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.  במרכז הכנסים ברמת אפעל 28.12.16הכנס יתקיים ביום רביעי 
)לכיסוי הוצאות בלבד(צהריים  כולל כיבוד וארוחת המחיר  � 150:   עלות 

!נא להסדיר הרשמה מראש.    יום הכנס יוכר כיום השתלמות לממונים על הבטיחות

הפורום למניעת תאונות עבודה
المنتدى المدني لمنع حوادث العمل

תוכנית הכנס

מרצהושאשעה

 התכסות וכיבוד  8.30-9.00

מנהל   הפורום למניעת  מנהל   הפורום למניעת  מנהל   הפורום למניעת  מנהל   הפורום למניעת  , , , , מר  אלי כהן מר  אלי כהן מר  אלי כהן מר  אלי כהן דברי פתיחה  9.00-9.10

תאונות  עבודה ויועץ הבטיחות לוועדת  תאונות  עבודה ויועץ הבטיחות לוועדת  תאונות  עבודה ויועץ הבטיחות לוועדת  תאונות  עבודה ויועץ הבטיחות לוועדת  

העבודה והרווחה בכנסתהעבודה והרווחה בכנסתהעבודה והרווחה בכנסתהעבודה והרווחה בכנסת

לית המוסד לבטיחות  לית המוסד לבטיחות  לית המוסד לבטיחות  לית המוסד לבטיחות  """"ר אורנית  רז מנכר אורנית  רז מנכר אורנית  רז מנכר אורנית  רז מנכ""""דדדדהעובד במרכז: המוסד לבטיחות ולגיהות9.10-9.30

ולגהותולגהותולגהותולגהות

על  הפעילות  והיסיון  –לשים קץ להפקרת עובדי הביין 9.30-10.00

של ארגון העובדים מען

ל ארגון העובדים מען  ל ארגון העובדים מען  ל ארגון העובדים מען  ל ארגון העובדים מען  """"מנכמנכמנכמנכ, , , , מר אסף אדיבמר אסף אדיבמר אסף אדיבמר אסף אדיב

היבטים פסיכולוגיים   -התעמרות בעבודה כמפגע בטיחות   10.00-10.45

והתהגותיים

מומחה לפסיכולוגיה  מומחה לפסיכולוגיה  מומחה לפסיכולוגיה  מומחה לפסיכולוגיה  , , , , מר איתן מאירימר איתן מאירימר איתן מאירימר איתן מאירי

תעסוקתיתתעסוקתיתתעסוקתיתתעסוקתית

        הפסקה  10.45-11.00

,  ,  ,  ,  ל אדמיניסל אדמיניסל אדמיניסל אדמיניס""""סמנכסמנכסמנכסמנכ, , , , מר יהודה אביצורמר יהודה אביצורמר יהודה אביצורמר יהודה אביצורמהלכה למעשה–הצעה למדייות העסקת קבלים   11.00-11.45

מרכז  מרכז  מרכז  מרכז  , , , , מנהל המחלקה לבטיחות ולגהות מנהל המחלקה לבטיחות ולגהות מנהל המחלקה לבטיחות ולגהות מנהל המחלקה לבטיחות ולגהות 

אשקלוןאשקלוןאשקלוןאשקלון" " " " ברזיליברזיליברזיליברזילי""""רפואי רפואי רפואי רפואי 

חברת כיוונים  חברת כיוונים  חברת כיוונים  חברת כיוונים  , , , , איילה בירן איילה בירן איילה בירן איילה בירן ' ' ' ' גבגבגבגבקווים מחים להדרכת עובדים ממוקדת  בשיוי התהגות  11.45-12.15

        הפסקת צהריים    12.15-13.00

תחקור והפקת לקחים ככלי  –יהול בטיחות באתרי בייה 13.00-13.45

לקידום הבטיחות בעבודת הקבלים  

חברת דריקס קוםחברת דריקס קוםחברת דריקס קוםחברת דריקס קום, , , , מר אבי  דריקסמר אבי  דריקסמר אבי  דריקסמר אבי  דריקס

ורדית ביקלסורדית ביקלסורדית ביקלסורדית ביקלס' ' ' ' אינגאינגאינגאינגבטיחות בעבודת בייה באזורים עירויים צפופים  13.45-14.15

ד רוני  שדה  ד רוני  שדה  ד רוני  שדה  ד רוני  שדה  """"עועועועוהיבטים משפטיים  של בטיחות בעבודות בייה14.15-15.15

 שאלות ותשובות וסיכום היום–פאל  חברי הפורום   15.15-15.45


