הכנס הארצי השנתי של אגודת מהנדסי הבטיחות 2102
יתקיים ביום שלישי  6 ,במרץ 2102
בכפר המכבייה ,רמת-גן

בסימן :דרכים וכלים לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית בישראל
הכנס מיועד לציבור העוסקים בבטיחות ובריאות תעסוקתית במדינת ישראל
לפי סעיף ( 3ב) לתקנות ארגון
הפקוח על העבודה (ממונים על
הבטחות) יום עיון זה מוכר כ1-
יום השתלמות עבור הממונים
על הבטיחות

סדר יום

9:00-8:00

התכנסות -כיבוד קל
אינג' יצחק רז -יו"ר לשכת המהנדסים
ד"ר אמיר פרי -יו"ר אגודת מהנדסי בטיחות

9:15-9:00

דברי פתיחה-

9:00-9:15

ברכות -אינג' יורם אלעזרי ,ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי

10:00-9:00

מדידה ושיפור של אקלים ותרבות בטיחות
פרופ' דב זהר ,הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון

11:00-10:00

בטיחות במערכות להסעת המונים
מר פיל אוסטין ,מנכ"ל חברת Touchstone Renard

11:00-11:00

הפסקת קפה

11:00-11:00

מהפכה חוקתית וזכויות אדם

10:00-11:00

חקירה בטיחותית של אירוע שרפה ברכבת ישראל  -הפער בין הודעות התקשורת לבין
המציאות בפועל

14:00-10:00

ארוחת צהריים

15:15-14:00

למקומות ששווה להגיע אליהם אין קיצורי דרך

כבוד השופט נווה ערן ,בית משפט השלום קריות

אינג' מאיר קנדלר ,ראש המכון לחקר הכשל

עינת סעדון ,מייסדת ובעלת חברת " ,"Key-Weיעוץ ,ליווי ופיתוח אישי ועסקי
16:00-15:15

בטיחות בתעופה וחקירת תאונות טיסה
קברניט דודי בן-שחר ,ממונה בטיחות טיסה -איגוד הטייסים

16:15-16:00

סיכום
* ייתכנו שינויים בתוכנית

הכנס הארצי השנתי של אגודת מהנדסי הבטיחות 2102
יתקיים ביום שלישי  6 ,במרץ 2102
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דמי השתתפות (כולל חוברת תקצירים וכולל ארוחת צהריים וכיבוד)
חבר לשכת המהנדסים₪ 050 :
משתתף שאינו חבר לשכה₪ 400 :
חבר לשכה וזכאי קרן ידע מהנדסים₪ 88 :
משתתף שאינו חבר לשכה וזכאי קרן ידע בלבד₪ 100 :
סטודנט /גמלאי /חייל על גיל ( 11בהצגת תעודה)₪ 150 :
תצוגה מסחרית.₪ 1000 :
חנייה :חנייה חינם במקום.
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי (מהנדסים) ישלם את ההפרש בין עלות ההשתלמות לבין מלגת הקרן.
המלגה תקוזז מכרטיסו האישי של הזכאי לשנת .1011
לפרטים נוספים ואופן קיזוז המלגה יש לפנות ללימור שרעבי בטלפון 00-5105805
ביטולים :ניתן לבטל השתתפות בכתב בלבד עד לתאריך  20.2.2102לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי
ההשתתפות.
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים ,האדריכלים עדי בלנק-מוזס  -ת"ד  ,6429תל-אביב 61060
דואר-אלקטרוני ,adi@aeai.org.il :טלפון ,03-5240274:פקס03-5272496:
אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
 -----------------------------טופס הרשמה ---------------------------------- 1 3 – 5 2 7 2 4 9 6נא לרשום אותי לכנס הארצי השנתי של אגודת מהנדסי הבטיחות  2102שיתקיים ב6.3.2102 -
שם משפחה_________________ שם פרטי ____________________ מ.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___| .
שם החברה _________________________________ כתובת_______________________ מיקוד____________
טלפון _________________________ פקס ________________________ נייד_________________________
דואר אלקטרוני ___________________________________________________________________________ :

*לקבלת אישור הרשמה והודעות על פעילויות הלשכה בדוא"ל אנא ציין כתובת דוא"ל בכתב ברור.
המחאה מצורפת המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים
התחייבות מקום עבודה מצורפת
מצ"ב מספר כרטיס אשראי לחיוב □ :ויזה □ ישראכרט □אמריקן אקספרס

□דיינרס קלאב.

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

מס' כרטיס |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| תוקף הכרטיס |__|__|__|__/
*אני חבר לשכה מבקש לחייב אותי בסך של ________ כוכבים.
* ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב 11-תשלומים ,הטבת הכוכבים ניתנת על תנאי ובכפוף לתשלום כל  11התשלומים .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 __________________________

אנא הבטיחו מקומכם בהקדם בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה עד לתאריך 20.2.2102

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

