מית בווינגיייט
במכללה האקדמ
ל
מיה
די ארגונומ
רכז ללימוד
המר
תחום הארגונומייה
בתו.
העוסק בחקר יחסי הגומלין שבין האדם לסביב
ק
ארגונומיה )הנדסת גגורמי אנוש(  -מדע
התאימם
דות ,מוצרים ,סביבות ומערכות כדי לה
שימות ,עבוד
עיצובם של מש
מיה תורמת לפיתוחם ולע
הארגונומ
הם.
תם נגישים לה
הם וכדי לעשות
הם ומגבלותיה
על פי יכולותיה
המשתמשים ע
לצורכי ה
משרדית ,ואנשי
ת
תעשייתית או
ת
של סביבת עבוד
מכל תכנון ל
הם כיום חלק בלתי נפרד מ
שיקולים ארגונומיים ה
דה
רגונומיה ת
העובד .מטרת האר
ד
דיים של
שיספקו את הצצרכים הייחוד
על פתרונות ש
מיה שוקדים ע
הארגונומ
לתת לעובד
ארוך.
מנע נזקים בטוווח הקצר והא
את יעילותו ותמ
ובטוחה שתגדיל ת
ה
בריאה
עבודה נוחה ,ב
סביבת ע

מטרת הקורס
עשייתי,
חות ,רפואה ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,עיצוב תע
קרובים )בטיח
ע מתחומים ק
הכשרת אנשי מקצוע
להעריכם ולספק
ם
סיכונים ארגונומיים בסביבות עבודה שוננות,
תעשייה וניהול ,חינוך גופני ,אדריכלות( לזהות ס
דה.
פגיעות בעבוד
בד ולמניעת פ
פתרונות להגברת יעיילותו של העוב

ברמות הגגבוהות ביותר
ללמוד ב
הספר להשתלמויוות במכללת ווינגייט ,בשית
ר
בית
תוף עם צביקה כץ וחברת "ארגוטיים" ,בנו למענכם קורס,
עשייתי,
מיה :עיצוב תע
מתוך מדעים שונים ,כולם בעלי נגיעה ישירה לארגונומ
ך
סוגו ,המשלב תכנים
ראשון מס
דריכלות ,בטיחות,
מטריה וביומכנניקה.
קתית ,אופטומ
תעשייה וניהול ,פסיככולוגיה תעסוק
ה
רפואה ,אד
מעשי רב ,ובזזכותם תהיה למידת
תחומם ,כולם בעלי ניסיון מ
מורכב מטובי המרצים בת
ראה בקורס מ
צוות ההור
מוחשית.
הארגונומייה חווייתית ומ
שה דרך
עוסקת .הדבר ייעש
ת
ל
פים את
הכיר למשתתפ
קורס היא לה
מטרת הק
שלל ההיבטים שבהם הארגוננומיה
ובהתנסות מעשית.
ת
המתמחות בציוד ארגונוומי
ת
סיורים בחברות
הרצאות ,ס

שאי הלימוד
מבנה הקורס ונוש
שנושאו הוא הארגונומיה
דית ,ושלב ב ש
שני שלבים :שלב א שנושאו הוא הארגונומיה המשרד
בקורס ש
ב כולל:
תית .כל שלב
התעשיית
מוד פרונטאלי וסיורים מקצוועיים
 50שעות לימ
ת
מעשית
תנסות
 15שעות הת
בסך הכול 130 :שעות
ת –  65שעות לימוד לכל שלב

ה משרדית
מיה בסביבה
ארגונומ
אנוש
עקרונות הנדסת ש
ת
מבוא לארגונומיה ו
אורה ,קרינה(
גורמים משפייעים בסביבה משרדית )תא
WRMSD
בדי מחשבD's-
פגיעות תעסווקתיות אופייניות בקרב עוב

ים בתחנת עבוד
הערכת סיכוניים ארגונומי ם
כלי מדידה לה
דה משרדית
omputer Vissual Syndro
ome – CVS
Co
מדות ממוחשב
ת ובקרות בעמ
תכנון תצוגות
בות
אדריכלות
ת
שיקולים ארגונומיים בתכנייות
הקווים המשיק
עיצוב פנים – ה
ארגונומיה וע
קים
סביבות עבודה משר
ת
רן של
עיצובן ושיפור
רדיות
OJT – On The Jo
ob Training
ם
מיוחדים
מותאמת לאוככלוסיות עם צרכים
ארגונומיה המ
רת eedback
תכניות טיפולל ומניעה בעזר
Bio Fe
ריאות בקרב ע
ת לקידום הבר
בניית תכניות
עובדי משרד

ה התעשייתית
מיה בסביבה
ארגונומ
תית
ביבה תעשיית
עקרונות הנדסת אנוש בסב
WRMS
ביבה התעשייתית – SD's
מחלות תעסוקתיות ותאונות עבודה בסב

אקלים(
רעש ,ויברציה ,א
סביבתיים ) ש
גורמי סיכון ס
דה
בטיחות וארגגונומיה בעבוד
Workkplace & Job Analysis
ה
הערכה ארגונומיים
כלי מדידה וה
לסביבה תעשייתית
Manua
al Handling
לחץ ושחיקה
ה בעבודה
עמדות בקרה
שיקולים ארגונומיים בתכנוון פסי ייצור וע
מערכת הבריא
ארגונומיה במ
אות
היעילות בעבוד
ושיפורם – הגברת ה
ם
ניתוח ביצועי עובד
דה
שמליים ופנאומ
כלי שינוע חש
מטיים
OJT – On The Jo
ob Training
פגיעה תעסוקתית
ה
תו לאחר
ם והחזרת העובד לעבודת
תכניות שיקום
ם בריאות במפ
תכניות קידום
פעלים

הלימוד
ד
אוופן
התנסות
קבוצות וביחידים ,סיורים מקצועיים וה
הלימוד ,ניתוח מצבים בק
אליות ,תרגיללים בכיתת ה
רצאות פרונטא
הר
מע
עשית במפעלים.
הארגונומיה.
ה
ם
בתחום
תבי עת
מרים מתוך כת
ם לספרות מקצועית ולמאמ
סף על כך יופננו המשתתפים
נוס

עשית
תנסות מע
הת
תעשיית
במפעלים מובילים בת
ם
סיורים לימודיים
בשטח באמצעות ס
ח
מעשית
קורס יתוודעו לעבודה המ
משתתפים בק
המ
דה.
תעשייה הכבד
הייטק ,בתעשיית המזון ובת
הה
אלה יהיו
שונות הנדרשות בתחום – כל א
ת
תהליכי עבודה מגוונים ,מכש
חדת להכיר ת
זו הזדמנות מיוח
שור מתקדם ומטלות
בעתיד.
משתתפים ליישום הנלמד ב
הככנה מצוינת למ

בקורס
עי ומרצה ב
מננהל מקצוע
מוסמך בבריאות בתעסוקה"  M.Occ.Hמטעם
תואר שני" :מ
 ,BP.Tבעל ת
ביקה כץ ,יועץ ארגונומי ופיזיותרפיסט T
צב
אונניברסיטת תל-אביב במסלול גהות תעסווקתית.
רסיטת RREY
תמחה בארגוננומיה באוניבר
הת
 SURשבאנגליה במרכז ללימודי ארגונומייה – . ROBENS CENTRE

חיפה והמרכז האוניברסיט
לבטיחות ולגהות ,אוניברסיטת ח
ת
מוסד
ארגונומיה במ
רצה בכיר לא
מר
טאי באריאל .רפרנט
חר.
תעשייה והמסח
עם משרד הת
לארגונומיה מטע
 16שנה ,ולפ
משרדים זה 6
בתעשייה ובמ
ארגונומיות ב
מללמד בתכניות התערבות א
פני עשר שנים הקים את חברת
חברה.
ארגונומים בע"מ" ומשמש ככיום מנכ"ל הח
"ארגוטיים – יעוץ ופתרונות א

צוות ההוראה
ילווה צוות הוראה של מרצים יד
את הקורס ה
ת
דועים מהתחומים האלה:
תעשייה וניהול ,עיצוב ת
תעסוקתיות ,אדריכלות ,ת
ת ,פגיעות ת
רגונומיה ,גהות תעסוקתית
אר
תעשייתי ,פסייכולוגיה
ם בריאות.
מכניקה וקידום
עסוקתית ,ביומ
תע
דה מעשית.
סיון רב בעבוד
אה בתחומם במוסדות אקדמיים מוכרים ,והם בעלי ניס
עוסקים בהורא
מרצים כולם ע
המ

הקורס
מי מיועד ה
למ
אדריכלים וממוני
ם
פני,
מעצבים תעשייתיים ,בוגרי תעשיייה וניהול ,אננשי חינוך גופ
ם
עיסוק,
פיזזיותרפיסטים ,מרפאים בע
טיחות.
בט

תננאי קבלה
תחומים שהוזככרו.
מתאימה באחד מהת
ה
עודה
תע

סיום
עודת ם
תע
האקדמית בווינגייט ,ובה יפורטו
מטעם המכללה ה
ם
תעודת הסמכה מיוחדת
ת
תוענק
שות הקורס ת
לעומדים בדריש
הכרה מטעם
הקורס קיבל ה
בהם בוצעה ההתנסות .ה
המקומות שב
מדו בקורס וה
תחומים שנלמ
הת

קוח על
אגף הפיק

עבודה במשרד התמ"ת.
הע

תעסוקה
פשרויות ת
אפ
בו .הידע
ביקוש לעוסקים ב
ש
בישראל והן בעולם ככולו ,ויש
ל
האחרונות הן
ת
רגונומיה הוא תחום ההולך ומתרחב בשנים
אר
מיה במקומות עבודתם הנוככחי או בארגונים אחרים.
בצוות ארגונומ
רס להשתלב ב
יאפשר לבוגרי הקור
ר
מקצועי
המ

מול השתלמות
גמ
השתלמות.
אישור לגמול ה
תוגש לקבלת א
תככנית הקורס ת

בקורס
ס
הככרה
ה
הפיקוח על
ח
שרד התמ"ת – אגף
קורס קיבל הכרה מטעם מש
הק
העבודה ומטעם המככללה האקדמית בווינגייט.

רס
עללות הקו ס
שום(
 ₪ 19דמי ריש
95) + ₪ 590
00


 ₪ 195דמי רישום(
5) + ₪ 5450
עמותה לריפוי בעיסוק וארגון הממונים0 :
לחברי העמותה לפיזזיותרפיה ,הע

תשלום
הת
הוראת קבע,
ת
מצעות
בית ( או באמ
עד  10תשלוומים ללא ריב
אמצעות כרטיס אשראי ) ע
ההשתתפות ישולמו בא
ת
מי
דמ
מויות.
ספר להשתלמ
רי התשלום בידיעון בית הס
פרק הדן בסדר
ובככפוף לכללים המופיעים בפ

חזרים
בייטולים והח
הלימודים או בסגל המ
ם
לערוך שינויים בתככנית
ך
מר לעצמו את הזכות
שתלמויות שומ
בית הספר להש
ת
מרצים ,וכן לא לפתוח
תפות ,אם שוללמו .ביטולים יתקבלו
רו לנרשמים דמי ההרשמה ודמי ההשתת
רה כזה יוחזר
סיבה שהיא .במקר
ה
רס מכל
קור
להשתלמויות.
ת
עון בית הספר
בכתב .כללי החיוב/ההחזר מפורטים בידיע

דם:
מודים ומועד
מקום הלימ
מ
 3אור יהודה
בית "מורד" – החרושת 32
ב
שעות 0-16:00
 ימי שלישי בש
9:00
תחילת לימודיים :ינואר 012
ת
20
חניה חינם
ח

שים:
תאריכי ותככני המפגש
ת
מפגש מספר

נושאי הלימוד

3.1

מיה ,אנטרוופומטריה
מבוא לארגונומ
א

10.1

תיות ) חלק א (
פגיעוות תעסוקת

17.1

הנדסת אנוש
ת
עקרוננות

24.1

ארגוננומיה מול מחשב

31.1

סיור לימודי

7.2

עבודה
תכנון סביבת ע
ן

14.2

ה
העבודה
סיכונים בסביבת

21.2

סיור לימודי

28.2

תיות ) חלק ב (
פגיעוות תעסוקת

6.3

שינוע משאות
ע

13.3

עשייה
ארגוננומיה בתע

20.3

הערכה ) א (
כלי ה

27.3

סיור לימודי

3.4

בות עבודה מיוחדות
סביב

17.4

סיור לימודי

24.4

העובד
קידום בריאות ה
ם

שמה:
ספים ולהרש
פרטים נוס
לפ
שאלות /בירורים /בקשות:
לש
מים בע"מ"
תרונות ארגונומ
ארגוטיים – ייעוץ ופת
ם
ברת "
חב
03-532283
טל' 03--5322117 :פקס30 :
ל
תר החברהgotime.co.iil :
את
www.erg
zvika@errgotime.co
o.il

