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וזלטר המכללה האקדמית בוינגייט ני <פרסומי המכללה  <אודות המכללה  <דף הבית 
 > כתבות ניוזלטר נובמבר > 2012ידיעון נובמבר  < 2012ידיעון  <
 

 הסמכה בספורט רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 והשתלמויות תעודה תיירות ופנאי אתגרי

 הופכים את הארגונומיה לקריירה

מקומות עבודה,  ת.'למילה האחרונה' בתחום הבריאות והבטיחו נחשב כיום  ארגונומיהתחום ה
לוב בשי ,ארגונומיהקטנים וגדולים מקפידים להעביר לעובדיהם הדרכות ופעילויות בתחום ה

 ( נושאים לקידום הבריאות בעבודה ) תזונה, פעילות גופנית, קבוצות תרגול ועוד

אי אפשר להתעלם מהקשר בין ההיבטים הפיזיולוגיים, הפסיכולוגיים וההנדסיים בעת תכנון 
משפיעים על תפוקת העבודה, יעילות   גורמים אלו  תחנות עבודה וניהול בטיחות בעבודה.

 ומשליכים על היקף הפגיעות התעסוקתיות ומחלות המקצוע בעבודה. העבודה, בריאות העובד
  

 ? וינגייטללה האקדמית בבמכ ארגונומיה במה יתרום לכם קורס
כלים, שיאפשרו לכם לשלב בין הידע שרכשתם עד עתה ) ניתוח תנועה, יציבה,  הקורס מקנה 
מכאניקה, עיצוב...(, לבין הידע החדש שתרכשו, כך שתוכלו לספק -שלד, ביו-פגיעות שריר

פתרונות בעיצוב סביבת עבודה ) משרדית ותעשייתית (, ללמדם הרגלי עבודה  לאנשים 
משטחי עבודה ולבנות תוכניות לקידום הבריאות והעברתם בפועל  לתכנן עבורם   נכונים,

 לעובדים.
 קורס זה הינו פרי שיתוף פעולה בין המכללה האקדמית בוינגייט וחברת ארגוטיים

המשתתפים בקורס הינם בעלי רקע מתחום הספורט, ניתוח תנועה, רפואה, פיזיותרפיה, חינוך 
 גופני ועיצוב.

מנהלי בטיחות, אנשי חינוך  –או עיצוב  אם תחום העיסוק שלכם קשור לבטיחות, בריאות, תכנון 
בואו לקבל  –פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, , מעצבים תעשייתיים, מקדמי בריאות גופני, 

 הכשרה לייעוץ ותכנון סביבות עבודה ולהגברת בטיחות העובדים בארגון.
 נן ולהדריך מנהלים ועובדים:אנו נכשיר אותך לייעץ, לתכ

 לסדר את המרחב הפיסי של מקום העבודה 
 לבחור את כלי העבודה 
 לרכוש ריהוט ארגונומי 
 להנחות מהן הדרכים לעבוד נכון ובריא 

  
 תוכלו: לימודי ארגונומיה בסיום

  ,לתת פתרונות ארגונומים כוללים שיאפשרו לעובדים לתפקד לאורך זמן בסביבה בטוחה
 .בריאה, נוחה, נעימה וידידותית

  להשתלב בתוך הארגון כחלק מצוות העוסק בשמירה על בטיחות העובד ובריאותו, או
 .צמאי המספק שירותים ארגונומים לכל דורש בכל תחום עיסוק או תפקידכע

  
 

הנדסת אנוש, בשיתוף פעולה בין -זה הקורס המקיף ביותר הקיים כיום בתחום הארגונומיה 
 .חברת ארגוטייםו  וינגייטהמכללה האקדמית ב
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