לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל
אגודת מהנדסי כימיה וכימאים
אגודת מהנדסי בטיחות
יום עיון בנושא

חומרים מסוכנים
יתקיים ביום שני 7 ,באפריל 2008
מרכז המבקרים – בניין קולר ,הטכניון חיפה
יום העיון מיועד למהנדסי בטיחות ,ממוני בטיחות ונאמני בטיחות וכן לכלל הגורמים העובדים עם חומרים מסוכנים במסגרת עבודתם,
חשופים לגורמי הסיכון הנובעים מעבודה זו ,המעוניינים להתעדכן ,לשפר ולרענן את ידיעותיהם בנושא חומרים מסוכנים.

על סדר היום:
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30

09:30 – 10:15
10:15 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:15
13:30 – 14:30
14:30 – 15:15

התכנסות והרשמה
ברכות :אינג' יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים
מהנדס אלי מנור – מנחה יום העיון – חבר הנהלת אגודת מהנדסי בטיחות
פרופ' יעקב ליפשיץ – סגן המשנה לנשיא הטכניון לבטיחות
מהנדס פטר מגנוס – יו"ר אגודת מהנדסי בטיחות ,לשכת המהנדסים
ד"ר אליק גרויסמן – בז"ן  -יו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים ,לשכת המהנדסים
חומרים מסוכנים במפרץ חיפה והשפעתם על הבריאות
מר ראובן רוברט – מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה
מיקרואורגניזמים – מאקרו-סיכונים ,חומ"ס מהעולם המיקרוסקופי
ד"ר איתן ישראלי – המכון למחקר ביולוגי בישראל
הפסקת קפה
מוכנות בז"ן לאירועי חירום
מהנדס רמי סימון – סמנכ"ל בתי זיקוק לנפט חיפה
הפסקת צהריים )מסעדת "טוש" ,בניין ע"ש רבין  -במרחק כ  10דקות הליכה – הגעה עצמאית(
היערכות המפעל לטיפול באירועי חומרים מסוכנים
מר דורון שוורץ – מנכ"ל חברת אקו-סייף

פרטים והרשמה :לימור שרעבי – מנהלת אגודת מהנדסי בטיחות ,טל' 03 - 5240274 :שלוחה  ,2פקס03 – 5275346 :
ת"ד  6429תל אביב  61063דוא"ל limor@aeai.org.il :אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
דמי השתתפות :לא חבר לשכה ,₪ 180 :לחבר לשכה רגיל/חבר המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה ,₪ 135 :חבר לשכה זהב ,₪ 120 :חבר
לשכה פלטינה₪ 110 :
סטודנטים לתואר ראשון )בהצגת תעודה(₪ 80 :

יש להסדיר תשלום מראש עד  31/03/2008בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
הגעה ברכב :המבקשים להיכנס עם רכב פרטי לטכניון ,יציינו זאת בטופס ההרשמה.
ממוני בטיחות :לפי סעיף )3ב( לתקנות ארגון הפקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( התשנ"ו –  ,1996יום עיון זה מוכר כהשתלמות
המוכרת עבור הממונים על הבטיחות בעבודה .השתתפות ביום זה תזכה את הממונה ביום אחד.
ביטול השתתפות :ניתן לבטל השתתפות ביום העיון בכתב בלבד עד ל  31/03/2008ללא חיוב.
לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי ההשתתפות
זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לנצל את מלגת הקרן  75% -מגובה דמי הרישום בלבד ועד  1000ש"ח מצטבר שנתי ,בהתאם לקריטריונים
של הקרן לשנת ) .2008מותנה במילוי טופס בקשת השתתפות בשכ"ל חתום ע"י המעסיק ובאישור הקרן ,ובמילוי טופס התחייבות של הלומד
עד יום לפני מועד יום העיון( לפרטים דנה/לימור  03-5240274שלוחה .2/6

 ---------------------------------------------------------טופס הרשמה -------------------------------------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 607/
07/04/
נא לרשום אותי ליום העיון "חומרים מסוכנים" שיתקיים בתאריך04/2008 -
שם משפחה__________________ שם פרטי _____________________ מ.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___| .
שם החברה ____________________________________ כתובת_______________________ מיקוד____________
טלפון _________________________ פקס ________________________ נייד_________________________
דואר אלקטרוני _____________________________________________________________________________ :
*מצב המחאה ע"ס  ____________ :לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים.
*מצב טופס התחייבות לתשלום חתום ע"י החברה
*נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג  □ :ויזה □ ישראכרט □אמריקן אקספרס

□דיינרס קלאב.

בסך של  .₪ ____________ :שם בעל הכרטיס  _____________________ :ת.ז__________________________ .

מס' כרטיס |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

תוקף הכרטיס |__|__|__|__/

*אני מבקש לנצל מלגת קרן ידע הנדסי אקדמי בסך ________ ₪
*אני חבר לשכה מבקש לחייב אותי בסך של ________ כוכבים.
*ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב 12-תשלומים ,הטבת הכוכבים ניתנת על תנאי ובכפוף לתשלום כל  12התשלומים .היה ויופסקו התשלומים
מכל סיבה שהיא אשלם לאלתר את שווי ההטבה שניתנה.
*ידוע לי כי במידה ויתרת הכוכבים בכרטיסי תהיה קטנה מהמבוקש או שאיני זכאי לכוכבים ,יהיה עלי להשלים את הסכום המבוקש באופן מיידי ללשכת המהנדסים.
*שימוש בכוכבים עבור השתתפות אישית בלבד ואין אפשרות לניצול כוכבים עבור השתתפות נלווים.

תאריך _________________________

חתימה __________________________

אני מבקש להיכנס לטכניון עם רכב פרטי :כן  /לא )יש להקיף בעיגול( )חובה למלא שם ומ.ז(.

