
 

 

  

 

 
 המרכז ללימודי ארגונומיה בשיתוף 

 וארגון הממונים המכללה האקדמית בוינגייט
 לימודי תעודה להכשרת יועצים ארגונומים

 
 תחום הארגונומיה

 לסביבתו. האדםמדע העוסק בחקר יחסי הגומלין שבין  -)הנדסת גורמי  אנוש(  ארגונומיה

הארגונומיה תורמת לפיתוחם ולעיצובם של משימות, עבודות, מוצרים, סביבות ומערכות כדי להתאימם לצורכי 

 י לעשותם נגישים להם. המשתמשים על פי יכולותיהם ומגבלותיהם וכד

שיקולים ארגונומיים הם כיום חלק בלתי נפרד מכל תכנון של סביבת עבודה תעשייתית או משרדית, ואנשי הארגונומיה 

שוקדים על פתרונות שיספקו את הצרכים הייחודיים של העובד. מטרת הארגונומיה לתת לעובד סביבת עבודה נוחה, 

 תמנע נזקים בטווח הקצר והארוך.בריאה ובטוחה שתגדיל את יעילותו ו

 מטרת  הקורס

להכשיר אנשי מקצוע מתחומים קרובים כגון: בטיחות, רפואה תעסוקתית, עיצוב עשייתי, הנדסת מטרת הקורס היא 

  .מכונות, הנדסת תעשייה וניהול, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, חינוך גופני, אדריכלות ועוד  לעסוק בייעוץ ארגונומי

 ברמות הגבוהות ביותרללמוד  

ייעוץ ופתרונות ארגונומים בע"מ", ריכזו למענכם -בית הספר להשתלמויות במכללת ווינגייט, בשיתוף חברת "ארגוטיים

תכנים מתחומי דעת שונים בעלי נגיעה ישירה לארגונומיה והנדסת אנוש וזאת בעזרת צוות הוראה המורכב מטובי 

, ובזכותם תהיה למידת הארגונומיה חווייתית ומוחשית. הדבר ייעשה דרך המרצים בתחומם, בעלי ניסיון מעשי רב

 הרצאות, סיורים לימודיים והיכרות עם חברות המתמחות בציוד ארגונומי 

 

 מבנה הקורס ונושאי הלימוד

 שלבים:    4בקורס 

 'תחומי הליבה' -ארגונומיה –שלב א 

 ארגונומיה בסביבה משרדית   -שלב ב

 ארגונומיה בסביבה תעשייתית  -שלב ג

 ארגונומיה בסביבות עבודה מיוחדות -שלב ד

 

 מנהל מקצועי ומרצה בקורס

אביב -מטעם אוניברסיטת תל  M.Occ.H"מוסמך בבריאות בתעסוקה"  -צביקה כץ, יועץ ארגונומי בעל תואר שני

שבאנגליה  SURREYכש באוניברסיטת , ואת השכלתו בארגונומיה רBP.Tבמסלול גהות תעסוקתית, פיזיותרפיסט 

. מרצה בכיר לארגונומיה ועוסק כיועץ ארגונומי למגוון רחב של  ROBENS CENTRE –במרכז ללימודי ארגונומיה 

 יעוץ ופתרונות ארגונומים בע"מ'.  –חברות מסקטורים שונים. בעלים ומנכ"ל של חברת 'ארגוטיים 
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 תעודת סיום וימי כשירות

, ובה יפורטו התחומים שנלמדו מכללה האקדמית בווינגייטבדרישות הקורס תוענק תעודת הסמכה מיוחדת מטעם הלעומדים 

לצורך מתן   הכלכלהאגף הפיקוח על העבודה במשרד הקורס קיבל הכרה מטעם   בקורס והמקומות שבהם בוצעה ההתנסות.

 בעבודה. לממונים על הבטיחות ימי כשירות 16

 

 מיקום ושעות: 

 1.2.2017פתיחת הקורס: 

 24.5.2017סיום: 

 9:00-15:30ימי רביעי ביום השעות 

 רחובות 2הכישור  -מכללת "גישות" 

 

 עלות הקורס

 דמי רישום(₪  ₪195  + ) 5900

 דמי רישום(₪  ₪195 + ) 5450ארגון הממונים : לחברי 

 

 תנאי התשלום

תשלומים ללא ריבית ( או באמצעות הוראת קבע, ובכפוף לכללים  10דמי ההשתתפות ישולמו באמצעות כרטיס אשראי ) עד 

 המופיעים בפרק הדן בסדרי התשלום בידיעון בית הספר להשתלמויות.

 

 ביטולים והחזרים

בית הספר להשתלמויות שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים או בסגל המרצים, וכן לא לפתוח קורס מכל 

סיבה שהיא. במקרה כזה יוחזרו לנרשמים דמי ההרשמה ודמי ההשתתפות, אם שולמו. ביטולים יתקבלו בכתב. כללי 

 פר להשתלמויות.החיוב/ההחזר מפורטים בידיעון בית הס

 

 

 

 

 לפרטים נוספים ולהרשמה:

 

 מזכירת חברת "ארגוטיים" הולצמן ליאת ,

  ergotime@netvision.net.ilאו במייל:  5322117-03טלפון: 

 

 נופר גאלי,  מזכירת ארגון הממונים על הבטיחות בישראל

 memunim@netvision.net.ilאו במייל:   8599301-08טלפון:          
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