
 

 

  

 

 

 

 חברי האגודה הישראלית לארגונומיה והנדסת גורמי אנוש, 
 2023-2025להלן חברי הועד הנכנס, לשנים 

 

 ארגונום רשום בכיר ארז אלון,
 עיסוק: יועץ ארגונומי, מאמן כושר תפקודי  

 ספר על עצמך בקצרה:  
לארגונומיה בהבנה כי יש בה כלי למניעת  מגיע מרקע של שנים רבות בטיפול בבעיות תנועה ויציבה הגעתי  

המשלבת ייעוץ ארגונומי והכוונה   "ארגונומיה בתנועה" הקמתי את  2007משנת  .נזקים ולא רק שיקומם
 לפעילות גופנית בריאותית. 

ר וחברות  שונים  במגזרי משק  ייעוץ  עבדתי  בתחום הארגונומי מעביר הרצאות,  עבודתי  במסגרת  בות. 
במקביל    פרטני, דוחות סיכון והמלצות רכש ובנוסף שיפור כושר תפקודי בתרגול גופני במקום העבודה.

 לעיסוקי זה אני משמש מדריך תנועה לגיל השלישי. מנהל סטודיו לתנועה ומחול בחולון. 
 אי.  אביב, עצמ-, מתגורר בתל3נשוי ואב ל 

 
תאר כיצד אתה רואה את תרומתך לאגודה הישראלית לארגונומיה, מהו החזון שלך ואילו תחומים היית  

 רוצה לקדם: 
 .העלאת מודעות ציבורית לחשיבות ארגונומיה בכלל  במקומות עבודה בפרט. 1
 .הסדרת  ארגונומים רשומים באגודה. 2
 .חשיפה תקשורתית במדיות שונות.3
. קביעת תקנון מומלץ ומחירון מומלץ לארגונומים רשומים כדי שתפסק הזילות בה נתפס כיום ענף זה  4

 במשק.
 . מגעים מול משרד העבודה וביטוח לאומי לקידום הארגונומיה במשק.5
 . קביעת יעדי ביצוע לתוכנית רב שנתית לאגודה. 6
 
 
 

 ארגונומית רשומה בכירה  נופר כצמן,
 הנדסת גורמי אנוש וארגונומיה, חוקרת חווית משתמש   עיסוק: יועצת בתחום

 
 ספרי על עצמך בקצרה:  

התחלתי את דרכי בתחום לפני כעשור. התחלתי כסטודנטית לתואר שני להנדסת גורמי אנוש וארגונומיה  
במחלקה להנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת בן גוריון, ומיד לאחר מכן המשכתי ללימודי דוקטורט  

 א.  באותו הנוש
במהלך הלימודים נחשפתי לתחומים רבים ומגוונים בתחום הנדסת גורמי אנוש וארגונומיה, והמחקר  
שלי התמקד בתכנון ופיתוח ממשקים לצרכים מבצעיים. במקביל )ולעיתים כחלק( ללימודים עבדתי עם  

ם של מערכות  ורפואיים, וניתנה לי הזכות לקחת חלק בתהליכי אפיון, בדיקות ויישו ם ביטחונייארגונים 
בתחום של הנדסת גורמי  אחרונות אני עובדת כיועצת עצמאית  בשנים ה  מגוונות, מהצד של המשתמשים.

 אנוש וארגונומיה. 
 

תארי כיצד את רואה את תרומתך לאגודה הישראלית לארגונומיה, מהו החזון שלך ואילו תחומים היית  
 רוצה לקדם: 

החזון שלי הוא שכל סטודנט ואיש מקצוע הרואה עצמו קשור לתחום ירגיש שהאגודה יכולה לתרום לו  
 מקצועי, הגעה לכנסים, השתתפות בקבוצות עבודה על ידי רכישת ידע 

 . לקדם את התחום אצל סטודנטים וצעירים אשר מעוניינים להיכנס לתחום1
 . פיתוח תוכנית שתגדיל את הערך המוסף להשתייכות לאגודה 2
 . הידוק הקשרים בין האקדמיה והתעשיה 3

http://www.erezalon.com/


 

 

  

 

 

 

 , ארגונומית רשומה בכירה זהר שרם
 עיסוק: יועצת ארגונומית 

 
 ספרי על עצמך בקצרה:  

 שנה. מרפאה בעיסוק בהשכלתי ובעלת תואר שני בבריאות תעסוקתית.   25עוסקת בארגונומיה כ
אני רואה בארגונומיה כלי אשר מאפשר איכות חיים גבוהה, בריאה ואיכותית, מרמת תכנון המוצר ועד  

 הלות העובד והאדם ביום יום. התנ
 - מעט על הניסיון התעסוקתי שלי 

שנים כארגונומית במרכז הפיתוח בחיפה וכארגונומית של מפעל היצור בקרית    10בעבר עבדתי ב"אינטל"  
 גת. 

חברה    15מזה   בעיקר.  הייטק  ובחברות  תעשיה  במפעלי  כארגונומית  עובדת  עצמאית,  יועצת  אני  שנה 
בועדת המומחים של מכון התקנים לאימוץ תקני ארגונומיה ובועדת ההסמכה של האגודה הישראלית  

 לארגונומיה. 
 

ו תחומים היית  תארי כיצד את רואה את תרומתך לאגודה הישראלית לארגונומיה, מהו החזון שלך ואיל
 רוצה לקדם: 

 . נגישות של מידע מן הארץ ומהעולם. 1
 בתעשיה וכו'.    case studiesהכרות עם תקנים, עבודה על פי כלי הערכה,  –. פיתוח הפן המקצועי 2
 רגולציה מחייבת.  –. קידום התחום ברמה הארצית 3
 
 
 

 , ארגונום רשום בכיראייל לוי
 עיסוק: ארגונום של אינטל בישראל 

 
 ספר על עצמך בקצרה: 

שנים, בועד    10שנה, חבר ועד המנהל של האגודה הישראלית לארגונומיה כ    20ארגונום של אינטל מעל  
הנושאים שקידמתי הינם: הובלת פיתוח הפרופסיה )מקצוע( הארגונום בארץ,  הנוכחי מזכיר האגודה, ו

יצירת "הסמכה/רישום" סווג והכרה בתחום כארגונומים, יצירת ועדה טכנית לארגונומיה במכון התקנים  
תקנים בינלאומיים וולנטריים בתחום הארגונומיה ויו"ר ועדת המומחים במכון התקנים    18ואימוץ מעל  
 . לארגונומיה

 
תאר כיצד אתה רואה את תרומתך לאגודה הישראלית לארגונומיה, מהו החזון שלך ואילו תחומים היית  

 רוצה לקדם: 
והן    .1 המעשי  בתחום  הן  ונחשב  שווה  כמקצוע  בארץ,  הארגונומיה  תחום  את  לקדם  הוא  שלי  החזון 

מלאים ושקיפות  פעולה  שיתוף  ליצור  וכן  הנדסי/רפואי/בטיחותי,  כמקצוע  הגורמים    המחקרי  כל  עם 
 הרלוונטיים. 

ויצירת    .2 בארץ,  בתחום הארגונומיה  קידום התקינה  נושא  הובלת  כשלב  Code Of Practiceהמשך   ,
 המשך לתקנים לא מחייבים, ויצירת המסד לתקינה מחייבת בתחום הארגונומיה בארץ.

 המשך הטמעת הפרופסיה )מקצוע( הארגונום בארץ, ושיתוף פעולה עם קובעי מדיניות ולקוחות.   .3
המשך פעילות באגודה ותמיכה בחבריה: מתן ערך מוסף לחברי האגודה, באמצעות: יצירת קשר קבוע,    .4

 סת אנוש. פיתוח אתר האינטרנט, עדכון חברי האגודה וביצוע כנסים/וובינרים בתחום הארגונומיה והנד
 



 

 

 

 

 , ארגונום רשום בכיריקיר יניב
 עיסוק: מנהל ובעלים של חברה להנדסת גורמי אנוש 

 
 ספר על עצמך בקצרה:  

 נשוי ואב לשני בנים. אוהב לטייל ושחיין מים פתוחים.   51בן 
 בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות ותואר שני בעיצוב תעשייתי עם התמקדות בהנדסת גורמי אנוש. 

שנים. במסגרת עבודתי   17ם הנדסת גורמי אנוש וארגונומיה וזה העיסוק העיקרי שלי מזה כ אני חי ונוש
אינדיגו וגיבשתי קהילה מקצועית פנימית של כל העוסקים בתחום    HPזו הבאתי לשינוי תפיסתי בחברת  

 חברה להנדסת אנוש וארגונומיה וזה עיסוקי עד היום.  ED&Uהקמתי את  2014ברחבי העולם. ב  HP-ב
אני מוביל את הצוות המקצועי הגדול בישראל אשר כולל אנשים מכל תחומי גורמי האנוש והממשק:  

. הצוות ואני פעילים בתחומי תעשייה  UX/UI-פסיכולוגיה קוגניטיבית, הנדסת גורמי אנוש, ארגונומיה ו 
 שונים בארץ ובחו״ל: מכונות, תעשיה בטחונית, תעשייה רפואית ועוד.  

 ת כוללת פעילויות שונות לקידום תחומים אלה בישראל: פעילותי המקצועי
השנים האחרונות אני חבר הוועד המנהל ומשמש כגזבר    3-שנים וב  10אני חבר באגודה מעל    –באגודה  
קבוצות    האגודה. את  חדשים,  לארגונומים  )סטאז׳(  ההכשרה  תכנית  את  יזמתי  זו  פעילותי  במסגרת 

ות ידע וחידוש אתר האינטרנט של האגודה שיראה אור בקרוב.  העבודה המקצועיות. אשר פועלות כקהיל
רואה   אני  לאגודה.  הנוגעות  ובהחלטות  בפגישות  והשתתפות  הועד  כחבר  לחובותיי  בנוסף  כמובן  זאת 

 בפעילותי באגודה שליחות מקצועית משמעותית. 
לה האקדמית  שנים מבוא להנדסת גורמי אנוש במסלול חווית משתמש במכל  3לימדתי במשך    –באקדמיה  

 יפו - תל אביב
גורמי אנוש וארגונומיה למערכת הביטחון, לחברות תעשייה  –בהרצאות   אני מעביר הרצאות בהנדסת 

הישראלית   האגודה  בכנסי  וכן  משתמש  וחווית  מערכות   הנדסת  של  מקצועיים  בכנסים  שונות, 
 . IEAהבינלאומית וכנס האגודה  HCI International – לארגונומיה. הרציתי בשני כנסים בחו״ל 

- ישראל. אשר עוסקת בשילוב אדם  HIS  אני חבר, מאז הקמתה, בקבוצת  –בקבוצות עבודה מקצועיות  
ערכת, תחום המשלב הנדסת גורמי אנוש והנדסת מערכות ויש לו השפעה עצומה על שילוב ארגונומיה  מ

ניון וכבר יזמה וקיימה  וגורמי אנוש בתעשייה. הקבוצה פועלת בחסות מכון גורדון להנדסת מערכות בטכ
מספר פעילויות, ביניהן קורס בגורמי אנוש למהנדסי מערכת, כנס בינלאומי בתחום והאקתון בשיתוף  

 מקוון שיהיה נגיש ברשת.  HSIמכללת בראודה. בימים אלה אני שותף ליצירת קורס 
והכשרות   משתמשים  –קורסים  ובמחקר  אנוש  גורמי  בשילוב  קורסים  קבע  בדרך  מלמד  לחברות    אני 

 שונות.  
 

תאר כיצד אתה רואה את תרומתך לאגודה הישראלית לארגונומיה, מהו החזון שלך ואילו תחומים היית  
 רוצה לקדם: 

החזון שלי הוא להפוך את האגודה לגורם משפיע בתעשייה הישראלית, מרכז ידע ומקור עם גאווה וערך  
 אמיתי לחבריה 

ידי הרחבת פעילות האגודה כמרכז ידע והשתלבותה בתחומי  על    –יצירת ערך מקצועי לחברי האגודה    .1
 התעשייה השונים.  

בנושא תחת מטריית האגודה כבית מקצועי    –הרחבת מעגל החברים באגודה    .2 איגוד כלל העוסקים 
 לתחום. 

בתעשייה    .3 כך שתובן    –העמקת השילוב  עם התעשייה,  ובהעמקת הקשר  בהדרכה  אל השטח  יציאה 
 ונומיה בכל תחום. החשיבות שיש לארג


