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מי אנחנו

המוסד לבטיחות ולגיהות חרת 
על דגלו לחולל שינוי תרבותי 

וכלכלי. המטרה היא להקנות תרבות לבטיחות 
ולבריאות בסביבה האנושית של ימינו באמצעות 

עבודה במעגל רחב, המתייחסת לבטיחות כאל 
מרכיב מרכזי באיכות החיים ובתרומה לכלכלה על 

ידי צמצום מספר התאונות בישראל.

חזון

המוסד לבטיחות 
ולגיהות, במסגרתו 
החוקית הנוכחית, 
הוקם בשנת 1954 
מתוקף חוק "ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

1954". המוסד הינו תאגיד ציבורי ששירותיו ניתנים 
ללא כוונת רווח )מלכ"ר(.

המוסד לבטיחות ולגיהות הוקם על בסיס גופים, 
חוקים ותקנות שהיו קיימים בארץ ישראל עוד 

לפני הקמת המדינה. בשנת 1946 פורסמה פקודה 
מנדטורית שנקראה "פקודת הבטיחות בעבודה", אשר 
עקרונותיה היוו בסיס לקידום נושא הבטיחות בעבודה 

ושמירה על בריאותו ועל חייו של האדם העובד. 
פקודה זו נתנה זריקת חיזוק למוסדות שהוקמו עוד 
בתחילת שנות השלושים ושטיפלו בנושא הבטיחות 
בעבודה במסגרת של מוסדות ההסתדרות הכללית, 

תעשיינים והסוכנות היהודית. 

רקע היסטורי 
ומקור הסמכות 

החוקית

מטרת המוסד לבטיחות ולגיהות 
כמוגדר בחוק: "לקדם את תנאי 

הבטיחות בעבודה והגיהות 
המקצועית". עיקר הפעולות 

שהוגדרו על ידי המחוקק:
לנהל פעולות הסברה והדרכה.	 
לערוך ולפרסם מחקרים.	 
לסייע לבחירת נאמני בטיחות 	 

ולהקמתן של ועדות בטיחות, 
להדריכם ולעודדם בפעולתם.

לסייע למינהל הבטיחות 	 
והבריאות בתעסוקה בפעולותיו.

לייעץ לשר הכלכלה בעניינים 	 
הנוגעים לבטיחות ולגיהות.

להעניק תעודות הצטיינות 	 
למצטיינים בכל הנוגע לבטיחות 

ולגיהות במקום העבודה.

מטרה
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המועצה וועדותיה

 מועצת המוסד
הרשות העליונה של המוסד היא מועצת 
המוסד, שבה מכהנים נציגי ציבור ונציגי 

ממשלה, ובראשה עומד שר הכלכלה או מי 
שהתמנה על ידו. נציגי העובדים והמעבידים 

מכהנים במועצה שווה בשווה. יתר חברי 
המועצה הם נציגי ממשלה ונציגי מוסדות, 

שלדעת שר הכלכלה נוגעים בדבר.

 ִמנהלת המוסד
המועצה ממנה מבין חבריה מינהלה, המורכבת 

מנציגי הממשלה )50%( ומנציגי עובדים 
ומעבידים שווה בשווה )25% כל אחד(. 

מספרם נקבע על ידי המועצה.

 מנכ"ל המוסד
מתפקידו של מנכ"ל המוסד ליישם את 

האסטרטגיה שמכוונת על ידי מועצת המוסד 
ומינהלת המוסד.

מנכ"ל המוסד, יחד עם הסגל הבכיר המורכב 
מראשי המינהלים, קובעים את תוכנית העבודה 
והיעדים של המוסד. תוכנית העבודה והתקציב 

מובאים לאישור המינהלה והמועצה.

4

 ועדות
המועצה ממנה מבין חבריה ושלא מבין 

חבריה ועדות קבועות, וקובעת את תפקידיהן 
וסמכויותיהן. הוועדות הפועלות הן:

ועדת כספים.	 
ועדת בנייה.	 
ועדת תעשייה.	 
ועדת חקלאות.	 
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מבנה וארגון

 המבנה הארגוני
במוסד לבטיחות ולגיהות ארבעה מינהלים 

וארבעה מחוזות.

 הנהלת המוסד
ההנהלה כוללת מנכ"ל, סמנכ"ל, סמנכ"ל 

כספים וראשי המינהלים השונים.

 המשאב האנושי
המוסד מעסיק כ-130 עובדים אשר רובם בעלי 
השכלה גבוהה – בעלי תואר שלישי, תואר שני, 

מהנדסים והנדסאים, אנשי מחקר ועובדים 
מקצועיים במגוון מקצועות כולל מקצועות 

ניהול וארגון.

מנכ"ל

סמנכ"ל

מחלקת 
מש"א

מינהל 
תפעול

מינהל 
הדרכה

מינהל הסברה, 
פרסום והוצאה לאור

מינהל 
מקצועות

סמנכ"ל
כספים

מחוז
צפון

מחוז
מרכז

מחוז
דרום

מחוז
ירושלים
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סמנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות

סמנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות ממונה על תכנון תוכניות העבודה השנתיות של 
המוסד. הוא עוקב אחר ביצוע מדיניות המנכ"ל ויישום התהליך האסטרטגי, אחראי על 

מרכז המחקר והמידע, על מחלקת הפרויקטים ועל קשרי המוסד עם ארגונים וגופים 
מקבילים בחו"ל.

 מחלקת מידע וניהול ידע
קליטה ואיסוף של מידע והפצתו.	 
עיבוד ראשוני של מידע, שילוח ופרסום מידע.	 
הקמת מאגרי מידע ותחזוקתם.	 
העברת תכני מידע למחלקות האחרות לצורך 	 

מיצוי, עיבוד נוסף וניתוח, או כמקור מסייע 
להחלטה על נושאים רלוונטיים למחקר.

אחריות כוללת לניהול הידע ושימור המידע 	 
במוסד.

מענה לשאלות הציבור.	 

 מחלקת מחקר
עיסוק במחקר בתחומים שונים של בטיחות 	 

ובריאות העובד במעגל חיים שלם, לרבות 
גיהות תעסוקתית, רפואה תעסוקתית, 

ארגונומיה, קידום בריאות, אפידמיולוגיה 
ועוד.

 פיתוח מחקר בנושאים הקשורים במדיניות, 	 
במיפוי צרכים לאומיים וכדומה. 

אספקת ידע ומידע למחלקות האחרות במוסד 	 
לבטיחות וגיהות.

שאיבת מידע מהמחלקות האחרות בכדי 	 
לסייע בתיעדוף נושאים למחקר.

 מחלקת מיצוי מידע והערכתו
מיצוי מידע שנאסף ונאגר וניתוחו.	 
אספקת מידע מנותח לצורך שימוש ייעודי, 	 

הסקת מסקנות ובסיס לקבלת החלטות.
המידע למיצוי והערכה יישאב ממחלקת 	 

המידע וממסקנות וממצאי מחקרים. מיצוי 
המידע והערכתו יוביל לפרסום ההערכות 

ויהווה מקור מסייע נוסף להחלטה על נושאים 
עדיפים למחקר. הערכת המידע תשרת גופים 

ומוסדות חיצוניים, לרבות מוסדות ממשל 
ומדינה, לצורך קבלת החלטות.

מרכז מידע ומחקר
מרכז המחקר והמידע מורכב משלוש מחלקות, בעלות קשרי גומלין פונקציונליים ביניהן:

מחלקת מידע וניהול ידע, מחלקת מחקר ומחלקת מיצוי מידע והערכתו.

 מרכז המידע עומד לרשותכם
 בטל' 03-5266455

 info@osh.org.il   ובדוא"ל
)פרטים נוספים בגב החוברת(

תהיו בטוחים:
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במחלקת פרויקטים מפתחים בין היתר 
תוכניות לשילוב בטיחותי של אנשים 

בעלי צרכים מיוחדים במקומות העבודה 

תהיו בטוחים:

תו"פ: תכנון, פיקוח, מעקב 
ובקרה על פעילות כל יחידות 

המוסד
הכנת תוכניות אב רב שנתיות.	 
הכנת תוכניות עבודה שנתיות לכל יחידות 	 

המוסד בהתחשב במשאבים הקיימים.
פיקוח ומעקב אחר עמידת המחוזות ויחידות 	 

המוסד בתוכניות העבודה, יעדים ארגוניים 
ויעדים פנימיים.

בקרה אחר פעילות הביקורת בארגון – 	 
ביקורות פנימיות, חיצוניות והכנסת שיפורים 

בהתאם.
קיום קשר רציף בין המוסד לבין גורמי 	 

בטיחות ובריאות בתעסוקה בחו"ל.

מחלקת פרויקטים 
במחלקת פרויקטים ופיתוח תשתיות פועלים 

לאיתור, ייזום ופיתוח פרויקטים לקידום 
הבטיחות והגיהות, ומקיימים פיקוח על ביצועם. 

עיקרי הפעילות:

הכנה, ייזום ועריכת הצעות לפרויקטים 
ומחקרים לצורך הגשתם לקרנות מחקר: הקרן 

לפעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות 
בעבודה במשרד הכלכלה, וקרן "מנוף" למימון 
פעולות למניעת תאונות עבודה במוסד לביטוח 

לאומי.
ניהול מעקב ותיאום פרויקטים, פעולות 	 

מיוחדות, מחקרים וסקרים.
קידום פעולות "המוסד המורשה בישראל" 	 

למערכות ניהול, בטיחות ובריאות בתעסוקה 
על פי קווים מנחים של ארגון העבודה 

.)I.L.O( הבינלאומי
ייעוץ להנהלת המוסד במיגוון התחומים 	 

והנושאים הנ"ל.
פיתוח פרוייקטים מיוחדים, כגון ניידות 	 

הדרכה.
פיתוח תוכניות לשילוב בטיחותי של עובדים 	 

בעלי צרכים מיוחדים במקומות עבודה.



 ביצוע סקרי סיכון
סקרים מקדימים מבוצעים במקומות 

העבודה, לצורך איתור ומיפוי של גורמי סיכון 
אשר עלולים לפגוע בבריאות כמו חומרים 

כימיים, פיזיקליים וביולוגיים. 

 בדיקות בתחום הבריאות 
בתעסוקה

אנשי הבריאות בתעסוקה במוסד מבצעים 
בדיקות מקיפות במגוון מקומות העבודה ובין 

היתר גם בענפי הבנייה, מעבדות, משקים 
חקלאיים ומשרדים, בהתאם לצרכים הייחודיים 

בכל מקום ומקום. הבדיקות כוללות, בין היתר:
בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לחומרים 	 

כימיים – ממיסים, מתכות, חומצות, בסיסים, 
חלקיקים ואבק, על ידי דיגום אישי או 

דיגום שטח.
בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לרעש. 	 
בדיקת מנדפים במעבדות – בדיקה איכותית 	 

כהשלמה לניטור סביבתי.
בדיקות הקשורות לאיכות אוויר במבנים – 	 

בעקבות תלונות עובדים )כגון תסמונת הבניין 
החולה(.
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מינהל מקצועות

מינהל המקצועות משמש כסמכות המקצועית במוסד. המינהל מחולק לשתי מחלקות 
עיקריות: מחלקת הנדסת בטיחות ומחלקת בריאות בתעסוקה.

מחלקת הנדסת בטיחות
בקרה והכוונה של פעילות המחוזות 	 

במפעלים. 
גיבוי מקצועי למחוזות המוסד ולתחומים 	 

השונים.
סיוע להכנת תוכניות בטיחות וסקרי סיכונים.	 
ייעוץ וחוות דעת מקצועיים למפעלים לפי 	 

דרישה.
הכנת ספרות מקצועית בעברית.	 
השתתפות בפיתוח ובביצוע פעולות הדרכה 	 

והסברה.
הטמעות מערכות לניהול בטיחות במפעלים.	 
ריכוז ויישום פעילות המחשוב של המוסד.	 
השתתפות בוועדות מקצועיות – בתעשייה, 	 

במכון התקנים, בוועדות בנייה, חקלאות 
וחומ"ס.

טיפול בנושאי שכר עידוד של המחלקות 	 
המקצועיות. 

מחלקת בריאות בתעסוקה
במחלקת בריאות בתעסוקה פועלים כדי 

למנוע ולצמצם מחלות מקצוע, הנגרמות עקב 
חשיפה לגורמי סיכון כימיים ופיזיקליים. צוות 
המחלקה מעניק תמיכה מקצועית לפעילויות 
שונות העוסקות בגיהות, המתבצעות על ידי 
יחידות המוסד, וכן לפעילות סיקור והסברה 

בתחום הארגונומיה.



 הדרכה והסברה
פעילות הדרכה והסברה בתחומי בריאות 

בתעסוקה כוללת:
ניסוח דפי מידע וכתיבת מאמרים לבטאון 	 

"בטיחות".
ליווי מקצועי וייעוץ בפיתוח, בהכנה ובעריכת 	 

השתלמויות וימי עיון.
הכנה ועריכה מקצועית של תקצירים 	 

ודפדפות.
הרצאות מקצועיות בנושאים שקשורים 	 

 למחלות מקצוע. 

 תמיכה בפרויקטים שונים 
המתבצעים במסגרת המוסד

 פעילות בתחום הארגונומיה 
אגף גיהות מנחה ומרכז את הפעילות בתחום 

חדש זה, כגון ביצוע סקרים ארגונומיים 
במקומות עבודה, פיתוח הדרכות ומתן תמיכה 

מקצועית למיזמים שונים. 

 השתתפות בוועדות מקצועיות
עובדי מחלקת בריאות בתעסוקה לוקחים 

חלק פעיל בוועדות מקצועיות כמו הוועדה 
הטכנית לאבק מזיק, ועדת גיהות במשרד 

הכלכלה, ועדות מומחים במכון התקנים ועוד.
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כ-100,000 עובדים מודרכים מדי שנה 
על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות.

תהיו בטוחים:

 תחומי הפעילות – כללי 
ייזום, פיתוח והפקה של פעולות הדרכה על 	 

פי צורכי המשק המשתנים מעת לעת.
ייזום ופיתוח מערכות לומדה ותוכנה ומארזי 	 

הדרכה לפעילות השוטפת.
ביצוע פעולות הדרכה ארציות יזומות 	 

ומוזמנות על ידי גופים מוסדיים, ממלכתיים 
ואחרים, כמו משרד הביטחון, צה"ל ומפעלי 

תעשייה גדולים.
הפקה והפעלה של מערכות הדרכה 	 

ממוחשבות ומתקדמות )פירוט בסעיף הבא(.
מתן גיבוי מקצועי ופיקוח עליון למחוזות 	 

בפעולותיהם בתחום פעילות ההדרכה 
.iso 9001-2008 המגוונת ובתחום תקן איכות

 הדרכה מתקדמת
הפעלת ניידות ייעודיות להדרכת בטיחות 	 

עבור ענפי תעשייה וענפי הבנייה והחקלאות. 
ההדרכה יחידנית, נמשכת כשעה ומתבצעת 

בחצרות המפעלים ובאתרי הבנייה.
כיתות מחשבים: להדרכה יחידנית בנושאי 	 

בטיחות באמצעות מערכות ממוחשבות.
הדרכה מקוונת באמצעות האינטרנט.	 

 סוגי פעולות ההדרכה
קורסים, ימי עיון, השתלמויות והרצאות.	 
משך הקורסים: 1–36 ימי הדרכה.	 
הפעילות מתבצעת במקומות העבודה. 	 

במחנות צה"ל ובמרכזי ההדרכה של המוסד.

 היקף פעילות ההדרכה
היקף פעולות ההדרכה של אגף הדרכה 

ומחוזות המוסד, בשנים האחרונות, מציג את 
הנתונים הבאים בממוצע שנתי:

870 פעולות בנות יום ויותר.	 
1,900 ימי הדרכה.	 
19,500 עובדים המשתתפים בהשתלמויות.	 
57,000 עובדים נוספים המודרכים באמצעות 	 

ניידות הבטיחות. 
18,500 עובדים נוספים העוברים פעולות 	 

הדרכה קצרות במסגרת הדרכה פנים מפעלית 
ואחרת.

מינהל הכשרה והדרכה

במינהל הכשרה והדרכה מפתחים, יוזמים ומארגנים פעילות הדרכה בקרב עובדים 
בתעשייה, בחקלאות, בבניין ובשירותים. פעילות ההדרכה של מינהל ההדרכה ומחוזות 

.iso 9001-2008 המוסד מתבצעת לפי תקן איכות
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מינהל הסברה, פרסום והוצאה לאור

המוסד מקיים פעילות הסברתית, במטרה להגיע אל כלל ציבור העובדים במשק ואל כלל 
הציבור. הפעילות מתבצעת הן בתקשורת האלקטרונית והכתובה והן באינטרנט, במגוון 

אתרים ורשתות חברתיות, ומגמתה להגביר את המודעות לבטיחות ולגיהות בקרב הקהל 
הרחב.

 פעולות הסברה ופרסום
שידור תשדירי בטיחות בטלוויזיה וברדיו.	 
פרסומים בעיתונות היומית ומודעות בחוצות 	 

הערים.
הפקה והפצה של סרטוני הדרכה ומודעות 	 

לבטיחות בעבודה.
פעילות ייעודית/אזורית: מעת לעת, במקביל 	 

לפעילות באמצעי התקשורת, מתבצעת 
פעילות הסברה אינטנסיבית באזורי תעשייה 

נבחרים, שבמסגרתה מופץ חומר הסברה 
והדרכה המותאם לכלל העובדים ובני 

משפחותיהם.
ייזום של חשיפה תקשורתית במסגרת מגוון 	 

תוכניות ברדיו ובטלוויזיה, בנושאי בטיחות 
בתעסוקה ובטיחות סביבתית.

 הוצאה לאור
הפקה והוצאה לאור של כל חומרי ההדרכה 	 

וההסברה של המוסד: הביטאון הדו-חודשי 
"בטיחות", עלון קיר חודשי "בטיחות וגיהות", 

מגוון כרזות, דפדפות, שלטים ומדבקות, 
חוברות טכניות, עלוני הסברה, קובצי חוקים 

ותקנות ועוד.
הפקת כלל החומר המודפס הנדרש 	 

לצרכים השוטפים של פעילות המוסד, כגון 
פרוספקטים לפעולות הדרכה יזומות, חוברות 

לדיווח וכדומה. 
עבודה לפי תוכנית הדרכה שנתית על פי 	 

היעדים הארגוניים והפנימיים של המינהל.
פרסום חומרים בשפה העברית ובשפות 	 

נוספות מעת לעת )פירוט "רשימת הפרסומים" 
של המוסד מופיע באתר האינטרנט(.

 כנס ארצי לבטיחות
המוסד מקיים מעת לעת כנסים ארציים 

לבטיחות, גיהות ובריאות בתעסוקה, בחסות
ובהשתתפות אישים וראשי המשק. כנסים 

אלה מיועדים להגביר את המודעות לבטיחות 
ולגיהות במקומות העבודה במעגל החיים 

הרחב, ולהדק את הקשר של המוסד עם כל 
העוסקים בתחום.

 שיווק
ביצוע פעולות שיווק ופיתוח עסקי למגוון 

עיסוקים, תחומי תעסוקה ומקצועות, שבהם 
נדרשת פעילות להגברת המודעות והידע 
למניעת תאונות ולשינוי תרבות הבטיחות 

והבריאות בישראל.



המוסד לבטיחות ולגיהות
www.osh.org.il
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מינהל תפעול

יחידת האינטרנט מפעילה, מתחזקת ומפתחת את מערכת האינטרנט של המוסד.
המערכת כוללת את האתר הראשי ואתרים נוספים, וביניהם:

מדור חדשות המתעדכן מספר פעמים בשבוע.	 
עלון אלקטרוני חודשי )newsletter(, המופץ 	 

ללמעלה מ-5,000 מנויים.
מדור תשובות השבוע ממרכז מידע.	 
ספרייה אלקטרונית עם מנוע חיפוש, הכוללת 	 

כ-1,500 פרסומים אלקטרוניים בעברית ובשש 
שפות נוספות.

מאגרים וקטלוגים: פרסומים מודפסים 	 
של המוסד, הדרכות של מינהל ההדרכה 

והמחוזות, ספקי שירותים ומוצרים, מאגר 
תמונות.

אתרי משנה ומדורים על פעילויות שונות של 	 
המוסד ויחידותיו, נושאים מקצועיים, ענפי 

תעסוקה ופרויקטים.
מדורי תמיכה בקורסים של מינהל הדרכה, 	 

מדור בשפה האנגלית ועוד.
פורום מקצועי המשמש כבמת תקשורת 	 

והחלפת דעות וידע מקצועי עבור קהילת 
העוסקים בתחום בטיחות, גיהות ובריאות 

בתעסוקה בארץ.
פיתוח ערוצי מידע ותקשורת נוספים כגון 	 

פייסבוק, יוטיוב וטוויטר.

www.osh.org.il – יחידת האינטרנט

 מחלקת רכש, הפצה ואחסון
המחלקה מפיצה את החומר הפרסומי של 

המוסד לבטיחות ולגיהות למיגוון העמיתים 
והמינויים, עוסקת במכירה ישירה של פרסומים 
שונים, שלטים, כרזות, מדבקות וכדומה. מיגוון 
הפרסומים כולל מעל 15 סוגים, בכמות שנתית 

של כ-500,000 עותקים. 
ביטאון המוסד, היוצא לאור מדי חודשיים, 

מופץ בהיקף של 7,000 עותקים, ועלון הקיר 
מופץ בכל חודש בכ-11,000 עותקים.

מינהל התפעול אחראי לתפעול השוטף של כל יחידות המוסד לבטיחות ולגיהות. הוא כולל 
מחלקת רכש, הפצה ואחסון, מחלקת מערכות מידע ומחשוב וניהול חוג עמיתים ומנויים.

 מערכות מידע ומחשוב
מחלקת מערכות מידע ומחשוב עוסקת בניהול 
מערכות המידע של המוסד, באחזקת החומרה 

ורשת המחשבים, בפיתוח מערכות ודוחות 
ניהוליים, בהדרכה ותמיכה שוטפת כולל 

אבטחת מידע וברכש חומרה ותוכנה.

 עמיתים
למוסד יש חוג עמיתים ומנויים המונה כ-1,000 

מפעלים וארגונים. אלו מקבלים באופן קבוע 
את החומר החדש היוצא לאור על ידי מינהל 

שיווק, מכירות והסברה ומופץ על ידי מחלקת 
הפצה ואחסון. חוג העמיתים גם נהנה מהנחות 

ברכישת מגוון שירותי הדרכה ו/או חומר 
מקצועי.
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חיפהקרית שמונה
חדרה

נתניה

גדרהאריאל
אשדוד

קרית גת

בית שמש
אשקלוןירושלים

עפולה
עיקר 

הפעילות 
של מחוזות 

המוסד מתבצעת 
במקומות העבודה 

ובארגונים השונים. היא 
מנוהלת ומבוצעת על ידי 

מחוזות הממוקמים בארבעה 
אזורים: מרכז, צפון, דרום 

וירושלים. פיזור גיאוגרפי זה מאפשר 
לקיים קשר הדוק בין המוסד לבין מקומות 

העבודה בכל מקום במדינה. הפעילות במחוזות 
נתמכת מקצועית וארגונית על ידי המינהלים 

והיחידות הארציות של המוסד.

 השירותים במקומות העבודה, באתרי הבנייה ובמשקים חקלאיים
ייעוץ וקידום פעולות לסילוק מפגעי בטיחות וגיהות.	 
ביצוע סקרי סיכונים )כולל סיכוני גיהות(.	 
הדרכת ועדות בטיחות והקמת ועדות חדשות.	 
הטמעת מערכות ניהול בטיחות עצמי.	 
הדרכה במפעלי תעשייה זעירה )בתי מלאכה(, כולל חלוקת חומר פרסומי והסברתי.	 
הדרכה פנים-מפעלית בהתאם לדרישות ולהזמנת המפעל.	 
הדרכה באמצעות ניידות הבטיחות )בחצר המפעל(.	 
הדרכה באתרי בנייה – הדרכת מנהלי עבודה, ייעוץ לסילוק מפגעים והדרכת עובדים באמצעות 	 

ניידות.
הדרכת בטיחות בשש שפות שונות.	 
קידום הבטיחות בענף החקלאות )כולל באמצעות ניידות(.	 
ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.	 
ביצוע סקרי סיכונים ארגונומיים.	 
המלצת פתרונות לגורמי סיכון ארגונומיים.	 
הדרכה בארגונומיה משתפת לממונים, למנהלי עבודה ולעובדים.	 
קיום קשר קבוע ומתמשך באמצעות המחוזות עם כ-2,800 ועדות בטיחות, כ-5,000 בתי מלאכה 	 

ותעשייה זעירה, כ-1,000 אתרים חקלאיים וכ-1,500 אתרי בנייה.

מחוזות המוסד



 מינהל הכשרה והדרכה
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(
yossi.yo@osh.org.il :דוא"ל

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

מיקוד 9310926
טל' 6732880)02(, 6723110)02(,

טל/פקס 6732880)02(
jerusalem@osh.org.il :דוא"ל

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

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

tel-aviv@osh.org.il :דוא"ל

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

טל' 8218890-4)04(, פקס 8218895)04(
haifa@osh.org.il :דוא"ל

דרום: 'מגדל הרכבת', רח' בן-צבי 10,
ת.ד. 637, באר-שבע, מיקוד 8489328
טל' 6276389)08(, פקס 6275129)08(

beersheva@osh.org.il :דוא"ל

 משרדי הנהלת המוסד
תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, 

מיקוד 6521337
טל' 5266444)03(, 5266431)03(,

פקס 5252448)03(

סמנכ"ל
טל' 5266432)03(, 5266433)03(,

פקס 5252448)03(

סמנכ"ל כספים
טל' 5266435)03(, פקס 5266457)03(

משאבי אנוש
טל' 5266496)03(, פקס 5252448)03(

מינהל תפעול
טל' 5266421)03(, 

פקס )מייל( 1533-5266421

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

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

מרכז מידע 
טל' 5266455)03(, פקס 5266456)03(

מינהל שיווק, מכירות והסברה 
טל' 5266476)03(, פקס 6208232)03(

מחלקת פרויקטים ופיתוח תשתיות 
טל' 5266481)03(, פקס 6208230)03(

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

מחלקת מערכות מידע וטכנולוגיה
טל' 5266493)03(, פקס 5266418)03(
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תהיו בטוחים שיש לכם כתובת!



יש לך שאלה

בנושאי בטיחות?

יש לך שאלה כללית או 
אישית בתחומי בטיחות בכלל 
או בטיחות ובריאות בתעסוקה, ואת/ה 

זקוק/ה למידע בנושאים אלו?

מרכז המידע שלנו לרשותך!
כל הפניות נשמרות בסודיות

התשובות ניתנות ללא תשלום 
)למעט תשובות ליועצים פרטיים, שמאים ועורכי דין(

ניתן לפנות אלינו:
 info@osh.org.il בדוא"ל

בטל' 03-5266455
בפקס 03-5266456

רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, תל אביב, מיקוד 6521337
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www.osh.org.il




