
 
 

 

 ליום עיון בנושא כםאנו שמחים להזמינ

 ומניעתם סיכונים – תעשייתיים בתהליכיםדליק  אבק

ום שלישי ן השעות  2016בספטמבר  6, י 09:00בי -15:15 
זנגוף  די  ת"א קומה ב. 200לשכת המהנדסים והאדריכלים, 

 

אריזות של מילוי שפיכה/כתוצאה מתהליכי עיבוד, איחסון ושינוע של חומרים: חיתוך, השחזה, ליטוש,  במפעלי תעשייה נוצר אבק

סוגים רבים של חומרים מהווים מקור לאבק, וחלק גדול מסוגי האבק שנוצר . כדומהו , סינוןניפוישינוע פניאומטי, טחינה,  ,מכליםו

, כגון: נסורת עץ, פתיתים פלסטיים, פתיתי מתכת, אבק לא פחות מחומרי נפץ מוכרים הרגיש להצתהבפעולות אלו הינו אבק 

בתעשיות שונות חומר אבקי הינו חומר הגלם או מוצר עיקרי: קמח, סוכר, תוספי מזון, ועוד.  אבק מחומרי מזוןגרעיני תבואה, מ

 . וכו' צבעיםכימיקלים, תרופות, דשנים, 

זה להעלות את המודעות של מפעלי התעשייה לסכנה של התלקחות ופיצוץ אבק, להצביע על החומרים  עיון מטרת ההרצאות ביום

החלים על מפעלים, ולהאיר את הדרכים והשיטות והתקנים המצבים והפעולות בהם נוצר אבק דליק, להציג את דרישות התקנות 

  הקטנה של הסיכון.לניהול ול

בטיחות, חברות ביטוח ושמאי ומהנדסי , מנהלי תיפעול, מנהלי אחזקה, מנהלי מתקנים נילמהנדסים ומתכנ יום העיון מיועד

 . הסיכון והטיפול בואשר תחום עיסוקם ואחריותם כולל מתקנים בעלי אבק דליק ומעוניינים להרחיב ידע והבנה של סיכונים, 

 

 :לוח זמנים

 התכנסותהרשמה ו 09:00-09:30

 יו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים –אהוד נוף  מהנדס –דברי פתיחה  09:30-10:00

 יו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים  -אליק גרויסמן ד"ר   

 , יו"ר אגודת מהנדסי בטיחותאמיר פריד"ר    

  יו"ר הפורום הישראלי לחשמל סטטי – אייל צדוק מהנדס   

 והתקנים המתייחסים לאבק דליק בתהליכים תעשייתיים התקנות – מ"בע בטיחות הנדסתובר  ,ובר יוסי  10:00-10:45

 הפסקת קפה 10:45-11:00

 דליק אבק בשל שנגרמובמפעלים  תאונות –  וההצלה הכבאות נציבות, ראש אגף חקירות, רן שלף 11:00-11:45

 הפסקת קפה  11:45-12:00

  הכוללת אבק דליקתעשייתית ניהול סיכונים בפעילות  – , ראש אגף הנדסה ונמלים, כי"ל דשניםיוסי גלעד 12:00-12:30

 ארוחת צהרים קלה   12:30-13:15

 נפיץ אבק סיכוני למזעור הנדסיים פתרונות  –לשם, רפא"ל  מכוןבטיחות  מהנדס, רוברט מויאל 13:15-14:00

 ניהול סיכונים בעבודה עם אבק דליק: זיהוי גורמי סיכון,  - אגודת מהנדסי בטיחות, יו"ר ד"ר אמיר פרי -14:00-14:45

 סיכון, הגדרת אמצעי בקרה לרידוד סיכון הערכת עוצמת                     

 שאלות ותשובות 14:45-15:15

 

 

 
 *יתכנו שינויים בתוכנית

 
 



 
 

 
 

 טופס הרשמה
 ומניעתם סיכונים – תעשייתיים דליק בתהליכים אבקליום עיון 

 דמי השתתפות:
 לסמן את האפשרות המתאימה:נא 

 150  מחיר מלא  ₪ 

 100 מחיר חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים  ₪ 

 100ר חבר איגוד בנייה ותשתיות / האגודה הישראלית לתאורה / עמותת האדריכלים מחי  ₪ 

  80סטודנט לתואר ראשון )בהצגת תעודה( מחיר   ₪ 

  120אזרח ותיק )בהצגת תעודה( מחיר  ₪ 

 
  03-5272496פקס:  | 03-5205808 :טלפון  -פרטים והרשמה: שני הרפז, לשכת המהנדסים והאדריכלים 

 s.org.ilwww.engineerאתר לשכת המהנדסים והאדריכלים: |       shani@aeai.org.ilדואר אלקטרוני: 
 

 לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות. שלושה שבועותהודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד 

 
 .......................................................שם משפחה.................................. שם פרטי......................................... מ.ז. 

 ..... מיקוד....................שם החברה ............................................................... כתובת...............................................

 פקס ....................................   נייד....................................   טלפון .................................... 

 ...............................דואר אלקטרוני : .............................................................................................................
 

 אמצעי תשלום

 דיינרס קלאב. אמריקן אקספרס    ישראכרט     ויזה   כרטיס אשראי מסוג  :    

 .........................................שם בעל הכרטיס : .........................................  מ.ז. ₪.  בסך של : ................... 

|__|__|__|__|מס' כרטיס   |__ |__|__|__|  |__ |__|__|__|  |__  |__|__/__|__|תוקף   |__|__|__|

 המחאות יש לרשום לפקודת: לשכת המהנדסים. -המחאה מצורפת    
 6106301תל אביב  6429יש לשלוח ללשכת המהנדסים, ת.ד 

 (יש לשלוח אישור העברה במייל או בפקס) העברה בנקאית   
 409242004מספר חשבון  065שם הסניף דיזנגוף מספר סניף  31בנק הבינלאומי הראשון בע"מ מספר הבנק 

 
 התחייבות חברה לתשלום.מצ"ב    

 

 .כוכבים..............מבקש לחייב אותי בסך של והאדריכלים  ת המהנדסיםאני חבר לשכ 
 
 

 חתימה ....................................     תאריך ....................................
 

 לחוק התקשורת. 40הנני מביע/ה הסכמתי לקבלת פרסומים מלשכת המהנדסים בדוא"ל על פי תיקון   
 

 איך הגעת אלינו?

 ______אחר __  מדיה חברתית חיפוש באינטרנט     המלצה מחבר  מידעון במייל   הלשכהט נאתר אינטר 
 

 

mailto:shani@aeai.org.il
http://www.engineers.org.il/

