לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי בטיחות

אגודת מהנדסי בטיחות

הכנס הלאומי השלישי למהנדסי בטיחות
ולעוסקים בבטיחות 2009
יתקיים ביום שלישי  16 ,ביוני 2009
באולם "מונרט" )ליד בניין העירייה רח' מנחם בגין פינת רח' הגדוד העברי( ,אשדוד
הכנס מיועד :למהנדסי בטיחות ,ממוני בטיחות ,מנהלי בטיחות ,נאמני בטיחות ,אחראי בטיחות
בארגונים וכל ציבור העוסקים בבטיחות וגיהות.
 08:00-09:00התכנסות והרשמה
 09:00-09:30פתיחת הכנס ודברי ברכה:
ד"ר יואב סרנה – נשיא לשכת המהנדסים
פטר מגנוס – יו"ר אגודת מהנדסי בטיחות בלשכת המהנדסים
יורם אלעזרי – מפקח עבודה ראשי ,משרד התמ"ת
חיים אליהו – מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות
ד"ר יחיאל לסרי – ראש העיר אשדוד
מושב בוקר
יו"ר המושב :מהנדס מנחם שוורץ
 09:30-10:00ד"ר יחיאל לסרי ,ראש העיר אשדוד
 10:00-10:30סקירת מפקח עבודה ראשי  -יורם אלעזרי – מפקח עבודה ראשי ,משרד התמ"ת
 10:30-11:00ניתוח סיכונים בשיטת  FMEAבמערכות גז טבעי בכימיקלים לישראל – אמנון זומר,
יועץ להנדסת איכות וניהול סיכונים בחברת ALD
 11:00-11:15הפסקת קפה
מושב צהרים
יו"ר המושב :בני שגיב
 11:15-11:45עדכון תקנות תכנון והבניה ,תשס"ח  – 2008בטיחות אש בבניינים – אינג' גיל ורדי ,מהנדס ראשי,
מכון ורדי לכבאות מתקדמת
 11:45-12:15ניהול בטיחות מערכתית  –(Safety Management System) SMSיגאל ריזל
 12:15-12:30עו"ד אורית נוקד ,סגנית שר התמ"ת
 12:30-13:45ארוחת צהריים
מושב אחר הצהרים
יו"ר המושב :חיה אטלס
 13:45-14:15כללי אתיקה ראויים בהנדסת הבטיחות – עו"ד יעקב דוידזון
 14:15-14:45ניהול בטיחות במגה פרויקטים – אייל נפרין ,אינטל
 14:45-15:15הקמת מערך לניהול בטיחות מערכתית ברשות שדות התעופה – יאיר גנות  -ממונה על מערך
הבטיחות ברשות שדות התעופה
 15:15-16:00גיהות תעסוקתית וננו טכנולוגיה – ד"ר אשר פרדו
פנל
יו"ר המושב :מהנדס איזי קצנלנבוגן
 16:00-16:30פנל מקצועי  -שאלות הקהל בנושאי בטיחות
* ייתכנו שינויים בתוכנית הכנס.

לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי בטיחות
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הכנס הלאומי השלישי למהנדסי בטיחות
ולעוסקים בבטיחות
יתקיים ביום שלישי  16 ,ביוני 2009
באולם "מונרט" )ליד בניין העירייה רח' מנחם בגין פינת רח' הגדוד העברי( ,אשדוד
דמי השתתפות
לחברי לשכת המהנדסים במועדון פלטינה₪ 260 :

לחבר לשכת המהנדסים במועדון זהב,₪ 290 :
חבר לשכה רגיל,₪ 320 :
סטודנטים לתואר ראשון )בהצגת תעודה(₪ 260 :
למי שאינו חבר,₪ 430 :
סטודנטים לתואר שני ב"ניהול הנדסת ובטיחות")בהצגת אישור לימודים(/חברי איגוד בנייה ותשתיות /עמותת האדריכלים/המכון הישראלי
לנפט ולאנרגיה/איגוד המהנדסים העצמאים ,הפורום הישראלי לבטיחות ,ארגון הממונים₪ 320 :

למגיעים ברכב :חנייה חופשית באזור )הגדוד העברי פינת מנחם בגין(
למגיעים ברכבת :יש לרדת בתחנת רכבת עד הלום-אשדוד
ממוני בטיחות :לפי סעיף )3ב( לתקנות ארגון הפקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( התשנ"ו – ,1996
כנס זה מוכר כהשתלמות המוכרת עבור הממונים על הבטיחות בעבודה .השתתפות בכנס הנ"ל תזכה את הממונה ביום אחד.
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים ,לימור שרעבי – מנהלת אגודת מהנדסי בטיחות  -ת"ד  ,6429תל-אביב
 61063דואר-אלקטרוני )ד"א( limor@aeai.org.il :טלפון (03) 524 0274 :בשלוחה  2פקסימיליה.(03) 5275346 :
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן .פרטים נוספים בטלפון 03 - 5227919
ביטולים :ניתן לבטל השתתפות בכינוס בכתב בלבד עד ליום  10.06.09ללא חיוב .לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי
ההשתתפות.
-----------------------------------------------------------------------------------------------טופס הרשמה – אנא הבטיחו מקומכם בהקדם
לכבוד :לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
נא לרשום אותי לכנס הלאומי השלישי למהנדסי בטיחות ולעוסקים בבטיחות שיתקיים ב 16 :ביוני 2009
שם משפחה _______________________ :שם פרטי _________________________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__|:
מקום עבודה_______________________________________________________________________________________:
כתובת ____________________________________________ ישוב ____________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון __________________________:טלפון נייד _________________________:פקס_____________________________:
ד"א_____________________________________________________________________________________________:
*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  _____________ :ש"ח .שם בעל הכרטיס  ______________ :ת.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.
מס' כרטיס|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| :

תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :

*אני חבר לשכת המהנדסים 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.
על פי תיקון  40לחוק התקשורת ,נדרשת הסכמתך לקבלת מסרים המכילים הצעות הכרוכות בתשלום .עם חתימתך על מסמך זה הנך מביע הסכמתך לקבלת חומר מן הסוג הנ"ל
לרבות פרסומים מסחריים אם בדואר אלקטרוני ואם באמצעי תקשורת אחר.

תאריך _________________________ חתימה __________________________

המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים .נא העבירו התשלום מבעוד מועד ללשכת המהנדסים.

