רשימת
פרסומים
בתוקף מ־ 1בינואר
עד  31בדצמבר 2018

כתבי עת קבועים  | 2חוברות טכניות  | 2חוקים ותקנות  | 3תקצירים | 4
שלטים ומדבקות  | 5שלטים ומדבקות להובלת חומרים מסוכנים | 8
טופס הרשמה למועדון עמיתי בטיחות  | 9טופס הזמנה לרכישת פרסומים | 11

הפרסומים ניתנים לרכישה גם בחנות המקוונת www.osh.org.il/shop

● כתבי עת קבועים |
שם הפריט

מחיר
ליח’

דו־ירחון 'בטיחות' –
 6גיליונות בשנה (מנוי שנתי)

137.00

מחיר דו־ירחון בודד

30.00

דו ירחון ״בטיחות״
גיליון
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יוני

www.osh.org.il

—

יולי
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l

סיון

כל המחירים בחוברת נקובים בשקלים

—
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הכנס הראשון לטכנולוגיות
בשירות הבטיחות

גיליון 370
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חשון — כסלו תשע"ח

ביטאון המוסד לבטיחות ולגיהות

כנס קידום בטיחות
לעובדים עם מוגבלות

צילום :מיכאל לרר .התמונות צולמו בכנס שנערך בטכניון ביום 5.6.17

● חוברות טכניות
פורמט  17 X24ס”מ (המשך)

פורמט  17 X24ס”מ
מק"ט

203240020
203240040
203240050
203240080
203240120
203240140
203240150
203240190
203240200
203240230
203240240
203240250
203240260
203240330
203240710
203240720
203240730
203240740
203240750
203240770
203240780
203240790
203240800
203240810
203240820
203240830

שם הפריט

מחיר
יח’

מלגזות  -סוגים ,שימושים ,תחזוקה ובטיחות
הובלת חומרים מסוכנים בכבישים
טיפול בחומרים מסוכנים  -עקרונות יסוד
אוורור תעשייתי והיבטים בטיחותיים
בטיחות וגיהות בתעשייה  -כללי יסוד
בטיחות בריתוך חשמלי
בטיחות בעגורנים ניידים
בטיחות וגיהות בריתוך וחיתוך בלהבת גז
מדריך לחברי ועדת בטיחות
בטיחות במתקני לחץ
נתונים טכניים לעבודות הרמה
בטיחות במעבדות ביולוגיות
בטיחות בשימוש ובעבודה בחשמל
בטיחות בעבודה בחומרים המכילים דם
בטיחות בעבודה בגובה
(ציוד מגן אישי להגנת העובדים מנפילה)
בטיחות וגיהות בעבודות בנייה  -אחריות ואחראים
ממיסים פחמימניים הלוגניים  -חשיפה תעסוקתית
ביגוד וציוד מגן אישי
בטיחות בעבודה על גגות שבירים ,תלולים או חלקלקים
בטיחות בעבודה במוסכים
עגורן להעמסה עצמית
עגורן שער/גשר עילי
בטיחות בצביעה בריסוס ,היבט גיהותי **
בקרת רעש – מניעת רעש בתעשייה
בטיחות בעבודות בנייה  -מניעת תאונות נפילה
סיכונים ביולוגיים במקומות עבודה

41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
55.00
41.00
55.00
41.00
28.00
55.00
41.00
41.00
55.00
41.00
55.00
55.00
55.00
41.00
55.00
55.00
55.00

* החוברת הופקה במימון "קרן מנוף" .בתשלום דמי משלוח בלבד,
עד גמר המלאי.
** נמצא בעדכון .יפורסם/יעודכן במהלך שנת .2018

2

שם הפריט

מחיר
יח’

מק"ט

 203240840חשמל סטטי

55.00

203240850
203240860
203240880
203240890
203240900
203240910
203240920
203240930
203240940
203240960
203241000
203241050
203241060
212011020
2032400232

שפכים תעשייתיים – היבטי בטיחות וגיהות
מערכות פינוי שפכים :פינוי ,טיפול ומיחזור
היבטי בטיחות וגיהות
בטיחות בעבודה :מיגון מכונות
גזים – היבטי בטיחות וגיהות
בטיחות בעיבוד שבבי
ממסים אורגניים :סיכוני חשיפה ומניעתם
בטיחות במעבדות כימיות
סולמות – אמצעים והוראות לשימוש בטיחותי
גליון בטיחות –  MSDSהסברים הרחבות והנחיות למידע
סילוק פסולת חומרים מסוכנים
תאורה במקומות עבודה – היבטי בטיחות וגיהות
בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודות
בנייה הנדסית ,פיתוח ותשתית
מנדפים כימיים וביולוגיים
ארגונומיה פיזיקלית
מדריך לבטיחות ולגיהות בתפעול ובתחזוקה
של מערכות גז טבעי

55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
220.00
55.00

פורמט  12 X17ס”מ
מק"ט

203120261
203120320
203120300
203120310
203120350
203120400

שם הפריט

מחיר
יח’

בטיחות בחשמל באתרי בנייה
כלי עבודה מיטלטלים חשמליים ופנאומטיים
בבואכם לעבודה (בערבית)
בבואכם לעבודה (ברוסית)
בבואכם לעבודה (בעברית)
דפדפת – הוראות בטיחות לגלילי גזים דחוסים

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

שם הפריט

מחיר
ליח’

עלון קיר 'בטיחות וגיהות'
 6עלונים בשנה .מנוי שנתי ( 5עותקים)

58.00

פועל התחשמל בבאר שבע ,מצבו קשה

פועל בן  26התחשמל באתר בנייה בבאר שבע ומצבו מוגדר קשה .צוות מד"א ביצע בו פעולות
החייאה ופינה אותו לבית החולים "סורוקה" בעיר.

שורה למטה:

על בטיחות בעלי מוגבלויות בעבודה ,על קליטת עובדים עם מוגבלויות ועל נגישות בעבודה לבעלי
מוגבלויות........

טיחות וגיהות
עלון בגם באינטרנט

www.osh.org
.il

עלון קיר 'בטיחות וגיהות' בשפה הערבית *
 3עלונים בשנה (מופץ דרך מחוזות המוסד)
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עובדים עם מוגבלות – עובדים בבטיחות

עלון קיר 'בטיחות וגיהות' בשפה הרוסית *
 3עלונים בשנה (מופץ דרך מחוזות המוסד)
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בשנת  1998חוקק בישראל חוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות .כמו כן ,נקבעו תקנות נוספות ,שיאפשרו
לאנשים מוגבלים נגישות גם לאתרים ציבוריים שאינם
בניינים – "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין),
תשע"ד."2013-
החוק מגדיר אדם מוגבל כ"אדם עם לקות פיזית,
נפשית או שכלית ,לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית,
ּבשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד
אשר ֶ
או יותר מתחומי החיים העיקריים".
בחוק צוין כי "עקרון היסוד הוא שזכויותיהם של אנשים
עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות
אלה מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון ,על ההכרה
בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות".
עוד צוין כי "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו
של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות
שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,וכן לתת
מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו
לחיות את חייו בעצמאות מרבית ,בפרטיות ובכבוד,
תוך מיצוי מלוא יכולתו".
אחד הכלים לכך הוא לתת לאדם המוגבל אפשרות
להתפרנס בכבוד באמצעות תעסוקה הולמת – לתת
לו הזדמנות שווה לתעסוקה בעבודות שמתאימות
ליכולותיו.
"פרק ד' :תעסוקה
(א) לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה,
מחמת מוגבלותם ,ובלבד שהם כשירים
לתפקיד או למשרה הנדונים,

בכל אחד מאלה:
( )1קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה;
( )2תנאי עבודה;
( )3קידום בעבודה;
( )4הכשרה או השתלמות מקצועית;
( )5פיטורין או פיצויי פיטורין;
( )6הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר
לפרישה מהעבודה".
מטרת החקיקה היא שיהיה ייצוג הולם לאנשים
עם מוגבלויות בתעסוקה במקומות ציבוריים.
על כן ,נקבע כי ייצוג הולם יתבטא בכך שמבין
כלל המועסקים במקום עבודה ציבורי (משרדי
ממשלה ,רשויות עירוניות ומקומיות ,בתי חולים,
אוניברסיטאות ,ועוד) לפחות  5%מהעובדים
המועסקים יהיו עובדים עם מוגבלות משמעותית.
נתון זה איננו כולל עובדי קבלן המועסקים אצל
המעסיק הציבורי.
התאמות הבטיחות במקום העבודה יבוצעו
בהתאם לאופי המוגבלות של העובד (פיזית
– ראייה ,שמיעה ,דיבור; קוגניטיבית – שכליות,
נפשיות) .כשמדובר בלקות פיזית ,על מקום
העבודה לבצע התאמות פיזיות חד-פעמיות,
כגון הנגשת מעברים ,תאורה וכו' .אך כשמדובר
בלקות שכלית או נפשית ,יש לנהל את ההתאמות
באופן יום-יומי ושוטף ,בהתאם למצבו
המשתנה של העובד.

קליטת עובד חדש עם מוגבלות
המפתח לקליטת עובד עם מוגבלות הוא זיהוי
חוזקותיו והעצמתן ,והתאמת חולשותיו לעבודה
בסביבה בטוחה .עובדים עם מוגבלות בדרך כלל
אינם חושפים או משתפים את מגבלתם .נוסף על
כך ,מוגבלויות שאינן פיזיות אינן נראות לעין .העובדים
עם המוגבלות ישווקו את עצמם כעובדים רגילים,
ועלינו ,כמעסיקים ,מוטלת החובה ללמוד להכיר
אותם.
לקליטת עובד עם מוגבלות יש שישה שלבים:
זיהוי ואיתור המוגבלות תוך ראיון ושיח עם העובד,
בניסיון לדלות ממנו מידע המתאר את מוגבלותו.
התאמה למרחב העבודה .לאחר זיהוי המוגבלות
יש למקם את העובד במקום המיטבי עבורו (מבחינת
קומה ומרחק ממתקנים חיוניים).
התאמה לסביבת העבודה המידית .לאחר

ההתאמה במרחב יש לדאוג למיקום מתאים
באולם ,תחנת עבודה ,מעבדה וכו'.
חניכה והדרכה לגבי הסיכונים המידיים
והמרחביים .הדרכה מונגשת לסיכונים כלליים
ולהתנהגות בטיחותית ,תוך בחינת היכולות
הקוגניטיביות של העובד ,שלא זוהו בשלב הראשון.
שיבוץ למטלות בהתאם ליכולות הפיזיות
והקוגניטיביות של העובד.
העלאת המודעות לבטיחות .שיפור מיומנויות
הבטיחות והגברת המודעות לבטיחות בעבודה
בהתאמה ליכולות העובד.
מגוון סוגי המוגבלויות ורמותיהן השונות מציב
בפני המעסיק אתגר בטיחותי מורכב .יש להביא
בחשבון את סוג המוגבלות ולהתאים לה את
סידורי הבטיחות.

Редакция: ул. Мазе 22 Тель-Авив 61010 Тел. 03-5266476

Лерер

נגישות – חובה ולא רשות
מהי נגישות? "אפשרות הגעה למקום,
תנועה והתמצאות בו ,שימוש והנאה
משירות ,קבלת מידע הניתן או המופק
במסגרת מקום או שירות או בקשר
אליהם ,שימוש במתקניהם והשתתפות
בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם,
והכול באופן שוויוני ,מכובד ,עצמאי
ובטיחותי".
חוק השוויון לאנשים עם מוגבלות
והתקנות נועדו להבטיח שלאנשים
עם מוגבלות תהיה גישה למשאבים
ציבוריים (מקומות תעסוקה ,מקומות
בילוי ,מוסדות רפואה ,פארקים וגנים ,חוף
הים ועוד) שווה לזו של אנשים שאינם
מוגבלים.
על כל מבנה ציבורי להיות נגיש לאנשים
עם מוגבלות .על מי מוטלת האחריות
לוודא את ביצוע הוראת החוק הזו? בחוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נאמר
כי "מורשה לנגישות מבנים ,תשתיות
וסביבה יהיה מי שמתקיימות בו ההוראות
לפי סעיף זה והוא רשום במדור מורשים
לנגישות מבנים ,תשתיות וסביבה בפנקס
המהנדסים והאדריכלים או במדור
מורשים לנגישות מבנים ,תשתיות
וסביבה; בפנקס ההנדסאים והטכנאים
כאמור בסעיף (2ג) לחוק המהנדסים
והאדריכלים ,התשי"ח( 1958-בחוק זה –
חוק המהנדסים והאדריכלים).
(ב) מי שמתקיימות בו פסקאות ( )1ו)2(-
כשיר להיות מורשה לנגישות מבנים,
תשתיות וסביבה:
( )1הוא אחד מאלה:
(א) אדריכל או מהנדס ,הרשומים בפנקס
המהנדסים והאדריכלים ,במדור הקשור
למבנים ,תשתיות וסביבה שקבע
הרשם בהתייעצות עם הנציב;

הרוג בתאונת עבודה בשמיר

КРАНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

(ב) הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים
והטכנאים ,והוא רשום בפנקס התחום
הקשור למבנים ותשתיות שקבע הרשם
בהתייעצות עם הנציב;
( )2הוא מקיים דרישות שקבע שר
התעשייה המסחר והתעסוקה
בהתייעצות עם הנציב לענין הכשרה
לרבות הכשרה מעשית ,השתלמות
ובחינות הסמכה בכל הקשור להוראות
נגישות לפי פרק זה ולפי חוק התכנון
והבניה; דרישות לפי פסקה זו יכול
שייקבעו לסוגי בעלי מקצוע כאמור
בפסקה ( )1וכן לענין היקף שעות
ההכשרה ,ההשתלמות ותכניהם ,וסוג
הבחינות.
(ג) לשם קיום הוראות נגישות לפי
פרק זה ולפי חוק התכנון והבנייה לעניין
חוות דעת של מורשה לנגישות מבנים,
תשתיות וסביבה ,תהיה חוות הדעת
של הנדסאי ,של אדריכל רשום שאינו
אדריכל רשוי או של מהנדס רשום שאינו
מהנדס רשוי תקפה רק לענין אותו סוג
של מבנה שהוא מוסמך לגביו לפי חוק
המהנדסים והאדריכלים".
חברה מתוקנת נמדדת ביחסה לאנשים
החלשים בקרבה .עידוד תעסוקה
של אנשים עם מוגבלויות הוא אחד
האמצעים לקידום השוויון בחברה .אף
על פי כן ,העסקת בעלי מוגבלויות גם
נושאת רווח כלכלי לחברה ולמשק והיא
אינה רק חובה שיש ליישמה .עובדים
בעל מוגבלויות תורמים למקום העבודה
בנאמנותם ,בכישוריהם ובמרצם .הם
מעלים את תפוקת העבודה ,מגדילים
את כוח העבודה ותורמים
לצמצום הפערים בחברה.

קצר וכואב
תושב קצרין ,כבן  ,40נהרג בתאונת
עבודה במפעל ספנטקס בקיבוץ שמיר,
בנסיבות שאינן ברורות .בשעה שהעובד
ניסה לתקן תקלה באחת המכונות ,היא
החלה לפעול ,הוא נלכד בה ,פלג גופו
העליון נמחץ והוא נפגע קשות .צוותים
של מד"א שהוזעקו למקום ניסו לבצע
בו פעולות החייאה ,ובשל מצבו שהוגדר
אנוש ,הוזעק מסוק שפינה אותו לבית
החולים "זיו" בצפת ,שם נקבע מותו.

Фото: Михаэль

קצר וכואב
פועל התחשמל בבאר שבע,
מצבו קשה

פועל בן  26התחשמל באתר בנייה
בבאר שבע ומצבו מוגדר קשה .צוות
מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה
אותו לבית החולים "סורוקה" בעיר.
המשטרה פתחה בחקירה ודיווח הועבר
למשרד העבודה.

Моти Султани, инструктор по охране труда в строительстве и промышленности,
Институт безопасности и гигиены труда
Краны широко применяются и строительной индустрии и на строительных объектах. На
стройплощадках используются в основном башенные краны различных типов, служащие
для подачи на высоту строительных материалов и перемещения оборудования.

соприкосновение с расположенной рядом линией
электропередачи.
3. Для каждого крана требуется свидетельство о
его проверке дипломированным инспектором,
которым подтверждается исправность крана сразу
после установки и до начала эксплуатации, а также
после каждого изменения его конструкции или
серьезного ремонта.
4. По меньшей мере раз в шесть месяцев после
даты последней проверки кран должен быть снова
проверен дипломированным инспектором в
течение всего времени нахождения крана на
объекте.
5. Требуется разрешение от дипломированного
электрика соответствующей категории в отношении
размера электрощита крана, его исправности и
безопасности системы электропитания.
Башенный кран должен управляться
дипломированным крановщиком, имеющим
действующее удостоверение на право управления
краном данной категории и грузоподъемности.
Крепление груза: при подъеме груза он и
подъемные принадлежности должны быть надежно
закреплены и и расположены таким образом,
чтобы не допустить их раскрепления,
выскальзывания, сдвига или падения.
Запрещается тащить груз по земле или
перемещать его с места, где он закреплен.
Важно помнить, что ответственность за
выполнение крановых работ на строительном
объекте лежит на производителе работ ("менахэль
авода").
КОРО
ПЕЧА ТКО И
ЛЬНО

Упал со стремянки при работе на заборе:
Мужчина в возрасте 68 лет упал со стремянки,
когда чинил забор возле своего дома.
Добровольцы службы скорой помощи вместе с
медицинским персоналом оказали пострадавшему
первую помощь на месте происшествия, после чего
он был в бессознательном состоянии доставлен в
больницу с тяжелой травмой головы.
Мужчина 74 лет получил травму средней
степени тяжести при работе электропилой:
При производственной аварии в Западной Галилее
мужчина 74 лет получил травму средней степени
тяжести при работе электропилой. Прибывшие на
место медицинские работники оказали ему первую
помощь и доставили в больницу "Рамбам".

עמדת עבודה נגישה

עמדת עבודה לא נגישה

КОРО
ПЕЧА ТКО И
ЛЬНО

Снова смертельная авария на
строительном объекте:
Рабочий в возрасте около 50 лет погиб на
строительной площадке в округе Шарон. По всей
видимости, в процессе работы на него упала
бетонная плита весом три тонны и похоронила его
под собой. Санитары и парамедики констатировали
его смерть на месте. Полиция получила сообщение
о производственной аварии на строительной
площадке восточнее перекрестка Хоф ха-Шарон и
немедлленно отправила туда наряд полицейских.
Сообщение было передано также службе
расследования несчастных случаев на
производстве. В соответствии с законом,
строительный объект был закрыт на срок 48 часов.

Хотите получать
больше информации
?и услуг
Вступайте в клуб
потребителей
Института безопасности
и гигиены труда
Тел:

מרכז מידע*9214 :
www.osh.org.il

03-7715210
03-7715214

מרכז מידעwww.osh.org.il *9214 :

למידע נוסף על בטיחות בעלי מוגבלויות בעבודה ,על קליטת עובדים עם מוגבלויות ועל נגישות בעבודה לבעלי מוגבלויות ,ניתן לפנות למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ,טל׳ מקוצר * 9214 :או דרך האתר www.osh.org.il

Выбор предназначенного для стройки крана
должен осуществляться в соответствии с проектом
здания и точным предварительным расчетом
расположения крана.
Разрешение органа местной власти выдается
после того, как проверены возможные последствия
движения крана над территорией или
прилегающими сооружениями и установлено, что
он не будет представлять опасности для
проходящих мимо людей.
В некоторых случаях может потребоваться
установка приспособлений, ограничивающих
продольное или боковое перемещение стрелы
крана, чтобы она не выходила за пределы
стройплощадки.
В иных случаях необходима система
предотвращения столкновения между двумя
кранами, расположенными по соседству либо на
той же самой площадке, либо на соседних
строительных объектах.
Предварительные условия для
установки крана:
1. Перед началом работы необходимо проверить
тип почвы в данном месте с помощью специалиста
по почвам и выполнить его рекомендации
относительно устройства основания крана, чтобы
предотвратить проседание почвы под весом
нагруженного крана. Такое проседание способно
вызвать крен крана и его падение.
2. Запрещается эксплуатировать кран, если
какая-либо его часть может войти в

РЕЦЕПТ АВАРИИ
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УЛУЧШАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
Андрей Матиас, руководитель отдела разъяснительной и издательской работы, Институт безопасности и гигиены труда

территорию и выставить
предупредительные щиты, а также
принять меры для предотвращения
неконтролируемого обрушения и
причинения повреждений соседним
зданиям и частям самого здания, не
предназначенным для сноса.
– 5. Строительные материалы
связующие вещества, добавки к бетону и
цементу, краски, растворители, клеи и
т.п. – способны наносить вред здоровью.
Следует прочесть предупреждения,
нанесенные на упаковку этих
материалов, и действовать в
соответствии с ними.
6. Электричество – техническое
обслуживание электрических сетей,
приборов и инструментов разрешается,
согласно закону, только
дипломированным электрикам.
7. Пожарная безопасность – сварочные
работы и изоляционные работы с
применением горячего битума могут
вызывать пожары. Держите горячие
материалы подальше от места работ и
следите за тем, чтобы поблизости
– имелись средства пожаротушения
например, песок, пожарные лопаты и
огнетушители.
8. Первая помощь – необходимо
позаботиться о том, чтобы на объекте
или в пределах досягаемости имелось
все необходимое имущество для
оказания первой помощи, а также
человек, обученный оказывать такую
помощь.

При ремонтно-строительных работах
необходимо соблюдать ряд основных
требований безопасности:
1. Средства индивидуальной защиты – на
каждом строительном объекте или на месте
сноса сооружений необходимо пользоваться
 средствами индивидуальной защитынапример, касками, защитной обувью и
одеждой, предохраняющей от воздействия
солнечного излучения. Помимо этого, в соответствии с обстоятельствами нужно использовать
дополнительные средства защиты – пояса
.
безопасности для работы на высоте, защитные
перчатки, защитные очки, лицевые щитки,
противошумовые вкладыши для ушей и
респираторы.
2. Рабочие инструменты – необходимо
удостовериться в том, что все ручные и
электрические рабочие инструменты не
повреждены, не загрязнены, исправны и
подходят для выполняемой работы.
3. Работа на высоте – работа на высоте
должна выполняться с рабочих поверхностей,
огражденных поручнями с промежуточными
перекладинами, имеющих настилы для ходьбы
и удобные лестницы. В случае их отсутствия
необходимо пользоваться поясами безопасности. Временные леса должны устанавливаться
и закрепляться, как положено.
4. Уборка строительного мусора – при сносе
частей зданий и сооружений и при уборке
образующегося мусора необходимо отключить
подачу электроэнергии, газа и воды, оградить

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНЕЗЕМА
Д-р Ашер Пардо, руководитель исследовательского отдела, Институт безопасности и гигиены труда
В Институте безопасности и гигиены труда выполнен предварительный этап исследования,
инициированного Управлением безопасности и гигиены труда и направленного на уменьшение воздействия
кристаллического кремнезема на предприятиях и мастерских, занятых обработкой природного и
искусственного мрамора. Институт предоставил профессиональное содействие предприятиям, находящимся
в процессе перехода к технологическим процессам, уменьшающим выделение в воздух кремнеземной пыли.

ручных инструментов. Содержание
кремнезема в нереспирабельной пыли
может достигать даже 70%.
Концентрации кремнезема в воздухе,
превышающие максимально допустимые,
имеют место в значительной части
операций по грубой шлифовке
посредством алмазных дисков и по резке
мраморных полос, наклеиваемых на
торцы плит, а также при транспортировке
мраморных плит на резку.
Аналогия и сходство между ситуацией в
Израиле и на обследованном
американском предприятии существуют
в отношении коротких производственных
процессов, причем самая высокая
подверженность наблюдается в случае
коротких процессов грубой и тонкой
шлифовки.
Средства вентиляции не включают
местную вытяжку воздуха, причем
иногда на предприятии установлена
общая система вентиляции, подающая в
цех свежий воздух.
В Израиле значительную часть
территории предприятия занимает
складирование еще не обработанных
плит. Эти плиты, не прошедшие очистки
и промывки, являются существенным
источником пыли, содержащей
кремнезем.
Можно сделать вывод о том, что
сочетание влажных процессов обработки
и вытяжной вентиляции является более
эффективным и предпочтительным с
точки зрения снижения концентрации
кремнезема в окружающем воздухе и
подверженности ему по сравнению с
использованием одних лишь влажных
процессов.
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هكذا تحافظون عىل سالمتكم خالل أعمال التجديد
بقلم اندريه ماتياس ،رئيس قسم االعالم Ä
والنرس  ىڡ معهد الوقاية والسالمة

يجب اتباع بضع  ¸
قوانںى /قواعد سالمة اساسية خالل
القيام بأعمال التجديد:
 .١معدات وقاية ذاتية -بكل موقع بناء او هدم يجب
£
واىڡ ،
استعمال معدات وقاية ذاتية  ،مثال خوذة  ،حذاء 
ولباس مانع للتعرض الشعة الشمس .كما ويجب استعمال
معدات وقاية اخرى حسب الحاجة ،مثال سقالة آمنة
للعمل  ىڡ مواقع عمل مرتفعة ،قفازات واقية  ،نظارات
لالذن وقناع 
واىڡ للوجه ،سدادات 
£
لالنف والفم.
واقية ،
.
 .٢ادوات العمل -يجب التأكد من سالمة ونظافة ادوات
العمل اليدوية والكهربائية ومالءمتها لنوع المهمة
المنشودة.
 .٣العمل ¸ ىڡ مواقع عمل مرتفعة -يجب العمل  ىڡ موقع
عمل مرتفع عىل سطح مسيّج بسياج مكون من لوح علوي،
سفىل مع ساللم مالئمة للصعود اىل
لوح وسطي ولوح 
موقع العمل ،واذا لم تتوفر هذه المتطلبات  ،يجب
£
واىڡ من السفوط .سقاالت مؤقتة يجب ان
استعمال حزام 
توضع  ىڡ اماكن مناسبة وتثبت كما يجب.
 .٤ازالة à
االنقاض -خالل هدم وازالة انقاض 
االبنية،
يجب فصلهم من مصدر الكهرباء ،غاز وماء ،ووضع سياج

وعالمات انذار ،ومنع اي انهيار غرى قابل
للسيطرة ،منع حدوث ارصار البنية مجاورة او
الغرى معدّ ة للهدم.
اجزاء من المبنة 
 .٥مواد البناء -المواد المستعملة هي :مواد
الصقة  ،الوان  ،مذيبات ومواد كيميائية اخرى من
شأنها احداث 
الرصر للصحة .يجب قراءة تعليمات
الحذر المكتوبة عىل الغالف والعمل بحسبها.
الكهرباىى 

واالجهزة
 .٦كهرباء -العمل بالنظام


لكهرباىى
الكهربائية  ،يسمح بموجب القانون فقط

مؤهل .
 .٧الوقاية من الحريق -اعمال اللحام خالل
العزل بواسطة الزفتة الساخنة من شأنها التسبب
بالحرائق ،لذالك ،ابعدو المواد القابلة لال·شتعال
من موقع العمل وتأكدوا من وجود وسائل ال·خماد
الحريق  ،مثل مطفأة الحريق او الرمل.
اوىل -يحب التأكد من وجود معدات
 .٨اسعاف 
االوىل بمتناول اليد  ىڡ موقع
لتقديم االسعاف 
العمل  ،ومن وجود شخص مؤهل لتقديم

وىل .
اال·سعاف اال 

الحد من التعرض لمادة السليكا البلورية خالل العمل

بقلم Äآرس باردو  ،مدير قسم االبحاث بمعهد الوقاية والسالمة
قام معهد الوقاية والسالمة بخطوه تمهيدية للحد من التعرض لمادة السليكا البلورية بالمصانع وورشات
è
الىى تقوم بمعالجة¸  /
تجهرى حجر الشايش الطبيعي والمصنّع تحت اطار مرسوع توعية الذي بادرت فيه
العمل 
التغيرى
مديرية السالمة والصحة المهنية .اعطت المديرية المساعدة المهنية للمصانع الموجودة بمرحلة

التكنولوجي لطرق العمل للحد من تناثر غبار مادة السليكا.
قام المعهد 
الوطىى للسالمة والصحة المهنية بالواليات

المتحدة االمريكية ) (NIOSHبتقييم التعرض لمادة السليكا
£
الىى تقوم بمعالجة/
خالل العمل بالمصانع وورشات العمل 

تجهرى حجر الشايش الطبيعي والمصنّع باحد المعامل الذي
كبرى  
بںى
يصنع فيه حجر الشايش للمطابخ .هنالك تشابه 
المرسوع 
االمريىك  
وبںى تخطيط مراحل Ä
خصائص Ä
مرسوع

معهد الوقاية والسالمة.
اصيب عامل الذي عمل  ىڡ مصنع الموجود  ىڡ الواليات
السليىس(
المتحدة االمريكية بمرض السيليكوزيس ) السحار

وكان قد عمل فيه  ١٠سنوات ومن خاللها تعرض لغبار مادة
السليكا .
كان هذا اول حدث لال·صابة بمرض السليكوزيس ) السحار
السليىس( شمال الواليات المتحدة 
االمريكية كنتيجةً للتعرض

لحجر الشايش المصنع الذي يحوي عىل Ä
اكرى من  ٪٩٠سيليكا.
يستعمل المصنع تقنيات مختلفة ،من بينها تقطيع الواح
حجر الشايش ،تصنيع اطراف 
الاللواح بماكنات محوسبة
– CNCبري يدوي ناعم وخشن بواسطة اجهزة تعمل عن
طريق الهواء المضغوط .يتم ãالرىي الخشن بواسطة اداه بري
£
الىى تحوي حبوب االماس
عىل شكل كأس واخرى
مسطحة  ,
الملتصقة عىل طبقة من 
االلماس ،اما ãالرىي الناعم فينجز
بواسطة شاشات تحتوي عىل الكربون  .ىڡ جميع 
االحوال فإن

هذه العمليات هي عمليات رطبة تهدف اىل تقليص انتشار
الغبار خالل العمل.
بںى المصانع ىڡ ارسائيل  
كبرى  
وبںى المصانع  ىڡ
هنالك تشابه 

الواليات المتحدة االمريكية  ىڡ تصنيع حجر الشايش الطبيعي
والمصنّع :يتعرض العمال لمادة السليكا £
حىى وان كانت
العمليات رطبة ،كون العمليات رطبة ال يكفي لتقليص

Национальный институт США по безопасности
и гигиене труда (NIOSH) выполнил
независимую оценку подверженности
воздействию кремнезема в процессе обработки
природного и искусственного мрамора на
одном из предприятий, производящих
мраморные плиты для кухонь. Существуют
многочисленные аналогии между этим
американским проектом и проектом,
запланированным Израильским Институтом
безопасности и гигиены труда.
На американском предприятии имел место
случай заболевания силикозом работника,
который проработал там 10 лет на работах,
сопряженных с выделением каменной пыли.
Этот был первый случай заболевания
силикозом в США вследствие воздействия
пыли искусственного мрамора, которая может
содержать свыше 90% кремнезема. На
предприятии используется комбинированная
технология, включающая резку мраморных
плит, обработку кромок и поверхностей на
машинах ЧПУ, грубую и тонкую ручную
шлифовку плит с помощью пневматического
инструмента. Грубая шлифовка производится
посредством абразивных дисков, содержащих
алмазную крошку, наклеенную на алмазную
подложку, а для тонкой шлифовки и отделки
используются подушечки, содержащие камедь.
Все эти процессы являются влажными с целью
уменьшить выделение пыли.
Существует аналогия между предприятиями по
обработке природного и искусственного
мрамора и Израиле и в США: работники
подвержены воздействию кремнезема и при
влажных процессах; одно лишь увлажнение
недостаточно для того, что снизить
подверженность до уровня менее половины
максимально допустимого, из-за распыления,
вызванного работой автоматических машин и

Источник: NIOSH.

За дополнительной информацией о безопасности при ремонтных работах, об уменьшении вредного воздействия кремнезема и об использовании кранов в строительстве можно обратиться в Информационный центр Израильского института безопасности и гигиены труда по тел. *9214 или через сайт www.osh.org.il.

الحياه

حلوه ،حافظوا عليها!

التعرض لنصف النسبة المسموحة بسبب تدفق
المادة عند تشغيل الماكينات االوتوماتيكية واالدوات
اليدوية.
يمكن ان تصل نسبة مادة السليكا  ىڡ الهواء الذي
نستنشقه £
حىى  ٪٧٠اما عند استعمال ديسك التقطيع
الناعم او عند تقطيع الواح حجر الشايش او نقل
اكرى من
الواح الشايش للتقطيع ،نتعرض لنسبة ã
النسبة القصوى المسموحة.
تركرى £يرىاوح  
نحصل عىل  
العمىل
بںى المستوى

والنسبة القصوى المسموحة خالل ãالرىي الناعم.
يتشابه الوضع القائم بالبالد المصنع الذي ف ُِحص
بالواليات المتحدة االمريكية من حيث نسب التعرض
قصرىة ،حيث وجد ان
لمادة السليكا خالل عمليات 
اكرى نسبة تعرض خالل ãالرىي الخشن والناعم تتم  ىڡ
ã
القصرىة.
العمليات

وسائل التهوئة ال تشمل عوادم محلية ،واحيانا تكون
ايضا تهوئة عامة£ ،
الىى تجلب الهواءالنقي ايضا.
ىڡ ارسائيل ،مساحة تخزين 
االلواح المنوي تصنيعها

تأخذ  
االكرى  ىڡ المصنع.
الحرى ã

£
الىى لم تغسل ولم تنظَّف بعد يشكل
تخزين االلواح 
المصدر ال·نتشار الغبار الذي يحوي مادة السليكا.
يمكن االستنتاج ان الدمج  
بںى طريقة عمل ذات
اكرى بتقليص
الرطوبة والتهوئة المحلية هو ذو فاعلية ã
مستوى مادة السليكا  ىڡ البيئة ومستوى التعرض
اليها ،مقارنة مع طريقة العمل ذات الرطوبة وحدها،
لذالك فهو 
االفضل والموىص به.
المصدر NIOSH :

رافعات بموقع البناء

تصوير  :ميخال لرىر


سلطاىى  ،مرشد  ىڡ مجال البناء والصناعة ،معهد الوقاية والسالمة
بقلم موطي

¸
¸
وىڡ ومواقع البناء.
تستعمل الرافعات عىل
نطاق واسع ىڡ صناعة االنشاءات 
¸
¸
الرىجية بجميع انواعها ،وهي معدة
الرافعات المستخدمة ىڡ مواقع كهذه هي ىڡ الغالب من نوع الرافعة À
لتوصيل مواد البناء و لنقل المعدات.

مالءمة الرافعة المنشودة يجب ان تتم حسب

المبىى المخطط ،ووفق تخطيط مسبق ودقيق
لموقع الرافعة  .يجب الحصول عىل الموافقة
من السلطة المحلية.
يمكن الحصول عىل موافقة السلطة المحلية
التأثرىات المحتملة لحركة الرافعة
بعد
فحص 
 
اىص والمؤسسات العامة ،وتأكيد
فوق االر 
عدم وجود خطر عىل المارّة .

£
الىى
ىڡ حاالت معينة يتطلب تركيب انظمة 
تحد من حركة الرافعة او تحد من المسافة
القصوى المسموح للعربة الوصول اليها بحيث
ال تتعدى مساحة البناء.
 ىڡ حاالت اخرى يتطلب تركيب نظام يقي من

بںى ر  
حدوث تصادم  
موجودتںى عىل
افعيتںى

 .٢يمنع تشغيل الرافعة اذا تالمس اي جزء منه
مع اسالك كهربائية مجاورة.
 .٣لكل رافعة يجب عرض فحص من قبل
استشاري مؤهل للتأكد من سالمتها بعد انشائها
تغيرى
وقبل بدء العمل بها ،وبعد احداث اي 
بمبناها او بعد القيام بأي اصالح جدي فيها.
  .٤يجب فحص الرافعة مرة كل ستة اشهر عىل
االقل بعد تاريخ الفحص السابق ،من قبل
استشاري مؤهل مازالت الرافعة قائمة.

كهرباىى مؤهل،
 .٥يجب الحصول عىل موافقة

لكرى لوح كهرباء الرافعة،
ذو رخصة مالئمة ã
عىل سالمة نظام الكهرباء بالرافعة.
الرىجية من قبل مشغل
يجب تشغيل الرافعات ã
رافعة مؤهل ,الحاصل عىل شهادة صالحة
للعمل عىل هذا النوع من الرافعات وبوزن
حموالت مالئمة.
ضمان الحموالت :يجب عىل الحمولة ان
تكون مربوطة بإحكام ،ذا دعم لضمان عدم
انزالقها ,حركتها او سقوطها.
يمنع جر الحمولة عىل االرض ،او رفعها من
مكان كانت قد ثبتت به.
يجب التذكر بأن مسؤولية تنفيذ العمل عن
طريق رافعة بمواقع البناء تقع عىل عاتق
مدير العمل.

قصة 
قصرى
ة ومؤلمة
مرة اخرى حادث قاتل بأحد مواقع بناء
قُتِ ل عامل البالغ من العمر  ٥٠عام بموقع بناء
 ىڡ منطقة الشارون .عىل ما يبدو ،سقط عليه

باطوىى يزن ثالثة طن وسحقه
خالل عمله اطار

£
حىى الموت .اعلن المسعفون وفاته  ىڡ الحال.
تلقت Ä
الرسطة بالغا عن حادث عمل Äرس  £ىڡ
تقاطع شاطئ الشارون ،وارسل Ä
الرسطيون
اىل المكان .نُقِ ل البالغ اىل باحثو حوادث
العمل .تم اغالق موقع العمل لمدة  ٤٨ساعة
وفق قانون تنظيم تفتيش العمل.

قصة 
قصرى
ة ومؤلمة
سقط عن السلم بينما كان يعمل عىل الجدار
سقط شخص البالغ من العمر  ٦٨عام عن السلم
بينما كان يعمل عىل جدار بالقرب من مرىله .قدم
الخدمات الطبية  ىڡ الحاالت الطارئة
له متطوعو

االوىل  ىڡ مكان
بمساعدة طاقم االطباء االسعاف 
الحادث ،ثم نُقل اىل المشفى وهو فاقدً ا الوعي
مع اصابات بالغة بالرأس .
اصيب شخص البالغ من العمر  ٧٤عاما من

كهرباىى ،بحادث
الغرىى  ،من منشار

الجليل  À
عمل ،بإصابة متوسطة .وصل طاقم اطباء اىل
المكان ،قدموا له العالج ونقِ ل بعدها اىل
مستشفى رمبام.

قرب ،اي انهما بنفس الموقع او بموقعي بناء
مجاورين.
رسوط مسبقة ال نشاء الرافعة:
 .١قبل بدء العمل ،تحقق من نوع £
الرىبة  ىڡ

اىص ،والعمل
المنطقة من قبل استشاري ار 
وفق تعليماته ال·نشاء الرافعة لمنع حدوث
هبوط £
الرىبة بسبب الحموالت الموجودة عىل
الرافعة.
قد يؤدي هبوط £
الرىبة اىل ميالن الرافعة
ويسبب سقوطها.

اعرف اكرى –
تلقى المزيد

انضم اىل نادي
اصدقاء معهد
الوقاية والسالمة
اتصل:

03-7715210
03-7715214

●

●

•

22
03-5266455

1122
61010
info@osh.org.il 03-5266456

ّ

9214

لمعلومات اضافية حول السالمة خالل أعمال التجديد ,الحد من التعرض لمادة السليكا و الرافعات بموقع البناء يمكنك التوجه لمركز معلومات معهد الوقاية والسالمة ,هاتف  035266455او عن طريق الموقع www.osh.org.il

● חוקים ותקנות
מחיר
יח’

מק"ט

מק"ט

 202100380תקנות הבטיחות בעבודה – מחצבות אבן; תקנות למניעת
מפגעים – מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה

25.00

 202100580תקנות גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בוויניל כלוריד; בעופרת

 202100390פקודה/תקנות – הודעות על תאונות ,מחלות
משלוח יד ,מקרים מסוכנים במקומות עבודה

25.00

202100400
202100410
202100420
202100430
202100440
202100450
202100460
202100470
202100480
202100490
202100500
202100510
202100520
202100530
202100540
202100550
202100560
202100570

שם הפריט

תקנות בטיחות בעבודה – נוחויות
תקנות בטיחות לעובדים בחומרי הדברה
תקנות בטיחות בעבודה – גיליון בטיחות
תקנות הבטיחות בעבודה –
הרמת בני אדם במלגזות
תחיקה בנושאי מתקני לחץ ומתקני קיטור
תקנות לעזרה ראשונה במקומות העבודה
תקנות ניטור סביבתי וניטור ביולוגי
של עובדים בגורמים מזיקים
תקנות גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
במתכות מסוימות
תקנות גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים באיזוציאנאטים
תקנות גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים
תקנות גיהות תעסקותית ובריאות העובדים
בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש]1970 ,
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו
פנקס הדרכה
תקנות לעגורני צריח; לעגורנאים,
מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים
חוק ותקנות בנושא חשמל
תחיקה בנושא חומרי נפץ
חוק ותקנות עבודת נוער

25.00
25.00
25.00
25.00

202100590
202100600
202100610
202100620
202100630
202100640

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

202100650
202100660
202100670
202100680
202100690
202100700

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
68.00
55.00
25.00

202100950
202101020
202101030
202101031
202101032
202101080
202101090
202101100

שם הפריט

חוק ותקנות בנושא רעש
תקנות לציוד מגן אישי
תחיקה בנושא עבודות בנייה
תחיקה בנושא טרקטורים ומכונות חקלאיות
תקנות גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בכספית
תקנות גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בבנזן
תקנות גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)
תקנות גיהות תעסוקתית
ובריאות העוסקים בקרינה מייננת
חוק ותקנות שירותי הובלה
תקנות גיהות תעסוקתית
ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק
חוק ותקנות עבודת נשים
תקנות גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
בממיסים פחמימניים הלוגניים מסוימים
חוק ותקנות בנושא מעבדות
תקנות גיהות תעסוקתית
ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר
תקנות הבטיחות בעבודה – עבודה בגובה
תקנות הבטיחות בעבודה  -עבודה בגובה בערבית
תקנות הבטיחות בעבודה – עבודה בגובה ברוסית
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק
חוק חומרים מסוכנים ותקנותיו
גז טבעי  -חוקים ,תקנות וצווים

מחיר
יח’
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
30.00

* יצא בפורמט חדש

3

● תקצירים

מק"ט

4

שם הפריט

שם הפריט

מחיר
יח׳

מחיר
יח׳

מק"ט

 212010800עקרונות הדרכת עובדים בנושא בטיחות בעבודה

9.00

 212011040הגנת מכונות

9.00

 212010810יסודות תורת הבטיחות וגורמי התאונות

9.00

 212011080בטיחות במחסנים

9.00

 212010820אחריות ומנהיגות של מנהל העבודה

9.00

 212011090מושגי יסוד במכניקה ,חוזק חומרים

9.00

 212010830תאורה בתעשייה

9.00

 212011100סיכוני חשמל בעגורן צריח

9.00

 212010840נוהל עבודה של ועדת בטיחות

9.00

 212011120אביזרי הרמה

9.00

 212010850סיכוני חשמל ומניעתם

9.00

 212011130הגנת מכונות – מיקום המגן

9.00

 212010880בטיחות בעבודה – גישות בסיסיות

9.00

 212011150בטיחות במכונות לעיבוד שבבי

9.00

 212010910בטיחות בריתוך בקשת חשמלית

9.00

 212011160שימוש נכון בכלי עבודה ידניים
המופעלים בכוח הזרוע

9.00

 212010920בטיחות באש

9.00

 212011180בטיחות בעבודה עם לייזר

9.00

 212010940בירור תאונות עבודה ומעקב אחריהן

9.00

 212011210חקירה של תאונות עבודה

9.00

 212010950בטיחות בעבודות קרינה

9.00

 212011220סטטיסטיקה של תאונות עבודה

9.00

 212010960רעש במקומות עבודה

9.00

 212010961הרעש והשפעתו על השמיעה

9.00

 212011230בחירה ויישום של המלצות
ואמצעים למניעת תאונות עבודה

9.00

 212010970מחלות מקצוע

9.00

 212011240הסיכונים של החומרים הכימיים

9.00

 212010980איוורור תעשייתי – היבטי גיהות

9.00

 212011250תחזוקת מתקני חשמל – היבט הבטיחות

9.00

 212010990גיהות ותנאים סביבתיים

9.00

 212011280היבטי גיהות בעבודות ריתוך

9.00

 212011020עקרונות הארגונומיה הפיזיקלית

9.00

 212011290האחריות המשפטית בבטיחות בעבודה

9.00

● שלטים ומדבקות

השלטים עשויים מפוליפרופילן (עמיד )UV
מדבקה  10X11ס"מ
שלט  30X31ס"מ

שלטים לפעילות חובה

חובה להשתמש
בכובע מגן

חובה להשתמש
בכפפות מגן

חובה להשתמש
במגיני שמיעה

209012220 209001680

209012280 209001690

209012210 209001700

חובה להרכיב
משקפי מגן

חובה להרכיב
מסיכת פנים

חובה לנעול
נעלי בטיחות

209012223 209001710

חובה להרכיב מסיכה
נגד אבק או גז
209012200 209001750

209001720

חובה להשתמש בחגורה
או ברתמת בטיחות
209001760

209012240 209001730

חובה להשתמש
במגן מתכוונן
209012290 209001770

חובה להשתמש
במגן

חובה לנעול

חובה לרחוץ ידים

209012270 209001780

209012260 209001800

209012250 209001810

209012090

209012110

209012411 209031881

מק"ט

שם הפריט

מחיר
יח’

209001680
209001690
209001700
209001710
209001720
209001730
209001750
209001760
209001770
209001780
209001800
209001810

חובה להשתמש בכובע מגן
חובה להשתמש בכפפות מגן
חובה להשתמש במגיני שמיעה
חובה להרכיב משקפי מגן
חובה להרכיב מסיכת פנים
חובה לנעול נעלי בטיחות
חובה להרכיב מסיכה נגד אבק או גז
חובה להשתמש בחגורה או ברתמת בטיחות
חובה להשתמש במגן מתכוונן
חובה להשתמש במגן
חובה לנעול
חובה לרחוץ ידיים

33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00

מדבקות
מק"ט

209012090
209012110
209012120
209012130
209012140
209012200
209012210
209012220
209012230
209012240
209012250
209012260
209012270
209012280
209012290
209012300
209012310
209012320
209012330
209012340
209012350
209012360
209012370
209012380
209012390
209012400
209012410
209012411
209012420
209012430
209012440

שם הפריט

מחיר
יח’

זהירות ,מתח גבוה
סכנה ,מתח גבוה – עובדים בקו
זהירות ,גג שביר
השימוש בטלפון סלולרי – אסור
זהירות ,שדה אלקטרומגנטי
חובה להרכיב מסיכה נגד אבק או גז
חובה להשתמש במגני שמיעה
חובה להשתמש בכובע מגן
חובה להרכיב משקפי מגן
חובה לנעול נעלי בטיחות
חובה לרחוץ ידיים
חובה לנעול
חובה להשתמש במגן
חובה להשתמש בכפפות מגן
חובה להשתמש במגן מתכוונן
עזרה ראשונה
מתקן לשטיפת עיניים
מפסק לחיצה לשעת חירום
זהירות ,סכנת אש
זהירות ,סכנת התפוצצות
זהירות ,סכנת שיתוך
זהירות ,קרני לייזר
זהירות ,סכנה ביולוגית
זהירות ,סכנת מעידה
זהירות ,משטח חלק
זהירות ,סכנה ממכת חשמל
זהירות ,קרינה מייננת
זהירות ,קרינה מייננת – (סוג המקור) **
זהירות ,סכנת רעל
העישון אסור
המים אסורים לשתייה

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00

** מדבקה  16X16ס"מ
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● שלטים ומדבקות

אזהרה כללית -
זהירות סכנה
209031820

השלטים עשויים מפוליפרופילן (עמיד )UV
מדבקה  10X11ס"מ
שלט  30X31ס"מ

זהירות,
סכנת התפוצצות
209012340 209031840

זהירות ,סכנת אש
209012330 209031830

זהירות,
סכנת שיתוך

זהירות,
סכנת רעל

209012350 209031850

209012420 209031860

שלטי אזהרה
זהירות ,סכנה
ממכת חשמל
209012400 209031870

זהירות ,קרני לייזר
209012360 209031890

זהירות,
שדה מגנטי חזק

מק"ט

שם הפריט

מחיר
יח’*

209031820
209031830
209031840
209031850
209031860
209031870
209031880
209031881
209031890
209031900
209031910
209031920
209031930
209031940
209031950
209031960

אזהרה כללית  -זהירות סכנה
זהירות ,סכנת אש
זהירות ,סכנת התפוצצות
זהירות ,סכנת שיתוך
זהירות ,סכנת רעל
זהירות ,סכנה ממכת חשמל
זהירות ,קרינה מייננת
זהירות ,קרינה מייננת (סוג המקור)
זהירות ,קרני לייזר
זהירות ,סכנה ביולוגית
זהירות ,שדה מגנטי חזק
זהירות ,מטענים עיליים
זהירות ,מלגזות נוסעות
זהירות ,גובה מוגבל
זהירות ,סכנת מעידה
זהירות ,משטח חלק

33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00

209032080
209032160

זהירות ,שדה אלקטרומגנטי
זהירות ,גג שביר

33.00
33.00

זהירות,
סכנה ביולוגית
209012370 209031900

זהירות,
מטענים עיליים
209031920

209031910

זהירות,
מלגזות נוסעות
209031930

זהירות,
סכנת מעידה
209012380 209031950
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זהירות,
קרינה מייננת
209012410 209031880

זהירות,
גובה מוגבל
209031940

זהירות,
משטח חלק
209012390 209031960

זהירות,
שדה אלקטרומגנטי
209012140 209032080

זהירות,
גג שביר
209012120 209032160

● שלטים ומדבקות

השלטים עשויים מפוליפרופילן (עמיד )UV
מדבקה  10X11ס"מ
שלט  30X31ס"מ

שלטי איסור

שלטי מידע
מק"ט

שם הפריט

מחיר
יח’*

מק"ט

שם הפריט

מחיר
יח’*

209061970

עזרה ראשונה

33.00

209041610

העישון אסור

33.00

209061980

הוראות כיוון כללי (ימין)

33.00

209041611

אסור לעשן (גם בערבית) ( 20X30ס”מ)

33.00

209061981

הוראות כיוון כללי (שמאל)

33.00

209041612

אסור לעשן (גם בערבית) ( 60X50ס”מ)

41.00

209061990

יציאת חירום לימין

33.00

209041620

השימוש בסולם אסור

33.00

209062000

יציאת חירום לשמאל

33.00

209041630

ההפעלה אסורה

33.00

209062010

טלפון לשעת חירום

33.00

209041640

אש ,להבה גלויה ועישון אסורים

33.00

209062020

מתקן לשטיפת עיניים

33.00

209041650

מעבר הולכי רגל – אסור

33.00

209062030

מקלחת חירום

33.00

209041660

המים כאמצעי כיבוי אסורים

33.00

209062040

מפסק לחיצה לשעת חירום

33.00

209041670

מים אסורים לשתייה

33.00

209062050

אזור רעש מזיק – חובה להשתמש
במגיני אוזניים מתאימים

33.00

209042090

השימוש בטלפון סלולרי אסור

33.00

209032110

סכנה ,מתח גבוה

15.00

209062060

מפלס הרעש בתחנת עבודה זו

33.00

209042150

אסור להפעיל ( 1.5X11.5ס”מ)

15.00

209062070

זהירות – אבק מזיק

33.00

209042170

סכנה! כאן בונים

45.00

שלטי מידע

עזרה ראשונה

209061970
209012300

טלפון לשעת חירום

209062010

הוראות כיוון כללי
(ימין)

209061980

מתקן לשטיפת עיניים

209062020
209012310

הוראות כיוון כללי
(שמאל)

209061981

מקלחת חירום

209062030

יציאת חירום לימין

209061990

מפסק לחיצה
לשעת חירום

)35X19( 209062060

יציאת חירום לשמאל

 30X40( 209062000ס"מ)

)35X19( 209062050

)35X19( 209062070

209062040
209012320

שלטי איסור

העישון אסור

209062020

209012310

המים כאמצעי כיבוי
אסורים

209041660

השימוש בסולם אסור

209041611

מים אסורים
לשתייה

209041670
209012440

209041620

ההפעלה אסורה

209041630

אש ,להבה גלויה
ועישון אסורים

209041640

מעבר הולכי רגל –
אסור

209041650

השימוש בטלפון
סלולרי אסור

209042090

209032110
209042150

209042170
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● שלטים ומדבקות להובלת חומרים מסוכנים

השלטים עשויים מפוליפרופילן (עמיד )UV
מדבקה  10X11ס"מ
שלט  30X31ס"מ

209022451

209022452

209022453

209022454

209022550

209022570

209022580

209022581

209022460

209022470

209022480

209022490

209022582

209022583

209022590

209022610

209022500

209022510

209022530

209022540

209022520

209022620

209022560

מדבקות לזיהוי חומרים מסוכנים ( 20X20ס”מ)

209022630

209022640

✪✪

סימן האזהרה הזה מיועד לשימוש
כשלט אזהרה על רכב בלבד

✪✪ ✪

סימני האזהרה האלה מיועדים לשימוש
על אריזות בלבד

209022650

מדבקות לזיהוי חומרים מסוכנים ( 20X20ס”מ)

מק"ט

שם הפריט

מחיר
יח’*

מק"ט

שם הפריט

מחיר
יח’*

209022451
209022452
209022453
209022454
209022460
209022470
209022480
209022490
209022500
209022510
209022520
209022530
209022540
209022550
209022560
209022570
209022580
209022581
209022582
209022583
209022590
209022600

קב' סיכון  – 1חומרים מתפוצצים
קב' סיכון  – 1חומרים מתפוצצים 1.4
קב' סיכון  – 1חומרים מתפוצצים 1.5
קב' סיכון  – 1חומרים מתפוצצים 1.6
קב' סיכון  – 2גזים מתלקחים
קב' סיכון  – 2גזים לא מתלקחים ולא רעילים
קב' סיכון  – 2גזים רעילים
קב' סיכון  – 3נוזלים מתלקחים
קב' סיכון  – 4מסוכן במגע עם מים
קב' סיכון  – 4חומרים מתלקחים מוצקים
קב' סיכון  – 4נתון להתלקחות עצמית
קב' סיכון  – 5.1חומרים מחמצנים
קב' סיכון  – 5פרוקסידים אורגניים
קב' סיכון  – 6חומרים רעילים
קב' סיכון  – 5.2פרוקסידים אורגניים
קב' סיכון  – 6זהירות! חומרים מדבקים
קב' סיכון  – 7חומרים רדיואקטיביים (לרכב)
קב' סיכון  – 7חומרים רדיואקטיביים (דרגה )1
קב' סיכון  – 7חומרים רדיואקטיביים (דרגה )2
קב' סיכון  – 7חומרים רדיואקטיביים (דרגה )3
קב' סיכון  – 8חומרים מאכלים (קורוזיביים)
מדבקת אותיות וספרות (קוד זיהוי לחומ”ס)*

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
2.00

209022610
209022620
209022630
209022640
209022650
209022660
209022659

קב' סיכון  – 9חומרים וחפצים מסוכנים אחרים
חומרים מותכים
חומר בקיע
מטען מעורב של חומר מסוכן ( 26X37ס”מ)
חומרים מזיקים לסביבה
מספר טלפון להתקשרות חירום במקרה של תקלה
כרטיס מידע למוביל חומ”ס

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
2.00
8.00

209022700

הנחיות בכתב לנהג המוביל חומ”ס

11.00

* ראו פירוט בטופס ההזמנה

שילוט להובלת חומרים מסוכנים
מק"ט

שם הפריט

מחיר
יח’*

209052100

שלט פח ()40X70

61.00

● מועדון עמיתי הבטיחות
מחלקת רכש ,לוגיסטיקה והפצה:
בת ים ,מגדלי הים התיכון ,רח' הים  ,2מיקוד5930314 :
טל'03-7715210 ,03-7715214 :

הנהלת הארגון
א.ג.נ,.

הנדון :עמית בטיחות במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות לשנת 2018



השקעת משאבים להורדת עקומת תאונות העבודה ומחלות המקצוע היא חובה כלפי החברה והמדינה שבה אנו חיים ויש בצדה גם רווח
כלכלי לא מבוטל .אחת הדרכים הסלולות לקידום רמת הבטיחות( ,המעוגנת בחוק ובתקנות ,בדבר חובת מסירת מידע והדרכת עובדים,
תשמ"ד  ,)1984היא הדרכה והסברה לעובדים "איך לעשות" ו"מה לעשות".



חברות במועדון עמיתי הבטיחות של המוס"ל מחזקת את מעורבות העמיתים ,העובדים והמנהלים ומבטיחה קבלת מידע על מגוון פעולות
ההדרכה וההסברה המתבצעות במחוזות השונים של המוס"ל ,ועל האפשרות לקבל הדרכה גם בין כותלי המפעל.



בתמורה לדמי העמית השנתיים תהיו זכאים לאלה:
א 5% .הנחה על השתתפות בכל הקורסים ,הסמינרים וימי העיון שהמוס"ל מקיים.
ב 10% .הנחה ברכישת מגוון ספרות בטיחות מקצועית ,שלטים ומדבקות.
ג .עיון בספריית אתר המוסד.
ד .מנוי לספרייה המקוונת של המוס"ל (זכאי רק עמית מרמה ב' או ג').
ה .ביטאון "בטיחות" ועלון "בטיחות" אחת לחודשיים.
הפרסומים יישלחו אליכם ישירות בדואר ללא תשלום נוסף.



קיימות  4רמות של עמיתי בטיחות ,ובהתאם לכך מספר הפרסומים שיישלחו אליכם.

מס'
סידורי

סוג
הפרסום

מס' הוצאות
לשנה

מס' יחידות לכל הוצאה לאור
לרמה ב'

לרמה ג'

1

ביטאון "בטיחות"

6

1

2

5

8

2

עלון "בטיחות"

6

5

5

15

25

3

לוח שנה

1

335

3
675

7

10
2,180

דמי שוחרות לפי רמות ,בשקלים

לרמה בסיסית לרמה א'

1,545



נוסף על הפרסומים הנ"ל  ,אתם רשאים לרכוש מנוי לעותקים נוספים מביטאון "בטיחות " ועלון "בטיחות" לפי :
א .ביטאון בטיחות :מנוי שנתי לכל יחידה נוספת כולל משלוח  6( ₪ 137הוצאות בשנה).
ב .עלון קיר :מנוי שנתי ( 5עותקים לכל יחידת מנוי) כולל משלוח  6( ₪ 58הוצאות בשנה).



הנכם מתבקשים למלא ולשלוח אלינו את טופס ההרשמה/חידוש המצורף ,בהקדם.



להלן אפשרויות התשלום:
א .העברה בנקאית :שם המוטב – המוסד לבטיחות ולגיהות ,בנק לאומי ( ,)10סניף  ,811ח"ן 500279/89
ב .המחאה לפקודת :המוסד לבטיחות ולגיהות .כתובת למשלוח :המוסד לבטיחות ולגיהות ,ת.ד  1122תל אביב מיקוד 6101001
ג .כרטיס אשראי :באמצעות מחלקת הפצה ,טל' 03-7715214/210



לתשומת לבכם:
א .הזכאות להנחת עמית תקבל תוקף החל ממועד התשלום ועד לסוף תקופת החברות (לא תינתן הנחה רטרואקטיבית!).
ב .תעודת עמית בטיחות (ראה מעבר לדף) תישלח לאחר קבלת התשלום.

ראו ספח הרשמה מעבר לדף!
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● טופס הרשמה

ספח ההרשמה

לכבוד

לוגיסטיקה והפצה:
רכש,ומחסן הפצה:
מחלקת רכש
מחלקת

בת-ים ,מגדלי הים התיכון ,רח' הים  ,2מיקוד 5930314
טל' ,03-7715210 ,03-7715214 :פקס'03-6575148 :
 .1אנו 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.
 .2שם 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

אפשר לצלם את הטופס ולשלוח בפקס או בדואר אלקטרוני

את פרסומי המוסד ניתן
לרכוש גם בחנות המקוונת
www.osh.org.il/shop

לכבוד
לכבוד
מחלקת רכש ,לוגיסטיקה והפצה
ואחסון
הפצה
מחלקת ,2משק
לבטיחות
5930314
מיקוד
ולגיהות ,רח' הים
הים התיכון,
המוסדמגדלי
בת ים,
5930314
,)03(7715211בת-ים
התיכון ,רח' הים ,2
מגדלי הים
,)03(7715214
,)03(7715210
טל'
03-7715214 ,03-7715211
פקס',03-7715210:
טל':
m.hafatza@osh.org.il
 ,)03(6575148דוא"ל:
פקס03-6575148 :
אבקש להזמין את הפרסומים:
מס'
סידורי

קוד
הפריט

כמות
מוזמנת

שם
הפריט

סה”כ
מחיר

מחיר
ליחידה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
מ 260-מ(ראו עמוד )9
לחומ"ס
(אותיות/ספרות)
מדבקות
ֿ־( 209022600ראו עמוד )8
לחומ״ס
וספרות)
מדבקות (אותיות
E
W
R
Y
T
S
X
P
Z
סוג

1

2

3

4

5

 6או 9

7

8

0

כמות
את הפרסומים הנ"ל אבקש לשלוח אליי ,לפי הכתובת:
שם המזמין (מפעל/פרטי)  .......................................................................................................................................מייל ..................................................................................................................................
טלפון  ................................................................................פקס'  ...............................................................................ח"פ/ת.ז.................................................................................................................... *.
רח'  ..............................................................................................ת.ד ............................................... .עיר  ....................................................................................מיקוד...........................................................
		
המשלוח ל** ב ■ :דואר רשום

התשלום ב:

■ הובלה ע"י המזמין  /חברת שליחים .........................................................................................................................................
■ חברת הובלה "צ׳יטה"

■ נא לשלוח חשבון לתשלום
■ מזומן
				
■ כרטיס אשראי

תאריך........................................... :

■ מצ"ב המחאה ע"ס  ...............................ש"ח לפקודת המוסד לבטיחות ולגיהות

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

11

משרדי הנהלת המוסד
תל אביב ,רח' מזא"ה  ,22ת״ד  ,1122מיקוד 6521337
טל' ;)03( 5266431 ;)03( 5266444 :פקס)03( 5252448 :
משאבי אנוש :טל' ;)03( 5266496 :פקס)03( 5252448 :
מינהל תפעול :טל' ;)03( 5266420/ 1 :פקס1533-5266421 :
מינהל הנדסת בטיחות ופרויקטים :טל' ,)03( 5266438 :פקס)03( 6204320 :
מחלקת בריאות תעסוקתית :טל' ,)03( 5266485 :פקס)03( 5266410 :
מרכז מידע :טל' ,)03( 5266455 :טלפון מקוצר  ,*9214 :פקס)03( 5266456 :
מינהל הסברה ,פרסום והוצאה לאור :טל' ,)03( 5266476 :פקס)03( 6208232 :
מחלקת מחקר :טל' )03( 5266483 :פקס)03( 6208230 :
מינהל הכשרה והדרכה:
בת ים ,מגדלי הים התיכון ,רח' הים  ,2מיקוד 5930314
טל' ,)03( 7715200 :פקס ,)03( 6593449 :חיוג מקוצר*9293 :
דוא"לtraining@osh.org.il :
מחלקת רכש ,לוגיסטיקה והפצה:
בת ים ,מגדלי הים התיכון ,רח' הים  ,2מיקוד 5930314
טל' ,)03( 7715214 ,)03( 7715211 ,)03( 7715210 :פקס)03( 6575148 :
דוא"לm.hafatza@osh.org.il :
מחוזות:
מרכז וירושלים:
תל אביב ,רח' מזא"ה  ,22ת״ד  ,1122מיקוד 6521337
טל' ,)03( 5266471 ,)03( 5266465 :פקס)03( 6208596 :
דוא"לtel-aviv@osh.org.il :
צפון:
נשר ,בית עופר ,דרך ישראל בר-יהודה  52ת״ד  ,386מיקוד 3660202
טל' ,)04( 8218890 :פקס)04( 8218895 :
דוא"לhaifa@osh.org.il :
דרום:
באר שבע ,מגדל הרכבת ,רח' בן-צבי  ,10ת״ד  ,637מיקוד 8489328
טל' ,)08( 6276389 :פקס)08( 6275129 :
דוא"לbeersheva@osh.org.il :

