אחריהןת-094

9.00בטיחות בעבודות קרינהת-095

9.00רעש במקומות עבודהת-096

9.00הרעש והשפעתו על השמיעהת-096/1

9.00מחלות מקצועת-097

9.00איוורור תעשייתי – היבטי גיהותת-098

9.00גיהות ותנאים סביבתייםת-099

9.00הגנת מכונותת-104

9.00בטיחות במכונות לעיבוד עץת-106

9.00בטיחות במחסניםת-108

9.00מושגי יסוד במכניקה, חוזק חומריםת-109

מחירשם הפריט קוד
יח''

9.00סיכוני חשמל בעגורן צריחת-110

9.00אביזרי הרמהת-112

9.00הגנת מכונות – מיקום המגןת-113

9.00בטיחות במכונות לעיבוד שבבית-115

 שימוש נכון בכלי עבודה ידניים ת-116
המופעלים  בכוח הזרוע

9.00

9.00בטיחות בהפעלת מערכות אוטומטיות בייצורת-117

9.00בטיחות בעבודה עם לייזרת-118

 חשיפה תעסוקתית ת-119
לאיזוציאנאטים אורגניים

9.00

9.00הפעלה בטוחה של מכונות C.N.Cת-120

9.00חקירה של תאונות עבודהת-121

9.00סטטיסטיקה של תאונות עבודהת-122

 בחירה ויישום של המלצות ת-123
ואמצעים למניעת תאונות עבודה

9.00

9.00הסיכונים של החומרים הכימייםת-124

9.00תחזוקת מתקני חשמל – היבט הבטיחותת-125

9.00גיהות תעסוקתית בענף החקלאותת-126

9.00סיכוני בריאות בנגרייהת-127

9.00היבטי גיהות בעבודות ריתוךת-128

9.00האחריות המשפטית בבטיחות בעבודהת-129
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כרזות

מחיר שם הפריט קוד
ליח'

13.00■  גב ישר אינו נשברכ-130

13.00■  הרם בבטחה שמור על גבךכ-132

13.00■  זהירות! אסון בדרך )מלגזות(כ-133

13.00■  כך תיפגע – כך תימנע )רעש(כ-134

13.00■  לבש כפפות מגןכ-135

13.00■  חבוש קסדת מגןכ-136

13.00■  למענך ולמענן – השתמש בציוד מגן אישיכ-138

13.00■  ציוד מגן גם בגובהכ-139

13.00■  נפילה באתר בנייה )למעקה דרושים 3 חלקים(כ-140

13.00■  אל תסמוך על המזל )בטיחות בחשמל(כ-141

13.00■  ניקיוןכ-142

13.00■  בטיחות בעבודות בנייהכ-143

13.00■  הבחירה בידך )הרכב משקפי מגן(כ-144

13.00■  למענך נעל נעלי בטיחותכ-145

13.00■  הישמר מנפילהכ-146

13.00■  כלי עבודה תקינים ומתאימים, בטוחים ואמיניםכ-147

13.00■  פיגום נכוןכ-148

13.00■  המפתחות לבטיחות במטבחיםכ-149

13.00■  אם לא תדע – תיפגע. שאל על הסיכונים בעבודהכ-155

13.00■  נכון לא נכון )שמור על הגב(כ-158

13.00■  הדרך למטה כואבת – היזהרכ-161

13.00■  לא נותנים לאף אחד ליפולכ-162

13.00■  עירנות = בטיחותכ-165

13.00■  טבלת עזר לאיתור מפגעי בטיחות באתרי בנייהכ-166

13.00■  שמור על עצמך בעבודות בגובה - חזור הביתה בשלוםכ-167

13.00■  לעבור בבטיחות ולחזור הבית בשלוםכ-168

13.00■  ועדת בטיחות בעבודה – המחויבות של כולםכ-169

13.00■  להיות או לא להיותכ-170

13.00■  זהירות מנפילה מגובהכ-171

13.00■  לחץ כגורם לתאונות עבודהכ-172

13.00■  שומרים עליך בשבע עינייםכ-173

13.00■  הבטיחות שלך מתחילה בךכ-174

13.00■  בטיחות מאז ומעולםכ-175

13.00■  עבוד נכון, עבוד בטוחכ-176

13.00■  בעבודה – שימרו על עצמכםכ-177

13.00■  רעש! לא לאוזניים שליכ-178

13.00■  עובדים בבטיחות מרוויחים בריאות )ארגונומיה(כ-179

13.00■  שמור על כללי הבטיחות )בנייה וחקלאות(כ-180/1

13.00■  שמור על כללי הבטיחות )תעשייה וחקלאות(כ-180/2

13.00■  עשה – ואל תעשה, שימוש נכון בממיסיםכ-181

13.00■  שמור שלא תהיה הבא בתורכ-182/1

 ■   פורמט X 35 50 ס"מ     ■   פורמט X 50 70 ס"מ

כ-130

כ-132

כ-138

כ-136

כ-133

כ-135

כ-134

כ-139
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כרזותכרזות

כ-142כ-140 כ-143כ-141

כ-148כ-147כ-145

כ-158

כ-146

כ-155
כ-149

כ-161

כ-144

כ-162
כ-165
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כ-170כ-168כ-167כ-166 כ-169

כ-173
כ-171

כ-174
כ-172

כ-180/2

כ-182/1

כ-175

כ-177

כ-179

כ-176

כ-178

כ-181

כ-180/1
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שלטים ומדבקות

 חובה להשתמש 
בכפפות מגן

 חובה להשתמש 
בכפפות מגן

 חובה להשתמש 
במגיני שמיעה

 חובה להשתמש 
במגיני שמיעה

 חובה להשתמש 
בכובע מגן

 חובה להשתמש 
בכובע מגן

ש-170          מ-221ש-170          מ-221ש-169          מ-228ש-169          מ-228ש-168          מ-222ש-168          מ-222

ש-175          מ-220ש-175          מ-220

חובה להרכיב מסיכה 
נגד אבק או גז

חובה להרכיב מסיכה 
נגד אבק או גז

חובה להשתמש בחגורה 
או ברתמת בטיחות

חובה להשתמש בחגורה 
או ברתמת בטיחות

 חובה להשתמש 
במגן מתכוונן

 חובה להשתמש 
במגן מתכוונן

ש-177          מ-229ש-177          מ-229ש-176          ש-176          

ש-178          מ-227ש-178          מ-227

 חובה להשתמש 
במגן

 חובה להשתמש 
במגן

חובה לרחוץ ידיםחובה לרחוץ ידיםחובה לנעולחובה לנעול

ש-181          מ-225ש-181          מ-225ש-180          מ-226ש-180          מ-226

 חובה להרכיב 
משקפי מגן

 חובה להרכיב 
מסיכת פנים

 חובה להרכיב 
מסיכת פנים

 חובה לנעול 
נעלי בטיחות
 חובה לנעול 
נעלי בטיחות

ש-173          מ-224ש-173          מ-224ש-172          ש-172          ש-171          מ-223ש-171          מ-223

מ-211          מ-209        
ש188/1            מ-241/1

)UV השלטים עשויים מפוליפרופילן )עמיד
ש = שלט 30X31 ס"מ   מ = מדבקה 10X11 ס"מ

שלטים לפעילות חובה
מחירשם הפריט קוד

יח’

33.00חובה להשתמש בכובע מגןש-168

33.00חובה להשתמש בכפפות מגןש-169

33.00חובה להשתמש במגיני שמיעהש-170

33.00חובה להרכיב משקפי מגןש-171

33.00חובה להרכיב מסיכת פניםש-172

33.00חובה לנעול נעלי בטיחותש-173

33.00חובה להרכיב מסיכה נגד אבק או גזש-175

33.00חובה להשתמש בחגורה או ברתמת בטיחותש-176

33.00חובה להשתמש במגן מתכוונןש-177

33.00חובה להשתמש במגןש-178

33.00חובה לנעולש-180

33.00חובה לרחוץ ידייםש-181

מדבקות
מחירשם הפריטקוד

יח’

2.00זהירות, מתח גבוהמ-209
2.00סכנה, מתח גבוה – עובדים בקומ-211
2.00זהירות, גג שבירמ-212
2.00השימוש בטלפון סלולרי – אסורמ-213
2.00זהירות, שדה אלקטרומגנטימ-214
2.00חובה להרכיב מסיכה נגד אבק או גזמ-220
2.00חובה להשתמש במגיני שמיעהמ-221
2.00חובה להשתמש בכובע מגןמ-222
2.00חובה להרכיב משקפי מגןמ-223
2.00חובה לנעול נעלי בטיחותמ-224
2.00חובה לרחוץ ידייםמ-225
2.00חובה לנעולמ-226
2.00חובה להשתמש במגןמ-227
2.00חובה להשתמש בכפפות מגןמ-228
2.00חובה להשתמש במגן מתכוונןמ-229
2.00עזרה ראשונהמ-230
2.00מיתקן לשטיפת עינייםמ-231
2.00מפסק לחיצה לשעת חירוםמ-232
2.00זהירות, סכנת אשמ-233
2.00זהירות, סכנת התפוצצותמ-234
2.00זהירות, סכנת שיתוךמ-235
2.00זהירות, קרני לייזרמ-236
2.00זהירות, סכנה ביולוגיתמ-237
2.00זהירות, סכנת מעידהמ-238
2.00זהירות, משטח חלקמ-239
2.00זהירות, סכנה ממכת חשמלמ-240
2.00זהירות, קרינה מייננתמ-241

3.00זהירות, קרינה מייננת – )סוג המקור( **מ-241/1
2.00זהירות, סכנת רעלמ-242
2.00העישון אסורמ-243
2.00המים אסורים לשתייהמ-244

** מדבקה 16X16 ס"מ
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שלטי אזהרה
מחירשם הפריט קוד

יח’*

33.00אזהרה כללית - זהירות סכנהש-182

33.00זהירות, סכנת אשש-183

33.00זהירות, סכנת התפוצצותש-184

33.00זהירות, סכנת שיתוךש-185

33.00זהירות, סכנת רעלש-186

33.00זהירות, סכנה ממכת חשמלש-187

33.00זהירות, קרינה מייננתש-188

33.00זהירות, קרינה מייננת )סוג המקור( ש-188/1

33.00זהירות, קרני לייזרש-189

33.00זהירות, סכנה ביולוגיתש-190

33.00זהירות, שדה מגנטי חזקש-191

33.00זהירות, מטענים עילייםש-192

33.00זהירות, מלגזות נוסעותש-193

33.00זהירות, גובה מוגבלש-194

33.00זהירות, סכנת מעידהש-195

33.00זהירות, משטח חלקש-196

33.00זהירות, שדה אלקטרומגנטיש-208

33.00זהירות, גג שבירש-216

 זהירות, 
סכנת התפוצצות

ש-184          מ-234

 זהירות, סכנה 
ממכת חשמל

ש-187          מ-240

 זהירות, 
סכנה ביולוגית

ש-190          מ-237

 זהירות, 
גובה מוגבל

ש-194          

זהירות, סכנת אש

ש-183          מ-233

 זהירות, 
סכנת רעל

ש-186          מ-242

זהירות, קרני לייזר

ש-189          מ-236

ש-193          

 זהירות, 
מלגזות נוסעות

ש-196          מ-239

 זהירות, 
משטח חלק

 זהירות, 
גג שביר

ש-216          מ-212

 אזהרה כללית - 
זהירות סכנה

ש-182

 זהירות, 
סכנת שיתוך

ש-185          מ-235

ש-188          מ-241

 זהירות, 
קרינה מייננת

ש-191        

 זהירות, 
שדה מגנטי חזק

ש-192          

 זהירות, 
מטענים עיליים

 זהירות, 
סכנת מעידה

ש-195          מ-238

 זהירות, 
שדה אלקטרומגנטי

ש-208          מ-214

)UV השלטים עשויים מפוליפרופילן )עמיד
ש = שלט 30X31 ס"מ   מ = מדבקה 10X11 ס"מ
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שלטי מידע
מחירשם הפריט קוד

יח’*

33.00עזרה ראשונהש-197 

33.00הוראות כיוון כללי )ימין(ש-198

33.00הוראות כיוון כללי )שמאל(ש-198/1

33.00יציאת חירום לימיןש-199 

33.00יציאת חירום לשמאלש-200 

33.00טלפון לשעת חירוםש-201 

33.00מתקן לשטיפת עינייםש-202 

33.00מקלחת חירוםש-203 

33.00מפסק לחיצה לשעת חירוםש-204

 אזור רעש מזיק – חובה להשתמש ש-205
במגיני אוזניים מתאימים

33.00

33.00מיפלס הרעש בתחנת עבודה זאתש-206

33.00זהירות – אבק מזיקש-207

שלטי איסור
מחירשם הפריט קוד

יח’*

33.00העישון אסור ש-161

33.00אסור לעשן )גם בערבית( )20X30 ס”מ(ש-161/1

41.00אסור לעשן )גם בערבית( )60X50 ס”מ(ש-161/2

33.00השימוש בסולם אסורש-162

33.00ההפעלה אסורהש-163

33.00אש, להבה גלויה ועישון אסוריםש-164

33.00מעבר הולכי רגל – אסורש-165

33.00המים כאמצעי כיבוי אסוריםש-166

33.00מים אסורים לשתייהש-167

33.00השימוש בטלפון סלולרי אסורש-209

15.00סכנה, מתח גבוהש-211

15.00אסור להפעיל )1.5X11.5 ס”מ(ש-215

45.00סכנה! כאן בוניםש-217

)UV השלטים עשויים מפוליפרופילן )עמיד
ש = שלט 30X31 ס"מ   מ = מדבקה 10X11 ס"מ

השימוש בסולם אסור

ש-162

ההפעלה אסורה

ש-163          

 אש, להבה גלויה 
ועישון אסורים

ש-164          

מעבר הולכי רגל – 
אסור

ש-165

העישון אסור

ש-161/1          ש-161    מ-243

הוראות כיוון כללי 
)שמאל(

ש-198/1          

הוראות כיוון כללי 
)ימין(

ש-198          

עזרה ראשונה

ש-30X40( 200 ס"מ(ש-197     מ-230

יציאת חירום לשמאל

ש-30X40( 199 ס"מ(

ש-35X19(  206 ס"מ(          יציאת חירום לימין

טלפון לשעת חירום

ש-201

מקלחת חירום

ש-203          

מתקן לשטיפת עיניים

ש-202     מ-231

 מפסק לחיצה 
לשעת חירום

ש-206    מ-232

ש-35X19(  205 ס"מ(          
ש-35X19(  207 ס"מ(          

השימוש בטלפון 
סלולרי אסור

ש-209

ש-215          

ש-211         

המים כאמצעי כיבוי 
אסורים

ש-166          

 מים אסורים 
לשתייה

ש-167     מ-244

ש-217
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)UV השלטים עשויים מפוליפרופילן )עמיד
ש = שלט 30X31 ס"מ   מ = מדבקה 10X11 ס"מ

מדבקות לזיהוי חומרים מסוכנים )20X20 ס”מ(

מחירשם הפריט קוד
יח’*

11.00קב' סיכון 1 – חומרים מתפוצציםמ-245/1

11.00קב' סיכון 1 – חומרים מתפוצצים 1.4מ-245/2

11.00קב' סיכון 1 – חומרים מתפוצצים 1.5מ-245/3

11.00קב' סיכון 1 – חומרים מתפוצצים 1.6מ-245/4

11.00קב' סיכון 2 – גזים מתלקחיםמ-246

11.00קב' סיכון 2 – גזים לא מתלקחים ולא רעיליםמ-247

11.00קב' סיכון 2 – גזים רעיליםמ-248

11.00קב' סיכון 3 – נוזלים מתלקחיםמ-249 

11.00קב' סיכון 4 – מסוכן במגע עם מיםמ-250 

11.00קב' סיכון 4 – חומרים מתלקחים מוצקיםמ-251 

11.00קב' סיכון 4 – נתון להתלקחות עצמיתמ-252

11.00קב' סיכון 5.1 – חומרים מחמצניםמ-253

11.00קב' סיכון 5 – פרוקסידים אורגנייםמ-254

11.00קב' סיכון 6 – חומרים רעיליםמ-255

11.00קב' סיכון 5.2 – פרוקסידים אורגנייםמ-256

11.00קב' סיכון 6 – זהירות!  חומרים מדבקיםמ-257 

11.00קב' סיכון 7 – חומרים רדיואקטיביים )לרכב(מ-258 

11.00קב' סיכון 7 – חומרים רדיואקטיביים )דרגה 1(מ-258/1

11.00קב' סיכון 7 – חומרים רדיואקטיביים )דרגה 2(מ-258/2

11.00קב' סיכון 7 – חומרים רדיואקטיביים )דרגה 3(מ-258/3

11.00קב' סיכון 8 – חומרים מאכלים )קורוזיביים(מ-259

2.00מדבקת אותיות וספרות )קוד זיהוי לחומ”ס(*מ-260

* ראו פירוט בטופס ההזמנה

מדבקות לזיהוי חומרים מסוכנים )20X20 ס”מ(

מחירשם הפריט קוד
יח’*

11.00קב' סיכון 9 – חומרים וחפצים מסוכנים אחריםמ-261

11.00חומרים מותכיםמ-262

11.00חומר בקיעמ-263

11.00מטען מעורב של חומר מסוכן )26X37 ס”מ(מ-264

11.00חומרים מזיקים לסביבהמ-265

2.00מספר טלפון להתקשרות חירום במקרה של תקלהמ-266

8.00כרטיס מידע למוביל חומ”סנ-265

11.00הנחיות בכתב לנהג המוביל חומ”סנ-270

שילוט להובלת חומרים מסוכנים 
מחירשם הפריט קוד

יח’*
61.00שלט פח )40X70(ש-210

 סימן האזהרה הזה מיועד לשימוש ✪ ✪
כשלט אזהרה על רכב בלבד

 סימני האזהרה האלה מיועדים לשימוש ✪ ✪  ✪ 
על אריזות בלבד

מ-245/1              מ-245/2                מ-245/3                  מ-245/4

מ-246                    מ-247                   מ-248                    מ-249               

מ-250                   מ-251                    מ-252 

מ-254                    מ-256   מ-253                  

מ-255                   מ-257                    מ-258                   מ-258/1  

מ-258/2                מ-258/3                 מ-259                   מ-261

מ-262                    מ-263                 מ-264                    מ-265
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כתבי עת קבועים

  סרטי הדרכה

מחיר שם הפריט
ליח’ *

דו-ירחון 'בטיחות' – 6 גיליונות בשנה )מנוי שנתי(
מחיר דו-ירחון בודד

137.00
30.00

עלון קיר 'בטיחות וגיהות' – 12 עלונים בשנה
מנוי שנתי )5 עותקים(

116.00

עלון קיר 'בטיחות וגיהות' בשפה הרוסית –
3 עלונים בשנה )מופץ דרך מחוזות המוסד(

עלון קיר 'בטיחות וגיהות' בשפה הערבית –
3 עלונים בשנה )מופץ דרך מחוזות המוסד(

ביטאון המוסד לבטיחות ולגיהות

תשע"ז כסלו   - חשון    l   2017 ינואר   -  2016 דצמבר    l   365 גיליון 

www.osh.org.il
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המערכת: מזא“ה 22 ת“א, ת.ד. 1122, מיקוד 61010, טל‘ 03-5266476

גיליון 557
אוקטובר 2016
תשרי תשע״ז

www.osh.org.il

החיים יפים, שמרו עליהם! גם באינטרנטעלון בטיחות וגיהות

דרישות תחיקה בתחום הפיגומים

ארגונומיה בטיסה – 
כשמושב המטוס הופך לעמדת עבודה

כללי בטיחות בבניית סוכה

www.osh.org.il למידע נוסף על דרישות התקינה בתחום הפיגומים, על ארגונומיה בטיסה  ועל כללי בטיחות בבניית סוכה, ניתן לפנות למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, טל׳ מקוצר: 9214 * או דרך האתר

דע יותר
- קבל יותר

הצטרף לחוג 
העמיתים של המוסד 

לבטיחות ולגיהות
צלצל: 

03-7715210
03-7715214

טל. מקוצר 9214*

הסרת האיסור על השימוש במכשירים 
אלקטרוניים בטיסה אינה מבטיחה שימוש 
נוח בהם. המרחב הזמין במושב המטוס עלול 
לצמצם את מגוון התנוחות האפשרי ולהציב 
אתגר לנוסע החפץ בעמדת עבודה נוחה 

במטוס.
אם ברצונכם להשתמש במחשב, בטלפון 
או בטאבלט בזמן הטיסה, לפניכם הצעות 

לשיפור הנוחות מול המסך:
  סידור מושב הנוסע: עם הכניסה למטוס, יש 
להקפיד על התאמת המושב ככל האפשר. 
 מומלץ להיעזר בידיות לתמיכה, ובתמיכות 

המתכווננות לצוואר, אם קיימות.
 מומלץ לספק תמיכה לגב התחתון על ידי 
הצמדת כרית ייעודית, שמיכה מגולגלת, צעיף 

או בגד מגולגל לאזור השקע המותני.
 מומלץ להקפיד על הגבהת המכשיר לגובה 
המבט, על ידי הצבתו על השולחן המתקפל, 

ועל ספר, תיק או הגבהה אחרת. 

 כאשר נדרשת הקלדה מרובה, רצוי להציב 
את המחשב בגובה המרפק בעזרת השולחן 
המתקפל או בעזרת הגבהה של ספר, תיק או 

אמצעי אחר. 
 יש להקפיד על תאורה נאותה. ברוב המקרים, 
מומלץ להגיף את תריס המטוס, על מנת למנוע 

את סינוור המסך. 
 בעת מנוחה, יש להקפיד על תמיכה לגב 
התחתון ולצוואר, באמצעות כרית ייעודית, על ידי 
התאמת תמיכות מתכווננות, או בעזרת שמיכה, 
כרית או בגד הצמוד לשקע הצווארי, כדי לשמר 

מנח ניטרלי וסימטרי של הצוואר.
 במהלך הישיבה, מומלץ להקפיד על תנועתיות 
הידיים, הרגליים והצוואר לעתים קרובות, לפחות 

פעם ב-15 עד 20 דקות.
 מומלץ לנצל כל קימה לצורך מתיחת הגב 

לאחור ותנועתיות מגוונת.
התאמה ארגונומית של סביבת העבודה, במטוס 
כמו במשרד, משפרת את הנוחות ומפחיתה את 

העומס על השרירים והשלד.  

החגים בפתח, ולכל חג המסורת המיוחדת לו. סוכות הוא אחד משלוש 
הרגלים, חג האסיף וזכר לנדודים במדבר ולישיבה בסוכה כבית ארעי. 

אחד ממנהגי החג הרבים הוא האושפיזין, על פיו מארחים בסוכה 
אורחים רבים ומגוונים ככל האפשר.  לפניכם כמה כללי בטיחות 

לבניית הסוכה, שרצוי להקפיד עליהם:

 מומלץ שעבודות הקמת הסוכה 
יבוצעו על ידי שני אנשים, כאשר 
האחד מסייע לאחר ומוודא שההקמה 
מבוצעת על פי כללי הבטיחות הראויים.
 אם נעזרים בילדים לבנית הסוכה, 
יש להדריך אותם בכללי הבטיחות 
בעבודה עם פטיש, מסמרים, נעצים 

וכד', ולהשגיח עליהם בעת עבודתם.
 במהלך בניית הסוכה נדרש לעתים 
לטפס לגובה כדי להתקין את הסכך. 
השתמשו באמצעי מתאים ויציב –  
סולם דריכה, סולם תקין או משטח 

דריכה מתאים אחר.
 אם בונים את הסוכה במרפסת 
הבית יש להיזהר במיוחד מעמידה על 
משטח מוגבה, סולם וכד', סמוך לקצה 
המרפסת, מחמת הסכנה לאיבוד 
שיווי המשקל ולנפילה. בשום מקרה 
אין לעמוד על מעקה המרפסת כדי 

להתקין את הסכך.

כללי
נושא חשוב ובעייתי מאוד בביצוע עבודות בנייה הוא 
פיגומים, המשפיעים עמוקות על הבטיחות באתרי 
הבנייה. נפילה מפיגום היא התאונה הנפוצה ביותר 
באתרי בנייה. תקנות הבטיחות בעבודות בנייה דנות 
ארוכות בנושא הפיגומים וקובעות דרישות מפורטות 

לגביהם.
תפקיד הפיגום 

לאפשר עבודה בביטחון, תוך עמידה על משטח יציב 
ובטוח.

בונה פיגומים מקצועי 
התקנות מחייבות כי פיגום יותקן תחת השגחתו 

הישירה של בונה פיגומים מקצועי.
חומרים לפיגום 

הפיגום יותקן מחומרים מתאימים באיכות טובה, 
כמפורט:

פלדה  צינורות פלדה שאפשר לחברם יחד על ידי 
צמרים מפלדה; 

אלומיניום צינורות אלומיניום שאפשר לחבר יחד על 
ידי מצמדים;

לוחות עץ בריאים, נקיים, ללא פגמים. וכן, 
דיקטים בעובי מתאים לרצפות.

חובת מנהל העבודה לבדוק את החומר המיועד 
להתקנת פיגום, לפני השימוש בו, ולפסול כל חומר 

שאינו מתאים.
בדיקת פיגום 

עם גמר הרכבת הפיגום ולפני השימוש בו, חייב 
מנהל העבודה לבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו 

והתאמתו למטרה שלה נועד.

 פועל נפל מגובה בפארק 
תעשיות עמק חפר

פועל נפל מגוׂבה בתוך מפעל בפארק 
תעשיות עמק חפר. מתנדבי איחוד 
הצלה סניף "שרון" העניקו לו טיפול 

רפואי ראשוני ומצבו מוגדר קשה.
 ליד חיפה: פועל בניין נפל 

מגובה
לבית החולים רמב"ם הובא פועל 
בניין בן 16 שנפל מגובה של כחמישה 
מטרים באחד היישובים הסמוכים 
לחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א 
העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו 

אותו לבית החולים במצב בינוני.

התמונה באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות

מאת אינג' נתן חילו, מנהל האגף הטכני בהתאחדות הקבלנים

ון
ס

א
 ל

ון
תכ

מ

צילום: מיכאל לרר

מאת ד"ר יוהנה גייגר, מדריכת ארגונומיה ארצית, המוסד לבטיחות ולגיהות
בעקבות שינוי בהנחיות המינהל הפדראלי לתעופה )FAA(, המאפשר שימוש במכשירים 

אלקטרוניים במשך רוב הטיסה ברוב המטוסים, מתכננים נוסעים רבים לנצל 
את זמן הטיסה לעבודה מול הצג

 במידה שקיימת סכנה של נפילה מגובה, 
יש לנקוט אמצעים שונים כדי למנוע נפילה 

ופגיעה.
 התקנת מערכת החשמל והתאורה 
תיעשה על ידי חשמלאי מורשה )בעל 

תעודה מתאימה(.
 יש להיזהר מהפעלת מכשירי חשמל, 
כגון אמצעי חימום, מאווררים ואמצעים 
לקטילת יתושים – ללא השגחה. אין 

להכניס מכשירי חימום לתוך הסוכה.
אין להדליק נרות בקרבת הקישוטים ואין 

להשאיר נרות דולקים ללא השגחה.
 נורות חשמל ומכשירי חשמל יוצרים 
חום. לכן, יש להרחיק את מקורות החום 
הללו מכל חומר דליק, כגון יריעות הסוכה, 

סכך קישוטים וכד'.

ושמחתם בחגכם!

בנוסף, חובה לבדוק את הפיגום במועדים הבאים:
 אחת לשבעה ימים לפחות.

 לאחר כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או 
יותר.

 לאחר כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר 
בשל גשם או רוח.

פיגום שנמצא לקוי בעת הבדיקה 
לא ישתמשו בו כל עוד לא תוקן כראוי. 

תכנון חוזק
הפיגום יתוכנן ויתוחזק כך שלא יזוז באקראי, לא 
יתמוטט, ואפשר יהיה להשתמש בו בבטחה. זאת, 
בכל שלבי החיים של הפיגום: הובלה, הרכבה, 
שימוש בעבודה ופירוק. הפיגום יעמוד על יסודות 
מתאימים, המסוגלים להעביר עומסים לאדמה 
ולמנוע תזוזות. הפיגום יישאר יציב גם כאשר 
מופעלים עליו כוחות צדיים שונים )דוגמת רוח(.

הגנה מפני נפילת עובדים
ההגנה של הפיגום תכיל לפחות אזן עיקרי )ראשי(, 
אזן ביניים ולוח רגל. יובטח כי אזנים אלה לא יוסרו 
באקראי או שלא בכוונה. אזן ראשי יותקן בגובה 
100 סנטימטר מפני הרצפה, אזן ביניים בגובה 50 
סנטימטר מפני הרצפה, לוח רגל יהיה בגובה 15 
סנטימטר. לוח רגל יכול להכיל חורים או מרווחים 
של עד 2.5 סנטימטרים. אזן ביניים יכול להיות מוט, 
מסבך או גדר. האזנים יתוכננו כך שכדור בקוטר 47 
סנטימטר אינו יכול לעבור דרכם. אזני פיגום ייקבעו 
במאוזן ויחוברו לזקפים, באופן המונע את עיתוקם 
המקרי ממקומם. קצוות של שני אזנים יחוברו 

על זקף, או בשיטה אחרת, שיש בה לפחות 
אותה מידת בטיחות. 

קצרים וכואבים
ירושלים: דליפת גז במלחה 

בשל עבודות עפר
דליפת גז חזקה התרחשה בשכונת 
מלחה בירושלים, בעקבות עבודות 
עפר שביצעו פועלים במקום. צוותי 
כיבוי חומ"ס פעלו לעצירת הדליפה. 

לא דווח על נפגעים.
הקריות: תאונת עבודה עם 

פטיש כמעט קטלה פועל
חייו של גבר בן 55, תושב הקריות, 
שנפגע בתאונת עבודה, ניצלו בניתוח 
חירום בבית החולים רמב"ם. האיש, 
פועל במפעל מתכת, נפגע מחתיכת 
פלדה שניתקה מפטיש שבו עבד 
פועל נוסף. חתיכת הפלדה "נורתה" 
בעוצמה אל חזהו והוא הובהל מדמם 
לבית החולים רמב"ם, שם נותח בניתוח 

חירום. מצבו מוגדר יציב. 

توهج مفاجئ للغازات ، التعرض لمواٍد كيميائية 
� درجات حرارة مرتفعة؛

خطرة المنطلقة ��
� الصيف؛

� الشتاء والحر ��
د القارص �� التعرض لل��  

التعرض للضجيج؛  
� اكسيد الكربون 

، ووجود ثا�� � � ا��كسج��
نقٍص ��  

� درجات حرارة مرتفعة؛ 
وغازات سامة اخرى منطلقة ��

؛ التعرض ��مراض معدية عند انقاذ مر��  
، خوف، ارهاق؛ ضغط نف¦�  

، تحريك ونقل  � � الظهر اثر نقل المصاب��
اوجاٍع ��  

اغراض ثقيلة مثل خراطيم الماء ومعدات ا̄�نقاذ؛
� التحرك بسبب ارتداء بد�ت واقية 

صعوبة ��  
ها.  وغ��

� حدوث حوادث 
الكث�� من العوامل تساهم ��

، هذه العوامل  � � عمل المزارع��
وأمراض ��

تشمل العمل بماكنات ، مركبات، ادوات 
ازات ؛  � Áوحيوانات؛ التعرض للضجيج وا�ه�
ا�نز�ق والسقوط عن علٍو ، رفع حمو�ت 

ر للعظم  �Åع من الÆثقيلة واعمال اخرى ت
والعضÈت؛ التعرض للمبيدات والعدوى؛  

التعرض لمواد كيميائية وللغبار العضوي 
 �

والغ�� عضوي ، وايضا لظروف عمل شائعة ��
القرى، مثل التعرض لدرجات حرارة قصوى ، 

اÌ طقٍس عاصف وا�عتداء من قبل 
الحيوانات. 

قصة المنشار 
� مجلس مح�Îّ من 

أصيب مدير تنمية البيئة ��
منشار اثناء عمله بقطع ا��شجار.

سقط المنشار من يديه واصيب كتفه ا��يمن 
� . حسب  �Ñج الطÈبإصابٍة بالغٍة و تلقى الع

� من ألم شديد بكف يده 
اقواله، انه يعا��

� الحركة اليومية، 
المصابة واعاقة ملحوظة ��

ء، الكتابة، رفع او تحريك  �
Ö¦مثل ا̄�مساك ب

اغراض، القيادة، النوم المتواصل اضافة 
لفعاليات تتطلب مجهود جسدي.

حسب اقوال العامل، ان المجلس المح�Î لم 
 � � العامل��

Áيتبع سبل الوقاية ولم يؤمن له ولبا�
اجهزة وقاية سليمة وآمنة المÈئمة لظروف 

عمل خطرة، مثل القفازات/ الكفوف الواقية 
وأضاف، بأن العمال لم يتلقوا تدريبات او 

تعليمات حول عمل آمن مع المنشار وايضا بأن 
المجلس المح�Î لم يؤمن لهم بنية تحتية 

 �
مناسبة للعمل، ولم يعمل لتقليل الضغط ��

العمل ، ما يمكنه من تقليل الحوادث، اضافة 
لذلك, لم يعينوا مدير لقسم الوقاية والسÈمة 

ف عمل مÈئم.  ÖÆو� م
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تصوير نيتسان هافور طفاء خ�ل فصل الصيف الحار � عمل رجال ا�	
اهمية الوقاية وا�مان ��

للوصول ا� الهدف، يجب القيام بفعاليات 
� مجا�ت مختلفة، من بينها: 

عديدة ��
التوعية ؛  

� الفروع الزراعية 
ار الصحية �� �Ýتحديد ا��  

� الجهاز 
المختلفة، مثل ا�مراض، ا�صابة ��

العظمي، امكانية حدوث حوادث عمل 
ها؛ وا�صابة منها، وغ��

 �
ÁÑال � � عمل المزارع��

وصف عوامل الخطر ��  
ار ، اعطاء معلومات  �Ýمن شأنها إحداث ا��
ات  � ة القيام بأعمال مختلفة، تجه�� حول وت��
السÈمة ووضعيات جسم آمنة اثناء العمل؛

� وقوع حوادث اثناء 
تحديد مدى الخطر ��  

� الزمن 
� تهدد حياتهم ��

ÁÑوال � عمل المزارع��
الحا�Ý والمستقبل, من هذه العوامل: عوامل 

بيولوجية، كيميائية، تخص وضعيات جسٍم 
آمن خÈل العمل، جسدية ، ووقائية؛

 � تخطيط وتنفيذ برنامج تدخل لمنع وتحس��  
نامج يشمل  . هذا ال�� � حماية صحة العامل��

ار  �Ý�Èل � ح لتعزيز فهم ومعرفة العامل�� ÖÆال
الصحية الممكنة، وايضا توف�� الطرق 
والوسائل  لهم  للحفاظ عÎ صحتهم 

 .Èًمستقب
فعاليات مانعة لتقليص خطر الحاق   

� مجال السÈمة، الوقاية، 
ار بالصحة �� �Ýا��

� استعمال وضعيات آمنة اثناء العمل، 
و��

ها. تعرض ايضا توصيات  � وغ��
الطب الوقا��

� بمجال  لتغي�� بأساليب العمل، التحس��
ا��جهزة القائمة العاملة، التغي�� بعادات 

� اساليب / طرق الحماية الذاتية  العمل، تحس��
والبيئية، استعمال مواد اقل خطورة من 

ها.  المستعملة عادًة وغ��

 اعرف اك�� – 
تلقى المزيد

انضم ا� نادي 
اصدقاء معهد 
الوقاية والس�مة

اتصل: 
03-7715210
03-7715214

الحياه حلوه، حافظوا عليها!

� وع لتعزيز صحة المزارع°� م�²
� مجال الوقاية والسÈمة, معهد الوقاية والسÈمة

وع, مرشد �� ÖÆعن حاييم بن أيري مدير الم

وٍع هدفه  ، م�² �
�µالوط � ين منوف من التأم°� انشأ معهد الوقاية والس�مة ، بتمويل ك��

� ا¼ائيل. فيما ي�¹ معلومات حول ا̧�مر
�� � تعزيز صحة وس�مة المزارع°�

www.osh.org.il يمكنك التوجه لمركز معلومات معهد الوقاية والس�مة, هاتف 5266455-03 او عن طريق الموقع  , � كة والبحر والحفاظ ع¹ صحة العامل°� Îال� �
� عمل رجال ا�طفاء, ا�خطار اثناء التواجد ��

لمعلومات اضافية حول الس�مة  ��

www.osh.org.il
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� حالة تأهب وضغط ، عملهم مرافق بأخطار عديدة، 
عاد الينا فصل الصيف، موسم الحرائق. رجال ا�طفاء ��

نقاذ حياه  من بينها حا�ت الطوارئ، ساعات عمل غ�� اعتيادية ، ضغط نف×� كب�� وابذال مجهود عظيم �	
الغ�� و الممتلكات- واخماد الحرائق. 

طفاء وطرق لمنع حوادث العمل وا�صابات   فيما ي�¹ بضع تفاصيل حول عمل رجال ا�	

ة معلومات عن المخاطر المهنية, لمعهد الوقاية والسÈمة ÖÆنقل عن ن

� معهد الوقاية والسÈمة
�� ÖÆم والنÈبقلم اندريه ماتياس، رئيس قسم ا�ع

� بيئة عدائية جدا ومتقلبة، مليئة 
 يعمل رجال ا�طفاء ��

� تهدد صحتهم وسÈمتهم. يتوجب عليهم 
ÁÑبالمخاطر ال

التعرف عÎ مخاطر بيئة عملهم، حÁÑ وان ُطلبت منهم 
 : Èحالة طارئة � تمت بصلة مع الحرائق، مث �

المساعدة ��
حوادث طرق، تخليص الناس من مصاعد عالقة ، استعمال 

ها.  مواد خطرة وغ��
يتطلب عمل رجال ا̄�طفاء حمل أغراض ثقيلة ، العمل 

� ثقيل وصعب 
Áارتداء لباس وا� Ìبدرجات حرارة عالية إضافة ا

للحركة. 
يتعرض رجال ا�طفاء لخطر ا�رهاق الشديد  نتيجة بذل 

مجهود متواصل ومستمر، اضافة اÌ خطر ا�صابة بامراض 
ها.  القلب والضغط النف¦� وغ��

� خوف مستمر من التعرض ��خطار 
رجال ا�طفاء يعيشون ��

ين، ما يمكنه ان  جسدية، وهم شهود عيان لمعاناة الكث��
 . � يسبب ضغط وازمة نفسية للعامل��

أخطار التعرض للحوادث:
� عمل رجل ا�طفاء، 

� تكمن ��
ÁÑهنالك العديد من المخاطر ال

من بينها، مخاطر جسدية، كيميائية وبيولوجية: 
السقوط عن علٍو عند استعمال السÈلم، انهيار مباٍن،   

� موقع اند�ع الحريق؛
انز�ق، السقوط ��

� الملتهبة/ المندلعة؛
ا�صابة من اجسام متساقطة من المبا��  

ا�صابة من اجسام حادة ، الدوس عÎ شظايا زجاج   
واجسام حديدية؛

� مباٍن منهارة ؛
ا�صابة من انفجار / ا�نحصار ��  

ا�صابة بحروقاٍت اثر مÈمسة اسطح او غازات ساخنة جًدا؛  
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الحريق، التسمم نتيجة لمس او التعرض لمواٍد كيميائية؛

كة Îالبحر وال� �
هكذا تحافظون ع¹ او�دكم ��

� المخيمات، البحر وبرك السباحة مما يعرضهم ل�̧خطار. 
فرصة الصيف ع¹ ا̧�بواب، ا̧�و�د يقضون وقتهم ��

واجبنا مراقبتهم والحرص ع¹ س�متهم. فيما ي�¹ معلومات حول ا̧�مر

الغرق هو حالة طارئة، تهدد الحياه، بحيث ان الغارق يتوقف 
عن التنفس اثر دخول المياه اÌ جسده وخاصة اÌ جهاز 

. يحدث فقدان الوعي خÈل وقت قص�� من  � التنفس والرئت��
ًرا بالغا للمخ خÈل 6-4 دقائق.  �Ý وقت الغرق، وايضا يحدث
الغرق يكون ðيعا، صامتا تحت سطح الماء. غالبا � نسمع 

Ýاخ او بكاء. 
حادثة الغرق تحصل خÈل ثواٍن معدودة، خاصة عند 

 �òالخطر ا��سا . � ك�� Áانعدام المرقابة او لحظة من عدم ال�
هو ل�Èطفال والرّضع، اذ انهم � يدركون مدى الخطر، وانما 

� مياه 
ينجذبون للمياء كحًبا لÈ̄ستطÈع. يمكنهم الغرق ��

بعمق  10 سم او أقل. 

كة  Îالبحر وال� �
سباحة آمنة ��

� شطõ يتواجد به منقذ ومقدم 
يمكن السباحة فقط ��  

. يجب ا�نصات ��وامر المنقذ، ورجال ا��من؛ �Ìّاسعاف أو
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 �
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Áالوا�
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وبدون خطر التحرك او ا�نهيار؛
انتعل حذاء آمن ذو سطح مانع لÈ̄نز�ق؛   

تعلم واستعمل طريقة آمنة لنقل وتحريك حمولة   
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مفضل السباحة بعد نصف ساعة من وقت ا��كل   
عÎ ا�قل؛

كة  � ال��
وبات روحية عند السباحة �� ÖÆب م Öð يمنع  
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� السباحة   عندما يذهب الشباب والصبايا متعلم��  
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لÈ̄طمئنان عليهم. 

ة ومؤلمة قصص قص��

  סרטי הדרכה בבטיחות  בתחומים שונים להקרנה באמצעות מדריך המוסד. 
w w w . o s h . o r g . i l ניתן לראות את רשימת הסרטים באתר המוסד  

את ההקרנה ניתן לתאם ישירות מול מנהל ההדרכה המחוזי.
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מועדון עמיתי הבטיחות

∫ÔÂÒÁ‡Â ‰ˆÙ‰ ¨˜˘Ó ˙˜ÏÁÓ
µπ≥∞≥ „Â˜ÈÓ ¨≤ ÌÈ‰ ßÁ¯ ¨ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ ÈÏ„‚Ó ¨ÌÈ≠˙·

∞≥≠∑∑±µ≤±∞ ¨∞≥≠∑∑±µ≤±± ∫ßÏË
∞≥≠∂µ∑µ±¥∏ ∫ßÒ˜Ù

ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰‰
א.נ.,

µ ˙˘Ï ˙Â‰È‚ÏÂ ˙ÂÁÈË·Ï „ÒÂÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÁÈË· ˙ÈÓÚ±∞≥הנדון:
ו חיים וישבה כלפי החברה והמדינה בה אנות העבודה ומחלות המקצוע הינה חוהשקעת משאבים להורדת עקומת תאונ1.

בתבר חוות בדבתקנבצידה גם רווח כלכלי לא מבוטל. אחת הדרכים היותר סלולות לקידום רמת הבטיחות (המעוגנת בחוק ו
בדים "איך לעשות", ו"מה לעשות".בדים, תשמ"ד 1984), היא הדרכה והסברה לעורת מידע והדרכת עומסי

בדים והמנהליםים, העובות של העמיתבטיחות ולגיהות מחזקת את המעורי הבטיחות של המוסד לחברות במועדון עמית2.
בטיחות ולגיהות ועלים של המוסד לומבטיחה קבלת מידע על מיגוון פעולות ההדרכה וההסברה המתבצעות במחוזות השונ

האפשרות לקבל הדרכה גם בין כותלי המפעל.
Ó˘¯‰‰ ÌÂÈÓ ‰˘ Í˘Ó· ÌÈ‡ÎÊ‰∫ יים תהיובתמורה לדמי העמית השנת3.

להנחה של 5% בהשתתפות במיגוון פעולות ההדרכה שהמוסד מקיים.א.
להנחה של 10% ברכישת מיגוון פרסומי המוסד.ב.
לעיון חופשי בספריית המוסד.ג.
רותים לצאת לאור בשנת 2015. פרסומים אלה יישלחו אליכם ישילקבל את הפרסומים החדשים של המוסד המתוכננד.

וסף.בדואר, ללא כל תשלום נ
בהתאם לכך מספר פרסומים שיישלחו אליכם.י בטיחות וקיימות 4 רמות של עמית4.

                       מס' יחידות לכל הוצאה לאור                                    מס' הוצאות      מס'
לרמה ג'לרמה ב'לרמה א'לרמה בסיסית                                         לשנה     סידורי

1258  6בטאון "בטיחות"1
551525  12עלון "בטיחות"2
3710��*2כרזות3
3710��  1לוח עבודה4
135��*1חוברות מקצועיות5

3353353353353356756756756756751,5451,5451,5451,5451,5452,1802,1802,1802,1802,180 דמי שוחרות לפי רמות (בשקלים)

סוג הפרסום

חוברות/כרזות חדשות.*

בנוסף לפרסומים הנ"ל, אתם רשאים לרכוש מנוי לעותקים נוספים מבטאון "בטיחות" ועלון "בטיחות" לפי:5.
ש"ח137 137 137 137 137 וספת כולל משלוח י לכל יחידה נוי שנת מנ·ÂÁÈË· ÔÂ‡Ë˙∫א.

(6 הוצאות לשנה).
ש"ח116 116 116 116 116 וי) כולל משלוח י (5 עותקים לכל יחידת מנוי שנתמנÈ˜ ÔÂÏÚ¯∫ א.

(12 הוצאות לשנה).
ו את טופס ההרשמה/חידוש המצורף, בהקדם.הנכם מתבקשים למלא ולשלוח אלינ6.
בכם:לתשומת ל7.

וי.דמי העמית הם ל�12 חודשים מיום ההרשמה, או מיום חידוש השוחרות/המנא.
 ועד לסוף תקופת˙ÌÂÏ˘˙‰ „ÚÂÓÓ ÏÁ‰ Û˜Â תקבל ‰ÈÓÚ ˙Á‰Ï ˙Â‡ÎÊ˙ב.

בית!)ינתן הנחה רטרואקטיהחברות (לא ת
ישלח לאחר קבלת התשלום*.תעודת עמית בטיחות (ראה מעבר לדף) תג.

בברכה,
ÔÓ·ÈÈ¯˘ Ï‡¯˘È

מנכ"ל בפועל

°Û„Ï ¯·ÚÓ ‰Ó˘¯‰ ÁÙÒ ‰‡¯

הנהלת הארגון
     

           א.ג. נ.,

              הנדון: עמית בטיחות במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות לשנת  2017

מחלקת רכש ומחסן הפצה:
בת ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2, מיקוד 5930314

טל': 03-7715214, 03-7715210

*/** במידה ובמהלך השנה לא מתפרסמות כרזות או חוברות חדשות ניתן להזמין את אותה הכמות של החומר הקיים.

בנוסף לפרסומים הנ"ל, אתם רשאים לרכוש מנוי לעותקים נוספים מבטאון "בטיחות "ועלון בטיחות" לפי :
א. בטאון בטיחות: מנוי שנתי לכל יחידה נוספת כולל משלוח 137 ₪ )6 הוצאות לשנה(.

ב. עלון קיר: מנוי שנתי )5 עותקים לכל יחידת מנוי( כולל משלוח 116 ₪ )12 הוצאות לשנה(.
הנכם מתבקשים למלא ולשלוח אלינו את טופס ההרשמה/חידוש המצורף, בהקדם.

לתשומת לבכם: 
א. הזכאות להנחת עמית תקבל תוקף החל ממועד התשלום ועד לסוף תקופת החברות )לא תינתן הנחה 

רטרואקטיבית!(.
ב. תעודת עמית בטיחות תישלח אליכם לאחר קבלת התשלום.

ראה ספח הרשמה מעבר לדף!

השקעת משאבים להורדת עקומת תאונות העבודה ומחלות המקצוע הינה חובה כלפי החברה והמדינה בה 
אנו חיים ויש בצידה גם רווח כלכלי לא מבוטל. אחת הדרכים היותר סלולות לקידום רמת הבטיחות )המעוגנת 

בחוק ובתקנות בדבר חובת מסירת מידע והדרכת עובדים, תשמ"ד 1984(, היא הדרכה והסברה לעובדים 
"איך לעשות", ו"מה לעשות".

חברות במועדון עמיתי הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגיהות מחזקת את המעורבות של העמיתים, 
העובדים והמנהלים ומבטיחה קבלת מידע על מגוון פעולות ההדרכה וההסברה המתבצעות במחוזות השונים 

של המוסד לבטיחות ולגיהות ועל האפשרות לקבל הדרכה גם בין כותלי המפעל.
בתמורה לדמי העמית השנתיים תהיו זכאים:

א. 5% הנחה  בהשתתפותכם בכל הקורסים, סמינרים וימי עיון שהמוסד מקיים.
ב. 10% הנחה ברכישת מגוון ספרות בטיחות מקצועית , כרזות, שלטים ומדבקות.

ג. עיון בספריית אתר המוסד. 
ד. מנוי לספרייה המקוונת של המוסד לבטיחות )זכאי רק עמית רמה ב' או ג'(.

ה. קבלת חוברת תקצירים וכרזות חדשות של המוסד היוצאות לאור. פרסומים אלה יישלחו אליכם ישירות 
בדואר, ללא כל תשלום נוסף.

קיימות 4 רמות של עמיתי בטיחות ובהתאם לכך מספר פרסומים שיישלחו אליכם וזכאויות נוספות כאמור 
לעיל.

1
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3

4
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לרמה א'רמה בסיסיתלשנה לרמה ג'לרמה ב' 
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מחלקת רכש ומחסן הפצה:
בת ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2, מיקוד 5930314

טל': 03-7715214, 03-7715210

*/** במידה ובמהלך השנה לא מתפרסמות כרזות או חוברות חדשות ניתן להזמין את אותה הכמות של החומר הקיים.

בנוסף לפרסומים הנ"ל, אתם רשאים לרכוש מנוי לעותקים נוספים מבטאון "בטיחות "ועלון בטיחות" לפי :
א. בטאון בטיחות: מנוי שנתי לכל יחידה נוספת כולל משלוח 137 ₪ )6 הוצאות לשנה(.

ב. עלון קיר: מנוי שנתי )5 עותקים לכל יחידת מנוי( כולל משלוח 116 ₪ )12 הוצאות לשנה(.
הנכם מתבקשים למלא ולשלוח אלינו את טופס ההרשמה/חידוש המצורף, בהקדם.

לתשומת לבכם: 
א. הזכאות להנחת עמית תקבל תוקף החל ממועד התשלום ועד לסוף תקופת החברות )לא תינתן הנחה 

רטרואקטיבית!(.
ב. תעודת עמית בטיחות תישלח אליכם לאחר קבלת התשלום.

ראה ספח הרשמה מעבר לדף!

השקעת משאבים להורדת עקומת תאונות העבודה ומחלות המקצוע הינה חובה כלפי החברה והמדינה בה 
אנו חיים ויש בצידה גם רווח כלכלי לא מבוטל. אחת הדרכים היותר סלולות לקידום רמת הבטיחות )המעוגנת 

בחוק ובתקנות בדבר חובת מסירת מידע והדרכת עובדים, תשמ"ד 1984(, היא הדרכה והסברה לעובדים 
"איך לעשות", ו"מה לעשות".

חברות במועדון עמיתי הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגיהות מחזקת את המעורבות של העמיתים, 
העובדים והמנהלים ומבטיחה קבלת מידע על מגוון פעולות ההדרכה וההסברה המתבצעות במחוזות השונים 

של המוסד לבטיחות ולגיהות ועל האפשרות לקבל הדרכה גם בין כותלי המפעל.
בתמורה לדמי העמית השנתיים תהיו זכאים:

א. 5% הנחה  בהשתתפותכם בכל הקורסים, סמינרים וימי עיון שהמוסד מקיים.
ב. 10% הנחה ברכישת מגוון ספרות בטיחות מקצועית , כרזות, שלטים ומדבקות.

ג. עיון בספריית אתר המוסד. 
ד. מנוי לספרייה המקוונת של המוסד לבטיחות )זכאי רק עמית רמה ב' או ג'(.

ה. קבלת חוברת תקצירים וכרזות חדשות של המוסד היוצאות לאור. פרסומים אלה יישלחו אליכם ישירות 
בדואר, ללא כל תשלום נוסף.

קיימות 4 רמות של עמיתי בטיחות ובהתאם לכך מספר פרסומים שיישלחו אליכם וזכאויות נוספות כאמור 
לעיל.

1

2

3

4

מס' הוצאות סוג הפרסוםמס' סידורי
לרמה א'רמה בסיסיתלשנה לרמה ג'לרמה ב' 

61258בטאון "בטיחות"1

12551525עלון "בטיחות"2

3710-*2כרזות  3

1-3710לוח עבודה 4

135-**1חוברת תקצירים5

33567515452180 דמי שוחרות לפי רמות בשקלים

מס' יחידות לכל הוצאה לאור

5

6
7

∫ÔÂÒÁ‡Â ‰ˆÙ‰ ¨˜˘Ó ˙˜ÏÁÓ
µπ≥∞≥ „Â˜ÈÓ ¨≤ ÌÈ‰ ßÁ¯ ¨ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ ÈÏ„‚Ó ¨ÌÈ≠˙·

∞≥≠∑∑±µ≤±∞ ¨∞≥≠∑∑±µ≤±± ∫ßÏË
∞≥≠∂µ∑µ±¥∏ ∫ßÒ˜Ù

ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰‰
א.נ.,

µ ˙˘Ï ˙Â‰È‚ÏÂ ˙ÂÁÈË·Ï „ÒÂÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÁÈË· ˙ÈÓÚ±∞≥הנדון:
ו חיים וישבה כלפי החברה והמדינה בה אנות העבודה ומחלות המקצוע הינה חוהשקעת משאבים להורדת עקומת תאונ1.

בתבר חוות בדבתקנבצידה גם רווח כלכלי לא מבוטל. אחת הדרכים היותר סלולות לקידום רמת הבטיחות (המעוגנת בחוק ו
בדים "איך לעשות", ו"מה לעשות".בדים, תשמ"ד 1984), היא הדרכה והסברה לעורת מידע והדרכת עומסי

בדים והמנהליםים, העובות של העמיתבטיחות ולגיהות מחזקת את המעורי הבטיחות של המוסד לחברות במועדון עמית2.
בטיחות ולגיהות ועלים של המוסד לומבטיחה קבלת מידע על מיגוון פעולות ההדרכה וההסברה המתבצעות במחוזות השונ

האפשרות לקבל הדרכה גם בין כותלי המפעל.
Ó˘¯‰‰ ÌÂÈÓ ‰˘ Í˘Ó· ÌÈ‡ÎÊ‰∫ יים תהיובתמורה לדמי העמית השנת3.

להנחה של 5% בהשתתפות במיגוון פעולות ההדרכה שהמוסד מקיים.א.
להנחה של 10% ברכישת מיגוון פרסומי המוסד.ב.
לעיון חופשי בספריית המוסד.ג.
רותים לצאת לאור בשנת 2015. פרסומים אלה יישלחו אליכם ישילקבל את הפרסומים החדשים של המוסד המתוכננד.

וסף.בדואר, ללא כל תשלום נ
בהתאם לכך מספר פרסומים שיישלחו אליכם.י בטיחות וקיימות 4 רמות של עמית4.

                       מס' יחידות לכל הוצאה לאור                                    מס' הוצאות      מס'
לרמה ג'לרמה ב'לרמה א'לרמה בסיסית                                         לשנה     סידורי

1258  6בטאון "בטיחות"1
551525  12עלון "בטיחות"2
3710��*2כרזות3
3710��  1לוח עבודה4
135��*1חוברות מקצועיות5

3353353353353356756756756756751,5451,5451,5451,5451,5452,1802,1802,1802,1802,180 דמי שוחרות לפי רמות (בשקלים)

סוג הפרסום

חוברות/כרזות חדשות.*

בנוסף לפרסומים הנ"ל, אתם רשאים לרכוש מנוי לעותקים נוספים מבטאון "בטיחות" ועלון "בטיחות" לפי:5.
ש"ח137 137 137 137 137 וספת כולל משלוח י לכל יחידה נוי שנת מנ·ÂÁÈË· ÔÂ‡Ë˙∫א.

(6 הוצאות לשנה).
ש"ח116 116 116 116 116 וי) כולל משלוח י (5 עותקים לכל יחידת מנוי שנתמנÈ˜ ÔÂÏÚ¯∫ א.

(12 הוצאות לשנה).
ו את טופס ההרשמה/חידוש המצורף, בהקדם.הנכם מתבקשים למלא ולשלוח אלינ6.
בכם:לתשומת ל7.

וי.דמי העמית הם ל�12 חודשים מיום ההרשמה, או מיום חידוש השוחרות/המנא.
 ועד לסוף תקופת˙ÌÂÏ˘˙‰ „ÚÂÓÓ ÏÁ‰ Û˜Â תקבל ‰ÈÓÚ ˙Á‰Ï ˙Â‡ÎÊ˙ב.

בית!)ינתן הנחה רטרואקטיהחברות (לא ת
ישלח לאחר קבלת התשלום*.תעודת עמית בטיחות (ראה מעבר לדף) תג.

בברכה,
ÔÓ·ÈÈ¯˘ Ï‡¯˘È

מנכ"ל בפועל

°Û„Ï ¯·ÚÓ ‰Ó˘¯‰ ÁÙÒ ‰‡¯
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טופס הרשמה
ספח ההרשמה

לכבוד
מחלקת רכש ומחסן הפצה:

בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2, מיקוד 5930314
טל': 03-7715214, 03-7715210, פקס': 03-6575148

1. אנו מבקשים להצטרף כעמית/כמנוי של המוסד לבטיחות ולגיהות.
    הקף בעיגול את המבוקש עמית/מנוי ואת התקופה המבוקשת

     עמית ברמה:   בסיסית    א     ב     ג   )הקף בעיגול(.

    בנוסף לעמית אנו מעוניינים במנוי )נא לסמן(.

    מנוי לביטאון )דו ירחון( "בטיחות".

    מנוי לעלון קיר.

2. שם המפעל/חברה/פרטי: ____________________ ח.פ/ת.ז*___________________

    שם המזמין:______________ תפקיד__________ טל' נייד:___________________

    כתובת: רח' __________ מס' __________ עיר_________ מיקוד ______________

    טלפון: ____________ פקס':______________ דוא"ל: ______________________

    חתימת המזמין: _____________ חותמת המפעל: __________ תאריך: ___________

  

    פרטי איש קשר למשלוח: 

    שם+שם משפחה:____________________ כתובת למשלוח____________________

    דוא"ל:_______________________      טל':______________________________

    א. מצ"ב המחאה על סך __________ ₪ לפקודת המוסד לבטיחות ולגיהות.

    ב. נא לשלוח חשבון לתשלום.

         שם נציג המוסד:__________________________

    לא ניתן לבצע רישום ללא מס' ח.פ/מס' עוסק/ת.ז.
    יש לשלוח את טופס ההרשמה לכתובת הרשומה לעיל או באמצעות הפקס'.

נשמח לעמוד לרשותכם לפרטים נוספים ולהבהרות.
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טופס הרשמה לרכישת פרסומים

לכבוד 
המוסד לבטיחות ולגיהות, מחלקת משק הפצה ואחסון

מגדלי הים התיכון, רח' הים 2, בת-ים 5930314
טל':  03-7715210, 03-7715211, 03-7715214

פקס:  03-6575148

אבקש להזמין את הפרסומים:

מס'
סידורי

קוד 
הפריט

שם 
הפריט

כמות
מוזמנת

מחיר
ליחידה

סה”כ
מחיר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מדבקות )אותיות/ספרות( לחומ"ס מ-260 )ראו עמוד 9(

780  6 או ZPXSTYRWE123459סוג

כמות

את הפרסומים הנ"ל אבקש לשלוח אלי, לפי הכתובת:

שם המזמין )מפעל/פרטי(   ...........................................................................................................   טלפון   ...................................................................  פקס'    .................................................................. 

ח"פ/ת.ז.*    ...............................................................................   

רח'    ..............................................................................................   ת.ד.  ...............................................  עיר .................................................................................................    מיקוד...............................................

■  הובלה ע"י המזמין / חברת שליחים .........................................................................................................................................  המשלוח ל**  ב: ■  דואר רשום  
                                                         ■  חברת הובלה "צ׳יטה"    

■  מצ"ב המחאה ע"ס ............................... ש"ח לפקודת המוסד לבטיחות ולגיהות התשלום ב:        ■  מזומן   ■  נא לשלוח חשבון לתשלום 
          ■  כרטיס אשראי          

תאריך: ...........................................     שם המזמין   ..............................................................................................................................    תפקיד    ..............................................................................................

*   הזמנה של מפעל ללא מספר ח"פ/ת"ז )של פרטי( לא תטופל.
** משלוח/הובלה – על חשבון הלקוח

חתימה וחותמת )חובה( ..................................................................................................................   המחירים אינם כוללים מע"מ – אנו לא גובים מע"מ משום היותנו מלכ"ר

לכבוד
מחלקת רכש, לוגיסטיקה והפצה

בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2, מיקוד 5930314
 טל' 7715210)03(, 7715211)03(, 7715214)03(, 

m.hafatza@osh.org.il :פקס': 6575148)03(, דוא"ל

אפשר לצלם את הטופס ולשלוח בפקס או בדואר אלקטרוני

 את פרסומי המוסד ניתן 
לרכוש גם בחנות המקוונת

www.osh.org.il/shop



משרדי הנהלת המוסד

תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 6521337

טל': 5266444)03(; 5266431)03(; פקס': 5252448)03(;

משאבי אנוש: טל': 5266496)03(; פקס': 5252448)03(;

מינהל תפעול: טל': 1 /5266420)03(; פקס': 1533-5266421;

מינהל מקצועות: טל': 5266438)03(, פקס': 6204320)03(

מחלקת בריאות תעסוקתית: טל': 5266485)03(, פקס': 5266410)03(

מרכז מידע: טל': 5266455)03(, טלפון מקוצר : 9214*, פקס': 5266456)03(

מינהל הסברה, פרסום והוצאה לאור: טל': 5266476)03(, פקס': 6208232)03(

מחלקת מחקר: טל': 5266483)03( פקס': 6208230)03(

מינהל הדרכה:

בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2, מיקוד 5930314

טל': 7715200)03(, פקס': 6593449)03(, חיוג מקוצר: 9293*

training@osh.org.il :דוא"ל

מחלקת רכש, לוגיסטיקה והפצה:

בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2, מיקוד 5930314

טל' 7715210)03(, 7715211)03(, 7715214)03(, פקס': 6575148)03(

m.hafatza@osh.org.il :דוא"ל

מחוזות:

דרך בית לחם 118/ב', ת.ד. 10524, מיקוד 9310926 ירושלים: 

טל': 6732880)02(, 6723110)02(, פקס': 6732880)02(  

jerusalem@osh.org.il :דוא"ל  

תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 6521337 מרכז: 

טל': 5266465)03(, 5266471)03(, פקס': 6208596)03(  

tel-aviv@osh.org.il :דוא"ל  

נשר, 'בית עופר', דרך ישראל בר-יהודה 52  ת.ד. 386, מיקוד 3660202 צפון: 

טל': 8218890)04(, פקס': 8218895)04(  

haifa@osh.org.il :דוא"ל  

באר-שבע, 'מגדל הרכבת', רח' בן-צבי 10, ת.ד. 637, מיקוד 8489328 דרום: 

טל': 6276389)08(, פקס': 6275129)08(  

beersheva@osh.org.il :דוא"ל  

www.osh.org.il


