תכנית הכנס
03:70-0:00
0:00-10:70
הנחיית הכנס
דברי פתיחה
ברכות
הרצאת אורח
10:70-11:00
מסלולים
מקבילים
11:00-13:00

התכנסות והרשמה – ארוחת בוקר
מליאת פתיחה
גב' אורלי וילנאי
מר ישראל שרייבמן ,מנכ"ל בפועל המוסד לבטיחות ולגיהות
מר נפתלי בנט ,שר הכלכלה  lמר צבי אורן ,נשיא לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
פרופ' שלמה מור יוסף ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
ח"כ משה מזרחי  lמר אבי ניסנקורן ,יו"ר ההסתדרות החדשה
"בטיחות היא ערך ולא מוצר" .פרופ' יואל דונחין
הפסקת קפה ,תערוכה ,מעבר למסלולים
 - 1בטיחות בתעסוקה

 - 2בריאות העובד

 - 7בטיחות  -האדם במרכז

ניהול בטיחות – אתגרים,
לקחים ,תובנות

בריאות ,גיהות וארגונומיה
מנחה :דר' אשר פרדו
 .1רשם מחלות תעסוקתיות,
דר' מיכאל מימן
 .2סיליקה בתעשיות שיש  ,דר' אשר
פרדו
 .3הקוד האתי החדש בבריאות
העובד ,דר' רז דקל
 .4ארגונומיה ובטיחות" :בטיחות דרך
הגב" מר אייל לוי ,אינטל
 .5הרמה וניטול ידני .דר' יוהנה גייגר
וגב' ענבר גלבוע

האדם כגורם סיכון בטיחותי
מנחה :דר' צבי ברק
 .1הגורם האנושי במועדות
לתאונות ,ד"ר אירן דיאמנט
 .2פתרונות להתמודדות עם
לחץ ,עו"ד הדס הרטל
 .3האם נהגים מבינים תמרורים?
דר' תמר בן בסט
 .4תגובות פוסט טראומטיות
כסיכון בטיחותי ,מר משה
ברנדר
 .5שיפור בטיחות באמצעות
הגורם האנושי ,דר' מיכל שלי

מנחה :מר צבי בנימיני

מושב רגולציה
 מר זאב דיבסק
 עו"ד מיכאל אטלן
מושב יישום
 דר' אמיר פרי
 דר' אבי גריפל
 מר ישראל שרייבמן
 עו"ד גיל דרור
17:00-10:00

ארוחת צהריים וסיור בתערוכה

מסלולים
מקבילים

 - 0יישום מודלים מוצלחים

 - 5קידום בטיחות
פרויקטים של קרן מנוף

 - 6כיצד מתקשרים בטיחות

10:00-15:70

מנחה :דר' אבי גריפל
 .1אחד מי יודע? סוגיות
בהגדה לניהול בטיחות
מוצלח ,דר' אמיר פרי
 .2תעשיית המזון :תנובה,
מר ליאור אלי
 .3תעשיה תהליכית :כי"ל,
מר בני שגיב ומר דרור ברק
 .4ענף הבניה :מבט לנגב "עיר
הבה"דים" ,מירון ענבר
 .5ליקויים וכשלים בניהול
בטיחות ,עו"ד יעקב דודזון

מנחה :גב' רינה בודנקין
 .1בטיחות בקהילה  ,גב' אסתי ויסברג
 .2פעולות התערבות לשיפור
בטיחות במגזר החקלאי,
ד"ר נחום פוספלד
 .3העסקת אנשים עם מוגבלות,
גב' סיגל שהפורקר
 .4ניידות הדרכה (רעש),
מר שלמה ברק
 .5פעולת התערבות  363°בחקלאות
(ארגונומיה ,בטיחות ובריאות) ,מר
חיים בן ארי

מנחה :גב' אורלי וילנאי
 .1פאנל תקשורת ופרסום:
גב' מירב פרסי -צדוק ,מר אנדרי
מטיאס ,גב' אתי וילנאי ,מר יקי
אלעד ,מר צבי אייזנמן.
 .2סודות השכנוע בהסברה
לבטיחות בדרכים ,
גב' אתי וילנאי
 .3אינטרנט בשירות הבטיחות,
מר יקי אלעד
 .4הדרכת בטיחות חווייתית ,מר
צבי אייזנמן

 15:70-15:05הפסקת קפה
 15:05-16:05מליאת סיום
הרצאת אורח "בטיחות במרחב הווירטואלי" ,מר מני ברזילאי
סיום
סיכום וטקס חלוקת פרסים תחרות צילומים
16:05
סיום
הגרלה!
בתום מושב הסיום של הכנס יוגרלו  5מינויים לספריה דיגיטלית של המוסד המותקנים על גבי טבלטים.
ישתתפו בהגרלה כל ממלאי המשוב של הכנס שיהיו נוכחים בהגרלה.

לפרטים נוספים והרשמהkenes.osh.org.il :

