
 
 

 בנושאהעיון השנתי  עיון ליוםמתכבדים להזמינכם 

 סיכוני חשמל סטטי בתעשייה
 א"ת 100דיזנגוף , בבית המהנדס 1021 מאיב 9, רביעיתקיים ביום י

 סדר יום

 כיבוד קל -התכנסות 08:54-08:00

 ר לשכת המהנדסים"יו -יצחק רז' אינג  -דברי פתיחה 00:00-08:54

 דת מהנדסי כימיה וכימאיםר אגו"יו -ר אליק גרויסמן"ד

  מושב ראשון

 הצגת מטרות הפורום ופעילותו 0:54-0:00

 ר הפורום הישראלי לחשמל סטטי"יו, איל צדוק

 סיכוני התלקחות באבקות אורגניות 50:00-0:54

 טק-טבע, מהנדס תהליך בכיר וטכנולוג מוצקים, דורון גודר

 במכלים פלסטיים" מברשת"סיכוני התלקחות הנובעים מפריקת  50:54-50:00

 המרכז לבטיחות תהליכית, שי שגב

 הפסקת קפה 55:54-50:54

  מושב שני

 סיכוני חשמל סטטי בחדרי ניתוח 51:00-55:54

 יועצת בטיחות ואיכות סביבה, לאה מרקלס

 החשיבות של מיון אזורים דליקים במפעל לצורך איתור סיכוני חשמל סטטי 51:54-51:00

 ויועץ ר הפורום הישראלי לחשמל סטטי"יו, איל צדוק

 ארוחת צהריים קלה 53:54-51:54

  מושב שלישי

 קצוענותתחושות בטן או מ: דליקות בישראל חקירת 55:30-53:54

 פ"מז, ניצב משנה בדימוס, שלום צארום

 סיכוני חשמל סטטי באבק וסיבים דליקים 54:54-55:30

 מהנדס יועץ, יוסי ובר

  (EN 13463-1)וירה דליקה ומכני לא חשמלי לא ציוד 50:00-54:54

 המוסד לבטיחות וגיהות  , ר דוד זיו"ד

 

 
 
 
 

 ייתכנו שינויים בתוכנית
 12021021: תאריך אחרון לרישום, מספר המקומות מוגבל

לתקנות ארגון ( ב) 3לפי סעיף 
ממונים על )הפקוח על העבודה 

 2-יום עיון זה מוכר כ( הבטחות
יום השתלמות עבור הממונים 

 על הבטיחות



 
 

 בנושאהשנתי עיון הליום מתכבדים להזמינכם 

 סיכוני חשמל סטטי בתעשייה
 א"ת 100דיזנגוף , בבית המהנדס 1021 מאיב 9, רביעיתקיים ביום י

 
 

 : (כולל ארוחת צהריים) דמי השתתפות

 ₪ 60: חבר לשכת המהנדסים

  ₪ 80: שתתף שאינו חבר לשכהמ

 ₪  40: (בהצגת תעודה) 15חייל על גיל / גמלאי/ סטודנט

 .ארלוזורוב ודיזנגוף ובותרחההממוקם בפינת " דן"בחניון  :חנייה בתשלום

 . לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי ההשתתפות 1.4.1051פות בכתב בלבד עד לתאריך ניתן לבטל השתת: ביטולים

 05003אביב -תל, 6429ד "ת - מוזס-עדי בלנקהאדריכלים , לשכת המהנדסים  : פרטים והרשמה
 .03-5272496: פקס, 03-5240274: טלפון,  adi@aeai.org.il(:א"ד)אלקטרוני -דואר

 www.engineers.org.il: אתר אינטרנט

 
------------------------- --------------------  0 3 – 0 1 7 1 4 9 6טופס הרשמה  --------------------------------------

 
 92021021 -בתעשייה ב סיכוני חשמל סטטי: עיון בנושא ליוםנא לרשום אותי 

 
 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|. ז.מ____________________ שם פרטי _________________ שם משפחה

 ____________  מיקוד_______________________  כתובת________________________ _________שם החברה 

 _________________________נייד________________________   פקס _________________________ טלפון 

 ___________________________________________________________________________   : דואר אלקטרוני 

 .ל בכתב ברור"ל אנא ציין כתובת דוא"לקבלת אישור הרשמה והודעות על פעילויות הלשכה בדוא*

 לשכת המהנדסים: תהמחאה מצורפת המחאות יש לרשום לפקוד   
 התחייבות מקום עבודה מצורפת   
 . דיינרס קלאב□אמריקן אקספרס     □ישראכרט      □ויזה    □ :   ב מספר כרטיס אשראי לחיוב"מצ   

 _____________________. ז.ת_____________________ : שם בעל הכרטיס .  ₪____________  : בסך של 

 __|__|/|__|__תוקף הכרטיס |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|    כרטיס ' מס

 .כוכבים________ אני חבר לשכה מבקש לחייב אותי בסך של *
 היה ויופסקו . התשלומים 51ובכפוף לתשלום כל הטבת הכוכבים ניתנת על תנאי , תשלומים 51-ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב*

 .התשלומים מכל סיבה שהיא אשלם לאלתר את שווי ההטבה שניתנה
 .יהיה עלי להשלים את הסכום המבוקש באופן מיידי ללשכת המהנדסים, ידוע לי כי במידה ויתרת הכוכבים בכרטיסי תהיה קטנה מהמבוקש או שאיני זכאי לכוכבים*
 . בור השתתפות אישית בלבד ואין אפשרות לניצול כוכבים עבור השתתפות נלוויםשימוש בכוכבים ע*

 

  __________________________חתימה      _________________________   תאריך 
 

 12021021תומה עד לתאריך התחייבות מעסיק ח/ כרטיס אשראי/ בשיקאנא הבטיחו מקומכם בהקדם 
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