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   וגיהותשכל עוסק בבטיחות 

 

 מומלץ שידע ויכיר



 שימוש בסרטונים ברשת. 1





http://www.napofilm.net/en


Napo - http://www.napofilm.net/en 

סדרת סרטונים מצוירים  •

בפנטומימה בנושאי בטיחות  

 ובריאות תעסוקתית
• HSE (UK); DGUV (Germany); 

INAIL (Italy); INRS (France); 
SUVA (Switzerland); and, AUVA 
(Austria) 

 י מומחי תקשורת"נוצר ע•

מנסים להחדיר בטיחות ובריאות  •

 דרך חיוך
  stressסרט אחרון שהופק בנושא •

 בעבודה

 

 

http://www.napofilm.net/en


 safeworkIL יוטיובערוץ 

https://www.youtube.com/user/safeworkil


2 .social –  היכרות עם

 רשתות חברתיות  



 רשתות חברתיות





 בפייסבוקדף המוסד 

 

 אוהדים 6,000 –כ •

 בשבוע פוסטים 10 –כ •

 חומרים מהארץ ומהעולם•

 תחרות הצילומים –פעילויות מיוחדות •

 אפשרות פשוטה להפצה ושיתוף•

קשירת  , חומרים מסוכנים, תאורה, הגורם האנושי, ציוד מגן אישי, חוק ותקנות, ארגונומיה

תקנה חדשה לניהול  , תחרות צילומי בטיחות, קורסים והשתלמויות, עגורנים, מטענים

 ..ועוד.. בטיחות ועוד

https://www.facebook.com/safeworkil


   אתרי אינטרנט. 3



 רשימת אתרים מומלצים

https://www.osh.org.il/heb/info/safety-sites/


 ולגיהותאתר המוסד לבטיחות 

osh.org.il 

https://www.osh.org.il/heb/main/


 OSH.ORG.IL –אתר המוסד 

 אלפי דפי תוכן•

 מדורים מקצועיים•

 ספריות מקוונות מקצועיות 2•

 פורום מקצועי ולוח מודעות מקוון•

מאגרי ניהול ידע בתחום הבריאות והבריאות  •
 התעסוקתית

 הזמנת הדרכות והכשרות•

 חנות מקוונת•

 יוםמתעדכן מידי •

 מאות גולשים ליום•

 

 

 

https://www.osh.org.il/heb/main/


 הגשת שאילתה –אתר המוסד 

https://www.osh.org.il/heb/queryform/.aspx


תחקירים מקוונים של  . 4

 תאונות עבודה ברשת



http://www.csb.gov 

http://www.csb.gov/


 -מדורים מקצועיים 

 הפקת לקחים מתאונות

https://www.osh.org.il/heb/Prof/info_inner_ar/


 ויקיפדיה. 5

OSH-WIKI 
 (פעם ראשונה –חכמת ההמונים )



http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C_%282010%29


 

הסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בתעסוקה  •
EU-OSHA)) 

 בתעסוקהשל הבטיחות והבריאות " ויקיפדיה"ה•

המקוון הראשי בתחום הבטיחות והבריאות   מקור•
 התעסוקתית

מאמרים רבים ומגוונים המכסים מגוון רחב של  •
,  חומרים מסוכנים, ניהול הבטיחות: נושאים כגון

 הגורם האנושי ועוד, ארגונומיה

 

 

http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page


 חיפוש ברשת. 6

 שימוש במנועי חיפוש



www.ilpi.com/msds/index.html 

http://www.ilpi.com/msds/index.html


 השריפה בכרמל



 תשובה ולא שאלה –חיפוש בגוגל 

https://www.google.co.il/


 תשובה ולא שאלה –חיפוש בגוגל 

https://www.google.co.il/


 relatedשימוש ב 

https://www.google.co.il/


 לימוד והדרכה. 7

 on-line 



 בבואכם לעבודה

http://www.socrateslogic.com/InsightTutor/SLR.asp?tNumber=-4066505065


 נוהג טוב

http://oldsite.osh.org.il/gp/default.asp


גלישה בפורום  . 8

 מקצועי
 (שניהפעם  –חכמת ההמונים )



 אתר המוסד –פורום מקצועי 

http://www.oshforum.org.il/


 אתר המוסד –נושאים מפורום מקצועי 

 ,  בודק מוסמך לעגלת משטחים•

 ,  בטיחות בתליית שלטי חוצות•

 ,  במת הרמה•

 אמוניה סיכונים ובטיחות•

 מלגזה חשמלית ידנית•

 ריקון מיכל דלק•

 שכר ממונה בטיחות•

 מעבדה כימית•

http://www.oshforum.org.il/


רישום לעלון  . 9

 אלקטרוני  



 המוסד לבטיחות –עלון אלקטרוני 



רכישות מקוונות של  . 10

 פריטי בטיחות באינטרנט



 חנות מקוונת



 תודה רבה

 וגלישה נעימה


