
 

 סמינר בטיחות 
 06/11/2022  – 09/11/2022 – פסטורל, כפר בלוםמלון  

 

 *** הזכאות בכפוף להשתתפות מלאה בהרצאות בימים אלו.  .07-08/11/2022ימי כשירות עבור ה  2 - הסמינר מוכר ל*** 
 

 2022/11/06 –  ראשוןיום 
 

 קבלת חדרים ו  התכנסות  15:00 –  16:00
 – האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים דברי יו"ר  –  פתיחהברכות ושיחת  16:30 –  17:00

 יורם אלעזרי אינג' 

 עושים סדר בבלאגן  – וביטוח פרטי  סל הבריאות, שב"ן   17:00 –  18:30
 ד, מרצה ויועצת בתחום ביטוחי בריאות ", עו הרצאתה של איילת ערוסי   

 ארוחת ערב  18:30 –  21:00
 יורם אלעזרי בהנחייתו של  –  סדנת צילום בסלולרי : רשותמפגש  21:00 –  22:00

 

 2022/11/07 –  שנייום 
 

 ארוחת בוקר   07:30 –  10:00
 2022 -  2023רפורמה בפעילות מנהל הבטיחות  10:00 –  11:00

הבטיחות בעבודה והבריאות   מפקח עבודה ראשי וראש מינהל  -  רצמןוחזי ש של  ו הרצאת
 התעסוקתית, זרוע עבודה, משרד הכלכלה והתעשייה 

 דרישות החקיקה בפיגומים  11:00 –  12:30
בטכנולוגיה של בטיחות וגהות   Bscיועץ בטיחות גהות ואיכו"ס. בעל    -  אבי דריקסהרצאתו של 

 בבריאות בתעסוקה )גהות תעסוקתית(  M.Occ.Hתעסוקתית ו 

 הפסקת קפה ועוגה  14:45 –  15:30

 חומרים: הגודל, מסתבר, כן קובע -ננו 15:30 –  17:00
 ראש יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה, הטכניון  -  גוטרמן - ד"ר עדי חןשל  ההרצאת

 יו"ר ענף בטיחות במעבדות באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות 

 הנדסת הבטיחות במשק הישראלי  17:00 –  18:30
יו"ר האיגוד   , מהנדס בטיחות, מומחה לניהול והנדסת בטיחות - י יורם אלעזר אינג' של  ו הרצאת

הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים, לשעבר ר' מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  
 . ומפקח עבודה ראשי

 בהתנהלות מהנדסי בטיחות אמצעי זהירות  
 קצנלנבוגן   (איזיישראל ) אינג'  שלהרצאתו 

 ארוחת ערב  18:30 –  21:00
 אבי דריקס בהנחייתו של  –  תקשורת אפקטיבית לזוגיות טובה : מפגש רשות 21:00 –  22:00

 

 2022/11/08 –  שלישייום 
 

 ארוחת בוקר   07:30 –  10:00
 מדדים לבחינת אפקטיביות הכשרה ליצירת "אפס תאונות" בענף הבנייה  10:00 –  11:30

מהנדסת אזרחית, מרצה וחברת סגל הפקולטה להנדסה אזרחית,   -  ד"ר סמדר שילוניהרצאתה של 
 אוניברסיטת אריאל 

 גליונות בטיחות. האמנם?  11:30 –  13:00

 ראש יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה, הטכניון  -  גוטרמן - ד"ר עדי חןהרצאתה של 
 הישראלי להנדסת בטיחות יו"ר ענף בטיחות במעבדות באיגוד 

 הפסקת קפה ועוגה  15:00 –  15:45

 חידושים ושינויים  – עולם הפנסיה וקופות הגמל  –הרצאת מנורה מבטחים  15:45 –  16:30

 סיווג אזורים ושימוש בציוד מוגן פיצוץ  16:30 –  18:00

שנה   20-בטיחות. למעלה ממהנדס כימי ובעל תואר שני בניהול והנדסת  -  שי שגב אינג' ו של הרצאת
 של ניסיון מעשי בניתוח סיכונים תהליכיים בחברות המובילות במשק הישראלי 

 יו"ר ענף חומ"ס באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות 
 ארוחת ערב  18:30 –  21:00
 בהנחייתו של יורם אלעזרי  – תחרות סדנאת צילום בסלולרי  : מפגש רשות 21:00 –  22:00

 

 2022/11/09 – רביעי יום 
 

 ארוחת בוקר  07:30 –  10:00
 בטיחות והגנת סייבר עבור מערכות בקרה תעשייתיות  09:15 –  10:45

מרצה ומומחה העוסק בעולמות המחשוב ואבטחת מידע.  אמון על   -  אורי שמאי הרצאתו של 
למניעת  אבטחת המידע בחברת כימיקלים לרבות ליווי מול משרד הגנת הסביבה ומול מערך הסייבר  

 פגיעת סייבר במערכות התעשייתיות שלה
 שיחת סיכום   10:45 –  11:00

  פינוי חדרים 11:00
 

 )*( חובת נוכחות בהרצאות    )*( יתכנו שינויים בתוכנית 
 בהרצאות   80%מותנה בהשתתפות של   בשכר השתתפות בסמינר עבור ימי השתלמותאישור  

 יש לפנות בסיום הסמינר למשרדי הלשכה, עבור ימי השתלמות,  לקבלת אישור השתתפות בסמינר
 beatrice@aeai.org.il  בדוא"ל

 בחסות 

mailto:beatrice@aeai.org.il

