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 הרצאות

 (Wordלחצו על שם ההרצאה לפתיחת תקציר בקובץ )

 מושב' מס שם הרצאה מרצה

 1 בעיניים ישראליות NASA –התפיסה הבטיחותית ב  מאיו יצחק( מיל)ל "סא

 מושב מליאה

 1.1 ל"שילוב מערכות ניהול באט מ איתן הון"אל

איכות בטיחות 
בעבודה ואיכות 

 ל "הסביבה בצה

 ל"הבטיחות בצה. פרופיל ק ל יורם אלעזרי"סא

 לקחים מהטמעת מערכת ממוחשבת בבטיחות ל משה שבת"סא

 1.1 היגיינה תעסוקתית וסמנים ביולוגיים ר יהודית שחם"ד

 רפואה תעסוקתית

אתגרים ושירותים 
 חדשים

שימוש בבדיקת כיח מגורה לניטור ביולוגי וגילוי מוקדם של מחלות ריאה  ר אליזבט פיירמן"ד
 תתעסוקתיו

 ?האם קיים קשר סיבתי, קרינה לא מייננת וסרטן יוסי ריבק' פרופ

 1.0 בעייתיות אכיפה ברשויות המקומיות מר נתן צור

בטיחות וגיהות 
 ברשויות מקומיות

 בטיחות במוסדות חינוך מר אוריאל שמואלי

 אחזקה של מתקני משחקהתקנה ו, נוהל הקמה מר סמי בוזגלו

 פינוי אשפה ואתרי פסולת עירוניים מר שלמה אלקיים

 1.1 למניעת תאונות משינוע ידני פיתוח מדריך וערכת הדרכה מר רם טלמור

מערכות הדרכה 
 והטמעה

 יעילות שיטת הדרכה והסברה להעלאת שיעור משתמשים בציוד מגן אישי ר נחום פוספלד"ד

 הדרכה על פי דרישה –הטמעת ידע באינטרנט  מיכל פריד' גב

 מיכל פריד' גב

 פ"אריאלה חרל' גב

 ארגונומיה –הטמעת ידע בטכנולוגיה מתקדמת 

 1.0 חיסון מלחצים ר אורית לוריה"ד

 דחק בעבודה

STRESS 
 הסתגלות אחיות לעבודה במשמרות פרץ לביא' פרופ

 מערכות מדידת דחק ר יוסי טוביאנה"ד

 1.2 ל"תחיקה ויישום הערכת סיכונים בארץ ובחו: איפה אנחנו ואיפה הם ר אבי גריפל"ד

הערכת סיכונים 
 בתעשייה

 ויישומו בחברת תדיראן SEMIניהול סיכונים לפי  ביהו מולרמר א

בתעשייה ( דיאגרמות חיץ בטיחותי) SBDI( ניתוח עץ אירועים) ETAיישום שיטת  מר יוסי וובר
 הכימית

 1.2 ניתוח והערכה של סיכונים, סדנת קלץ לזיהוי ר מיכאל מהריק"ד

זיהוי והערכת סיכונים 
' מושב הוקרה לפרופ –

 טרוור קלץ

 תכנון תהליכים בעלי בטיחות מוטמעת מר יגאל ריזל

 Computer Controlled Systems Risk Management אור -מר חיים שן 

 0.1 בטיחות בחומרי הדברה ר טוביה יעקובי"ד

 "יודע חקלאי פיקח"
 פרוייקט ארצי לקידום הבטיחות והגיהות בחקלאות מר יואב גרשון

 0.0 ארגונומיה וגורמי סיכון במקומות עבודה ר ליפשיץר יאי"ד

ארגונומיה ובעיות שלד 
 שריר

ארגונומיה )ים ארגונומיים במפעל בשיטת שיתוף עובדים מיפוי ושיפור היבט רוני סלע' גב
 (משותפת

 יישום תוכנית מניעה בארגונומיה במפעל בתעשיית המעגלים המשולבים טלי רוזן' גב
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 יישום תוכנית מניעה בארגונומיה במפעל לעיבוד שבבי רינת ברגר' גב

 0.1 אינטל –קידום הבטיחות במערכות ההקמה והתפעול  מר גיורא דולן

מעורבות הנהלה 
ושאי ועובדים בנ
 בטיחות

 מעורבות הנהלה -" מיזם תיבת נוח" דרור –מר צבי בר 

 ת הנהלהמעורבו –חוגי שיפור בטיחות  מר יעקב ברנשטיין

 מעורבות הנהלה -הקשר בין בטיחות לאיכות  מר מוזי בוטון

 0.0 החזון ושברו –הולנד . ול סיכונים תעשיתייםתמורות מול אבני יסוד בניה ר מיכאל מהריק"ד

מי הזיז את הגבינה "
 "שלי

 הופעת סיכונים בריאותיים ובטיחותיים חדשים יוסי ריבק' פרופ

מפעלים בישראל פרוייקט חונך  22-לקחים מהטמעת מערכות לניהול בטיחות ב ר אבי גריפל"ד
 מנוף

0.2 

מערכות ניהול בטיחות 
 ל"טות ניהול בטיחות בענף הבנייה בארץ ובחוסקירת שי יחיאל רוזנפלד' פרופ ל"וגהות בישראל ובחו

 הטמעת מערכות משולבות לניהול בטיחות איכות וסביבה בחברת בנייה: גם וגם ר ורד קויפמן"ד

בפירמידת הבטיחות והגהות ( Code of Practice)שילוב נהלי תפעול והתנהגותו  מר אבי לביא
 בעבודה

 0.1 פיתוח שיטות הדרכת עובדים בתעשייה ובתעשייה הכימית בפרט מר אורי שלום

שיטות כלים ותהליכים 
בבטיחות וגהות 

 בעבודה

קיום תרבות ניהול והשגת , ניהול בטיחות פרואקטיבי כתנאי למימוש מדיניות ניהול מר יגאל ריזל
 איכות ניהולית

 הערכת סיכונים לציוד ממוכן מר יעקב דווידזון

 0.1 כמעט ונפגע בתאונת עבודה ועבודות גלישה מר זאב קרקובסקי

עבודות גלישה 
 במבנים

 הכשרת המנהל המקצועי מר אלדד ניר

 התנאים והאמצעים לביצוע בעבודות גלישה מר ארן ביגלר

 0.0 תאונות עבודה אופייניות מר יוחאי ליליאור

תרבות הבטיחות 
הרכבת -בארגון

ואחזקת 
תרנים ,מגדלים

 ואנטנות

 מר פיני יעקובי

 מר אלון עזריאל

 "סלקום"ת התקנה בחברת ביצוע עבודו

 "בזק"עבודה בטוחה בגובה בחברת  מר יצחק וויצמן

 ל"ות בצהאופן התקנת תרנים ואנטנ מר גיל אלמוג

 0.1 נקודות כשל –עגורוני צריח ישנים  מר פליקס וינשטיין

פירוק והרכבת עגורוני 
 צריח

 גורם גיל הציוד והשלכותיו מר יעקב גוטנברג

 שימוש בטכנולוגיות חדשות 'מר איתן ליבוביץ

 םהכשרת מתקיני עגורני מר ניסים מזרחי

 0.0 נקודות כשל אופייניות בחקלאות מר יצחק וולף

עבודות בגובה בענף 
 ה בחקלאותניתוח עבודות גוב מר אורי לעדן החקלאות

 דרכי ההתמודדות הנכונות והבטוחות מר יואב גרשון

 תאונות עבודה אופייניות בחקלאות מר אביב צאלון

 0.2 השימוש במכונות הרמה ככלי גובה בתעשייה מר אלון שמש

עבודות בגובה 
שירותים , בתעשייה

 עבודה בטוחה בהפקות ואירועים מיוחדים מר יצחק צוקר

 "כימיקלים לישראל"ביצוע עבודות בגובה בקונצרן  מר בני שגיב
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 נקודות כשל עיקריות בעבודות תעשייה מר דוד דווידסון

 ותעבורה

 0.2 שימוש בפיגומים ממוכנים מר אשר פרידמן

עבודות בגובה בבניה 
 ובניה הנדסית

 ג קונסטרוקציות"עבודה ע ר אנטולי בנגרט"ד

 סיבות אופייניות לתאונות עבודה בגובה מר יוסי מרבנט

רגישותו ויעילותו של התקן הישראלי לבדיקות שמיעה בהשוואה לתקנים מארצות  רבקה בלומנפלד' גב
 שונות

0.5 

 גהות תעסוקתית

 קות רפואיות תקופתיותתוכנת מנהלים כעזר להעלאת היענות העובדים לביצוע בדי ן מיכל זילברברג"רס

 2.1 "?לאן -הממונה על הבטיחות והגיהות התעסוקתית : "פאנל חיה אטלס' גב

ממונה  -פאנל
 ?לאן -הבטיחות

 2.1 עדכוני חקיקה בבטיחות אש מר חיים תמם

בטיחות אש במקומות 
 עבודה

 2.0 עלות תאונות העבודה ברמת הארגון וברמת המשק –" ?כמה זה עולה לנו" ר אבי גריפל"ד

 כלכלה ובטיחות
קבלת החלטות ותקצוב ממלכתי בישראל של  –" ?איך מחלקים את העוגה" ל חזקיהמר ישרא

 פעילויות בתחום הבטיחות והגיהות בתעסוקה

 2.1 אחריות פלילית ואזרחית של מנהלים ד אהרון לוי"עו

בטיחות בעבודות בניה 
 ותשתית
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