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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
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

2

חוברות טכניות

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

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

ארגונומיה פיזיקלית 

ולגיהות המוסד לבטיחות 
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.

ד"ר יוהנה גייגר עורכת:

ולגיהות המוסד לבטיחות 
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.

ארגונומיה פיזיקלית 
עקרונות ויישום לקידום בריאות בתעסוקה
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3

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

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



תקצירים

4

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
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
9.00חשיפה תעסוקתית לאיזוציאנאטים אורגנייםת-119
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



כ-135

כ-136

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
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כרזות - ■   פורמט X 35 50 ס"מכרזות
כרזות - ■   פורמט X 50 70 ס"מ

כ-130

כ-132

כ-133

כ-134

כ-138

כ-139



כ-140
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לפרטים נוספים ניתן לפנות
למרכז המידע של

המוסד לבטיחות ולגיהות

טל’: 03-5266455

לט
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דיו 
טו

ס

סמן x ליד כל ליקוי שנמצא.                                                           תאריך הבדיקה:                                                                  

הפעולהסימוןהנושאמס'

התארגנות באתר 1
הבניה

מינוי מנהל עבודה מוסמך לאתר, הצגת שלט/פרטי מנהל עבודה /חברה מבצעת.
ניהול ורישום פנקס כללי.

ניהול פנקס הדרכה.
ביצוע הדרכה בסיסית, בשפה מובנת, לעובדים וקבלני משנה על הסיכונים באתר.

ביצוע הדרכה לעבודה בגובה ושימוש ברתמות וציוד מיגון אישי ייעודי.
שילוטי אזהרה מפני מפגעים.

הוצאת פסולת וסילוקה.
גידור אתר – כללי ולצורך הפרדת חצרים.

התאמת תכנית ארגון הבטיחות לפעילות הנוכחית באתר הבנייה.   

רווחת העובדים2
ובטיחותם

מחסה מפני פגעי מזג האוויר.
ציוד עזרה ראשונה מלא ותקין.

מקום מנוחה ואכילה ראוי.
לבוש העובדים מתאים למניעת חשיפה לשמש.

ציוד וביגוד מגן אישיים.

חפירות3

יציבות הדפנות.
בטיחות המעברים מעל וליד החפירה.

בטיחות העלייה מהחפירה והירידה אליה.
גידור, שילוט ותאורה.

משטחי עבודה 4
ומדרכות מעבר

מעברים יציבים, רחבים ומגודרים.
מכשולים במעברים, חוטי קשירה, ערימות של חומרים ופסולת.

פיגומים5

ביסוס, יציבות, עיגון למבנה, תקינות.

סולמות לעלייה ולירידה מהפיגומים.
פגמים, בלאי, בליטות, מסמרים.

בדיקת תקינות פיגומים.
עבודה בגובה ללא פיגום.

גידור תקין של משטחי העבודה.
פיגומים ממוכנים – רישום הדגם ובדיקתו.

תקינות פיגומים עצמאיים.

טפסות6
ביסוס, יציבות וקשיחות מערכת התמיכה )כגון - רגליים, מגדלים(.

תכנון ע"י מהנדסים מוסמכים.

סולמות7
בדיקת תקינות וחוזק.

וידוא שימוש נכון.

פתחים בקירות, ברצפות 8
ובחדרי מדרגות

גידור ו/או כיסוי פתחים.
ניקיון, תאורה ותקינות חדרי מדרגות, מעברים ומקלטים.

כלי עבודה מטלטלים9
תקינות ושלמות כלים ידניים.

תקינות ושלמות כלים חשמליים: בידוד כפול, כבלים.
דיסקים לחיתוך: התאמה לסוג העבודה וקיום התקן מגן.

מכונות10
מיגון לבטח של חלקים מסוכנים במכונה.

בדיקה ויזואלית של תקינות אספקת האנרגיה – כבלים, שקעים ותקעים

חשמל11

אי הימצאות קווי חשמל בקרבת פיגומים, עגורנים, ציוד מכני הנדסי.
בדיקה ויזואלית של תוואי ותקינות כבלי חשמל באתר.

בדיקת תקינות לוחות חשמל זמניים ומטלטלים ע"י חשמלאי עם רישיון מתאים.
בדיקה ותיעוד של ממסרי הפחת אחת לשבוע.

אספקת חשמל וקיום הארקה לעגורן הצריח ע"י חשמלאי עם רישיון מתאים.
בדיקת רציפות ההארקה ע"י חשמלאי בודק.

עגורנים, מכונות 12
ואביזרי הרמה

בדיקות ע"י בודק מוסמך והימצאות תסקירים.
תקינות ומעקב אחר תיקון ליקויים כתוצאה משינויים ואיתור תקלות.

וידוא כי מפעילי העגורנים מוסמכים ובעלי רישיונות בתוקף.
קיום אתתים ועניבנים בעלי הסמכה וריענון בתוקף.

תנועת כלי תחבורה 13
ושינוע

וידוא שימוש בכלים תקינים.
וידוא קיום רישיונות מתאימים למפעילים. 
הימצאות שילוט מתאים לתנועה והכוונה.

טבלת עזר למנהל עבודה
ולגיהותאיתור גורמי סיכון באתר בנייה המוסד לבטיחות 

בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.

 )לשימוש חוזר השתמש בטוש מחיק(

כ-166

כ-148כ-147כ-145

כ-142

כ-158

כ-167כ-162

כ-146

כ-141

כ-155 כ-149

כ-143

כ-161

כ-144

כ-165

כרזות



כרזות

7

כ-173

כ-168

כ-182/1כ-180/2

כ-175

כ-170

כ-179כ-177

כ-171

כ-174

כ-169

כ-178כ-176

כ-181 כ-180/1

כ-172
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השלטים עשויים מפוליפרופילן (עמיד UV)שלטים ומדבקות
ש = שלט 30X31 ס"מ   מ = מדבקה 10X11 ס"מ

חובה להרכיב 
משקפי מגן

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

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

חובה להשתמש 
במגן

חובה להשתמש 
במגן

חובה להרכיב מסיכה 
נגד אבק או גז

חובה להרכיב מסיכה 
נגד אבק או גז

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

חובה להשתמש 
בכובע מגן

חובה להשתמש 
בכובע מגן

חובה להשתמש 
בכפפות מגן

חובה להשתמש 
בכפפות מגן

חובה להרכיב 
מסיכת פנים

חובה להרכיב 
מסיכת פנים

חובה להשתמש בחגורה 
או ברתמת בטיחות

חובה להשתמש בחגורה 
או ברתמת בטיחות

חובה לנעולחובה לנעול

חובה להשתמש 
במגיני שמיעה

חובה להשתמש 
במגיני שמיעה

חובה לנעול 
נעלי בטיחות
חובה לנעול 
נעלי בטיחות

חובה להשתמש 
במגן מתכוונן

חובה להשתמש 
במגן מתכוונן

חובה לרחוץ ידיםחובה לרחוץ ידים

ש-168          מ-222ש-168          מ-222

ש-171          מ-223ש-171          מ-223

ש-169          מ-228ש-169          מ-228

ש-172          ש-172          

ש-176          ש-176          

ש-180          מ-226ש-180          מ-226

ש-170          מ-221ש-170          מ-221

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

ש-181          מ-225ש-181          מ-225

ש-173          מ-224ש-173          מ-224

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

ש-193          ש-191         ש-192          

ש-196          מ-239

ש-188          מ-241

זהירות, 
מלגזות נוסעות

זהירות, 
מטענים עיליים

זהירות, 
משטח חלק

זהירות, 
קרינה מייננת

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

אזהרה כללית - 
זהירות סכנה

זהירות, סכנת אש

זהירות, 
סכנת רעל

זהירות, קרני לייזר

זהירות, 
גובה מוגבל

זהירות, 
סכנת התפוצצות

זהירות, סכנה 
ממכת חשמל

זהירות, 
סכנה ביולוגית

זהירות, 
שדה מגנטי חזק

זהירות, 
סכנת מעידה

זהירות, 
סכנת שיתוך

ש-182

ש-185          מ-235

ש-183          מ-233

ש-186          מ-242

ש-189          מ-236

ש-194          

ש-184          מ-234

ש-190          מ-237

ש-195          מ-238

זהירות, 
שדה אלקטרומגנטי

זהירות, 
גג שביר

ש-216          מ-212ש-208          מ-214

ש-187          מ-240

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

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

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 – ש-205
חובה להשתמש במגיני אוזניים מתאימים

33.00

33.00מיפלס הרעש בתחנת עבודה זאתש-206

33.00זהירות – אבק מזיקש-207

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

השימוש בטלפון 
סלולרי אסור

ש-215          ש-211         ש-209

ההפעלה אסורה אש, להבה גלויה השימוש בסולם אסור
ועישון אסורים

ש-164          ש-163          ש-162

המים כאמצעי כיבוי 
אסורים

מעבר הולכי רגל – 
אסור

מים אסורים 
לשתייה

ש-167     מ-244ש-166          ש-165

העישון אסור

ש-161/1          ש-161    מ-243

מתקן לשטיפת עיניים

יציאת חירום לימין

טלפון לשעת חירום

יציאת חירום לשמאל

מקלחת חירום

ש-199 (30X40 ס"מ)

ש-201

מפסק לחיצה 
לשעת חירום

ש-206    מ-232

הוראות כיוון כללי 
(ימין)

הוראות כיוון כללי 
(שמאל)

ש-198/1          ש-198          

ש-200 (30X40 ס"מ)

עזרה ראשונה

ש-197     מ-230

ש-203          ש-202     מ-231

ש-205  (35X19 ס"מ)          

ש-206  (35X19 ס"מ)          

ש-207  (35X19 ס"מ)          
ש-217
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שלטים ומדבקות להובלת חומ״ס
(UV עמיד) השלטים עשויים מפוליפרופילן
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

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

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

סימן האזהרה הזה מיועד לשימוש כשלט אזהרה על רכב בלבד✪ ✪
סימני האזהרה האלה מיועדים לשימוש על אריזות בלבד✪ ✪  ✪ 

* ראו פירוט 
בטופס ההזמנה



כתבי עת קבועים

מחיר שם הפריט
ליח‘ *

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

137.00
30.00

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

116.00

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

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

בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות www.osh.org.il

תשע"ה יר  אי  - ניסן   l  2015 מאי   - אפריל   l  355 ן  ו גילי

בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות www.osh.org.il

תשע"ה אלול   - אב   l  2015 ספטמבר   - אוגוסט   l  357 ן  ו גילי

בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות www.osh.org.il

תשע"ה תמוז   - ן  ו סי  l  2015 ולי  י  - ני  ו י  l  356 ן  ו גילי

בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות

תשע"ו ן  חשו  - תשרי   l  2015 נובמבר   - אוקטובר   l  358 ן  ו גילי

www.osh.org.il
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www.osh.org.il

 גם באינטרנטעלון בטיחות וגיהות

החיים יפים, שמרו עליהם!
בטיחות ושימוש נבון בגז בישול 

מניעת כוויות מנוזלים רותחים: טיפים בטיחותיים 

לא קל להיות מטפל סיעודי

ון
ס

א
ל

ן 
כו

ת
מ

www.osh.org.il למידע נוסף על חשיבות מניעת כוויות, שימוש נכון בגז בישול ושמירה על בטיחות העובד הסיעודי ניתן לפנות למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, טל׳ 03-5266455 או דרך האתר

כוויות מנוזלים רותחים עלולות להיגרם בכל גיל ובכל מקום: בבית, בגן הילדים, במוסד 
הסיעודי ובמקום העבודה. ילדים, מבוגרים ואנשים בעלי מוגבלויות משויכים לקבוצת סיכון 

גבוהה במיוחד להיפגע מכוויות.  להלן כמה דרכים להימנע מצרהגבוהה במיוחד להיפגע מכוויות.  להלן כמה דרכים להימנע מצרה

דע יותר
- קבל יותר
הצטרף לחוג 

העמיתים של המוסד 
לבטיחות ולגיהות

צלצל: 
03-7715211

התמונה מתוך האתר של המוסד לבטיחות ולגיהות

התמונה באדיבות אתר המוסד לבטיחות ולגיהות

NFPAבעריכת דוד זיו, על פי NFPAבעריכת דוד זיו, על פי NFPA, הארגון הלאומי למניעת שריפות בארה"ב

איסורים מוחלטים
 אסור בהחלט לבצע תיקונים, התקנות ושינויים 
כלשהם במערכות ובמכשירי הגז. תיקונים, איתור 
דליפות, ביצוע שינויים וכל הכרוך במערכות הגז 

יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי גז מוסמך;
 אסור בהחלט לאפשר ביצוע עבודות כלשהן, 
ובמיוחד עבודות הקשורות בחום ואש, ליד מיכלי 
הגז ולאורך צנרת הגז )הכוונה לצנרת מים, צנרת 
חשמל כד'( אלא בתיאום מראש עם סוכנות הגז;

 אסור בהחלט לבצע החלפת מיכל באופן עצמי 
אלא אם קיבלתם מראש הנחיות והיתר מחברת 

הגז. הגז. 

גבוהה במיוחד להיפגע מכוויות.  להלן כמה דרכים להימנע מצרהגבוהה במיוחד להיפגע מכוויות.  להלן כמה דרכים להימנע מצרה

הגז במצבו הטבעי הינו חסר צבע וריח. הריח החריף 
האופייני אותו אנו חשים בעת דליפת גז הוא תוצאה 
של חומרים )מקרפטנים( המוספים לגז ונועדו בדיוק 

למטרה זו: להתריע על דליפה.
כדי לתכנן, להתקין ולטפל במערכות של גז בישול יש 
צורך ברשיון מתאים, הניתן לטכנאי בהתאם לתקנות 
הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, 

2006התשס״ו-2006התשס״ו-2006.
לנושא הובלה ואחסון גפ״מ קיימות תקנות ותקנים 
רשמיים ומחמירים וחובה לנהוג לפיהם. האחריות 
לשמירה על הוראות הבטיחות מתחלקת בין ספקי 
הגז לבין הצרכנים. עם זאת, על כל אחד להכיר את 
הסיכונים ואת דרישות המינימום לבטיחות בשימוש 

בגז.

מי אמבט חמים מדי, קפה רותח ואפילו מרק שחומם 
זה עתה עלולים לגרום לכוויות חמורות. נוזלים 
רותחים מהווים בארה״ב את הגורם השני לכוויות. 
עובדים במקומות עבודה, קשישים ואנשים סיעודייים 
במוסדות, ילדים בגני ילדים ובמעונות יום ואפילו בני 
הבית אינם חסינים מכוויוות. בכל עת ובכל מקום יש 

לשמור ולהישמר ממזון ומנוזלים רותחים.

אמצעי בטיחות מכוויות 
יש ללמד את הילדים שנוזלים חמים מדי, תנור ואש 

עלולים לגרום לכוויות;
יש להתקין על ברז האמבט וראש המקלחת 
התקנים שימנעו מילדים ומקשישים לפתוח לבד את 

המים החמים; 
יש להשגיח תמיד על ילד ועל קשיש בחדר 

האמבטיה;
לפני הכנסת ילד לאמבטיה יש לבדוק את 
טמפרטורת המים הזורמים מהברז; עליה להיות 

38נמוכה מ-38נמוכה מ-38 מ״צ ונעימים למגע.

מתוך גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים, המוסד לבטיחות ולגיהות

האחריות המוטלת על כתפיו של 
המטפל הסיעודי, הן במוסד והן בבית, 
רבה מאוד וטומנת בחובה סכנות וסיכונים 
שונים. בין אלה ניתן למנות סיכונים פיזיים 
כמו מעידות וכאבי גב, סיכוני חשיפה 
לכימיקלים, הרעלות ופיתוח אלרגיות, 
סיכונים ביולוגיים כמו הידבקות במחלות, 
אחריות אישית גבוהה ובעקבותיה בעיות 

של לחץ ושחיקה.של לחץ ושחיקה.

סיכונים פיזיים ותאונות
המטפל הסיעודי חשוף לסיכונים פיזיים 
הכוללים נזקי שריר-שלד כתוצאה 
מטיפול בחולה כבד משקל או עקב 
עבודה בתנוחות גוף לא טובות, הזזת 
חפצים כבדים, פגיעה עקב מאמץ חוזר 
ונשנה, החלקה על רצפה רטובה, דקירות 
וחתכים מעצמים חדים, כוויות, מכות 
חשמל , פציעות, הרעלה ממגע עם חומרי 

חיטוי ועוד.

לחצים נפשיים וסיכונים ביולוגיים
המטפל הסיעודי נתון ללחצים נפשיים 
כבד, לעתים  עקב משא אחריות 
יחסים מעורערים עם בני משפחה, 
ושחיקה הנובעות בחלקן  עייפות 
מעבודה במשמרות ובמיוחד עבודה 
בשעות נוספות, ממגע עם מאושפזים 
חולים ובמיוחד עם חולים סופניים ובני 
משפחותיהם וחשוף לתקיפה פיזית 
ומילולית, בעיקר מצד מטופלים עם 

הפרעות נפשיות. 
המטפל חשוף לסיכונים ביולוגיים, בהם 
סכנת הרעלה או התפתחות אלרגיה 
כתוצאה ממגע עם תרופות וסמים, גירוי 
בעיניים, דלקות עור ובעיות נשימה עקב 
שימוש תכוף בדטרגנטים וחומרי חיטוי 
ועוד. הוא חשוף להידבקות במחלות 
שונות, לבעיות ארגונומיות, פסיכולוגיות 

וחברתיות.

 עליו לנעול נעליים בטיחותיות עם סוליות 
לא מחליקות, מהסוג המקובל בקרב 

אחיות;
במהלך רחיצה, האכלה או ניקיון עליו 
ללבוש כפפות )לוודא רגישות ללטקס!( 
ולהחליפן לעתים תכופות, בהתאם לסוג 

העבודה;
המטפל הסיעודי יטפל בזהירות מירבית 
בסכינים, מחטים, מזרקים וחפצים חדים 

אחרים;
אין לטפל בציוד חשמלי פגום. לצורך

תיקון יש להזמין חשמלאי מוסמך;
אל לו להשתמש בציוד רפואי פגום, כמו 

כיסא גלגלים ואמצעי הרמה;
יש ללמוד היטב את הוראות הבטיחות 
בנוגע להרמה נכונה של משאות ולהימנע 
מהרמת משאות כבדים שלא על פי 

ההנחיות;
חדר המטופל יהיה  מצויד  במערכת 
מיזוג אוויר יעילה שתפחית את עומס 
החום בקיץ והקור בחורף, וכן את האדים 

והגזים המאפיינים אזורי טיפול בחולים. והגזים המאפיינים אזורי טיפול בחולים. 

זאת ועוד
 נוזלים ומזונות חמים מדי יש להציב במרכז  נוזלים ומזונות חמים מדי יש להציב במרכז 
השולחן, לשמור על טווח ביטחון מפני גישה של השולחן, לשמור על טווח ביטחון מפני גישה של 
ילדים ולהשגיח שמפת השולחן תישאר במקומה...ילדים ולהשגיח שמפת השולחן תישאר במקומה...
  יש לשמור על טווח ביטחון דומה גם סביב אזור   יש לשמור על טווח ביטחון דומה גם סביב אזור 

הבישול;הבישול;
  אריזות מזון שחוממו במיקרוגל יש לפתוח לאט   אריזות מזון שחוממו במיקרוגל יש לפתוח לאט 

והרחק מהפנים;והרחק מהפנים;
  אין להחזיק ילד על הידיים כשאתם מבשלים או   אין להחזיק ילד על הידיים כשאתם מבשלים או 

שותים משקה רותח;שותים משקה רותח;
 אין לחמם בקבוק משקה של תינוק במיקרוגל,  אין לחמם בקבוק משקה של תינוק במיקרוגל, 

אלא רק על הכיריים, בתוך סיר עם מים חמים;אלא רק על הכיריים, בתוך סיר עם מים חמים;
 מזון שחומם במיקרוגל לטמפרטורה גבוהה  מזון שחומם במיקרוגל לטמפרטורה גבוהה 

מדי יש לצנן מעט לפני ההגשה;מדי יש לצנן מעט לפני ההגשה;
 מרק חם יש להגיש לשולחן רק כשהוא בכלי  מרק חם יש להגיש לשולחן רק כשהוא בכלי 

יציב בעל בסיס רחב, כדי למנוע שפיכה;יציב בעל בסיס רחב, כדי למנוע שפיכה;
 ואם חלילה מישהו נכווה – יש לטפל מיד בכוויה:  ואם חלילה מישהו נכווה – יש לטפל מיד בכוויה: 
קררו את המקום במים קרים או קוביות קרח קררו את המקום במים קרים או קוביות קרח 

5-3למשך 5-3למשך למשך 5-3 דקות, כסו בבד נקי ויבש 
ובמידת הצורך פנו לרופא. ובמידת הצורך פנו לרופא. ובמידת הצורך פנו לרופא. 

גז פחמימני מעובה )גפ"מ(, או בשפת היום יום גז בישול, הינו דליק וכבד מן האוויר ומשמש גז פחמימני מעובה )גפ"מ(, או בשפת היום יום גז בישול, הינו דליק וכבד מן האוויר ומשמש 
אותנו לבישול, לחימום וגם להלחמה. להלן כמה הנחיות בסיסיות לשימוש נכון ובטוח בגז בישולאותנו לבישול, לחימום וגם להלחמה. להלן כמה הנחיות בסיסיות לשימוש נכון ובטוח בגז בישולאותנו לבישול, לחימום וגם להלחמה. להלן כמה הנחיות בסיסיות לשימוש נכון ובטוח בגז בישולאותנו לבישול, לחימום וגם להלחמה. להלן כמה הנחיות בסיסיות לשימוש נכון ובטוח בגז בישולאותנו לבישול, לחימום וגם להלחמה. להלן כמה הנחיות בסיסיות לשימוש נכון ובטוח בגז בישול

שימוש נכון בגז בישול
 היות שגז בישול כבד מהאוויר אסור לאחסן מיכלי 
גז ולהשתמש במכשירים הפועלים על גז במקומות 

ובחדרים שמתחת למפלס הקרקע;
 כאשר חשים בריח האופייני של הגז יש לסגור מיד 
את הברז הראשי המספק את הגז לכיריים )ברז זה 
מותקן בדרך כלל על הקיר בקרבת הכיריים( ולפתוח 

חלונות ודלתות כדי לאפשר אוורור טוב של החלל;
 יש לנסות ולאתר את סיבת הדליפה. אם איתור 
הדליפה דורש מיומנות ואם נדרש תיקון יש לקרוא 

לטכנאי גז מוסמך;
 כאשר חשים בריח הגז יש לנתק את מערכת 
החשמל המרכזית )להוריד את השלטר(. יש לזכור כי 
כתוצאה מהדלקה או כיבוי של מכשיר חשמלי עלול 
להיווצא ניצוץ – ונצוץ זה עלול לגרום לדליקה 
או לפיצוץ. ניתוק זרם החשמל ימנע אפשרות 

שכזאת.

מטפל סיעודי הוא מקצוע נפוץ במקומותינו, במיוחד לאור העלייה 
בתוחלת החיים. ברשימה קצרה זאת מעט על הסכנות והסיכונים 

האורבים לעובד הסיעודי במהלך עבודתוהאורבים לעובד הסיעודי במהלך עבודתו

כך המטפל הסיעודי ישמור על בריאותו

הגז. 

הכל בגלל מסמר קטן
במהלך עבודתו על מחפרון עצר העובד את 
הכלי, ירד ממנו ודרך על מסמר. המסמר חדר 
דרך סוליית הנעל וחדר לכף רגלו. העובד פונה 
לקבלת טיפול בבית החולים הסמוך, אושפז 
לשלושה ימים במחלקה האורתופדית אולם 
צרותיו לא תמו: במהלך האשפוז, כאשר ירד 
ממיטתו, הוא חש סחרחורת, נפל ונחבל בראשו. 
בסופו של אירוע מתמשך זה הוא אובחן כסובל 
מחבלות בראש, בצוואר, בחזה, בבטן וכמובן 

בכף רגלו.
המקרה נמצא בימים אלה בחקירה.
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ÔÂÒÁ‡Â ‰ˆÙ‰ ¨˜˘Ó ˙˜ÏÁÓ∫מועדון עמיתי הבטיחות
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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הנדון: עמית בטיחות במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות לשנת 2016
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(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 ‰‡¯

∫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.*
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.
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טופס הרשמה

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

ספח ההרשמה

לכבוד
∫ÔÂÒÁ‡Â ‰ˆÙ‰ ¨˜˘Ó ˙˜ÏÁÓ

יכון, רח' הים 2, מיקוד 59303בת�ים, מגדלי הים הת
∞≥≠∑∑±µ≤±∞ ¨∞≥≠∑∑±µ≤±± ∫ßÏË

∞≥≠∂µ∑µ±¥∏ ∫ßÒ˜Ù

‰Ó˘¯‰‰ ÁÙÒ

בהתאם לרמה:2015 2015 2015 2015 2015 בטיחות ולגיהות לשנת וי של המוסד לו מבקשים להצטרף כעמית/מנאנ1.

בד),      בסיסית         א               ב               ג         (הקף בעיגול) (עמית בל

יין)בוע במידה ומעונוי (נא לסמן ברייין במנוסף מעונבנ  ו¥

 6 הפצות דו�חודשיות)xוי = 1 בטאון וי (יח' מנרחון) "בטיחות" לפי                  יחידת מנבטאון (יוי למנ2.

 12 הפצות חודשיות)xים וי = 5 עלונוי (יח' מנר: "בטיחות" לפי                      יחידות מנוי לעלון קימנ3.

בטיחות ולגיהות.מצ"ב המחאה על סך                 ש"ח לפקודת המוסד לא.

בון לתשלום.נא לשלוח חשב.

®˙˘˜Â·Ó‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÂ‚ÈÚ· Û˜‰©

שם המפעל/חברה/פרטי                                                     ח.פ/ת.ז*4.

שם המזמין                          תפקידו                                טל. נייד:

כתובת: רח'                         מס'                עיר                            מיקוד

טלפון:                                         פקס':

 *ÆÊÆ˙Ø˜ÒÂÚ ßÒÓØÙÆ˙‰ ßÒÓ ‡ÏÏ ÌÂ˘È¯ Úˆ·Ï Ô˙È ‡Ï

ÆÌÂÏ˘˙‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÁÏ˘È˙ ˙ÂÁÈË· ˙ÈÓÚ ˙„ÂÚ˙

(ככלל, תעודת עמית מונפקת אחת ל�4 שנים, כאשר במהלך 3 השנים האחרות מונפקות מדבקות עמית
המיועדות להדבקה ע"ג התעודה).

∫ÌÎ˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÏ ÁÓ˘ ˙Â¯‰·‰ÏÂ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯ÙÏ
∫ÔÂÒÁ‡Â ‰ˆÙ‰ ¨˜˘Ó ˙˜ÏÁÓ

יכון, רח' הים 2, מיקוד 59303בת�ים, מגדלי הים הת
∞≥≠∑∑±µ≤±∞ ¨∞≥≠∑∑±µ≤±± ∫ßÏË

∞≥≠∂µ∑µ±¥∏ ∫ßÒ˜Ù

ÆÏÈÚÏ ‰ÓÂ˘¯‰ ˙·Â˙ÎÏ ÒÙÂË‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ˘È

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

2016
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טופס הזמנה 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 "כץ"    

■  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), 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


