הכנס השנתי לבטיחות
דן אילת  – 06/12/2017 - 03/12/2017 -אמצ"ש
יום ראשון – 03/12/2017
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30
יום שני – 04/12/2017
08:00 – 11:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 16:30
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
18:30
יום שלישי – 05/12/2017
08:00 – 11:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:30
יום רביעי – 06/12/2017
08:00 – 11:00
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00

התכנסות וקבלת חדרים
קפה ועוגה
ברכות ושיחת פתיחה – יו"ר ארגוני המהנדסים – מהנדס אהוד נוף
יו"ר אגודת מהנדסי הבטיחות – ד"ר אמיר פרי
בטיחות בבנייה ,המצב כיום ואתגרי המהנדסים בניהול הבטיחות בבנייה -
הרצאתו של ד"ר אמיר פרי  -מרצה בכיר מומחה אוני' אריאל
ניהול בטיחות בבנייה ,ניהול סיכונים והדרכה באמצעות טלפונים חכמים –
הרצאתו של אינג' עומר פרי – מוסמך בהנדסת בטיחות ודוקטורנט באוני' בן גוריון
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
ניהול סיכונים משפטי בביצוע עבודות בנייה –
הרצאתו של עו"ד רוני שדה – מרצה באוני' אריאל
מנורה מבטחים – עולם הפנסיה וקופות הגמל – חידושים ושינויים – ניבה אמויאל
זמן חופשי
קפה ועוגה
ניהול הבטיחות בשטראוס הלכה למעשה –
הרצאתו של אינג' גדעון מאור – מנהל הבטיחות בשטראוס
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
בטיחות דרך המשקפיים שלי – ניתוח ניהול הבטיחות בחברות גלובליות –
הרצאתו של דויד כץ – מנהל הבטיחות בנסטלה  -אוסם
חקירה פורנזית של תאונות בנייה וכשלים מבניים –
הרצאתו של ד"ר מתי אדן – ראש המחלקה להנדסה אזרחית באוני' אריאל
זמן חופשי
קפה ועוגה
הגורמים העיקריים לתאונות עבודה ודגשים להתמודדות ממוצר מדף למוצר מותאם ללקוח –
הרצאתה של ד"ר אורנית רז – מנכ"לית המוסד לבטיחות ולגהות
ועדות בטיחות בעבודה – כלי אפקטיבי או פיל לבן –
הרצאתו של אינג' אלון פל – סמנכ"ל המוסד לבטיחות ולגהות
שימוש בכלים דיגיטליים זמינים לקידום הבטיחות בעבודה –
הרצאתו של יקי אלעד – מנהל יחידת האינטרנט והמידע במוסד לבטיחות ולגהות
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
תורת הכשל  -הרצאתו של גרינברג צבי
סיכום הסמינר
פינוי חדרים

(*) יתכנו שינויים בתוכנית
(*) חובת נוכחות בהרצאות
אישור מותנה בהשתתפות של  80%בהרצאות
לקבלת אישור השתתפות בסמינר יש לפנות בסיום הסמינר למשרדי הלשכה בדוא"ל beatrice@aeai.org.il

בחסות

