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התכנסות, רישום ומוקדי עניין

פתיחת הכנס | אולם המליאה
תומר גלאם - ראש עיריית אשקלון  

אריה מור - סמנכ"ל, מנהל בכיר לביטחון חירום ובטיחות סביבתית 
מנחה - רותם זהבי - מנהל אגף בטיחות ארצי

הרצאה - ״אירגון לומד״ - רביב מלמד, מנכ״ל חברת ״שמים וארץ״ 

הרצאות בסגנון TED | אולם המליאה
<  מערך הרישוי והממשק עם הבטיחות - טל דנינו, ממונה רישוי בטיחות ושעת חירום

<  ניהול הבטיחות במעבדה - רונית שדה, יועצת ומרצה בתחום הבטיחות והחומרים המסוכנים  
<  ניהול בטיחות מתקדם - אתרי בניה כמבנה בוחן - יובל לוי, מנהל מחלקת בטיחות        

מוס"ח פתח תקוה

הפסקה ומוקדי עניין

מושב 1: בטיחות בחינוך גופני ובמתקני כושר וספורט | מלווה: זאב אזולאי | אולם A קומה 2
גיא דגן/ ניב ויינטרופ - פיקוח ארצי חנ"ג בארץ 

יוסי שמר - מנהל מעבדה מאושרת לבדיקת מתקני משחק וספורט 
מיכאל סוויסה - מנהל המעבדה לבדיקת מתקני ספורט - מכון התקנים הישראלי

טל כהנא - מנהל המעבדה לבדיקת מתקני משחק ומתקנים מתנפחים - מכון התקנים הישראלי
ניצן יעקב - מפקח על החנ"ג מחוז דרום

מושב 2: "הטמעת תרבות הבטיחות" | מלווה: ___________________ | טרקלין, קומה 1-
מנחה: מיכל דובר - ליווי תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני

עשרה שולחנות עגולים - הנחלת תרבות בטיחות חיובית

מושב 3: ״ארגון לומד״ | מלווה: חיים אטיאס | אולם C, קומה 1
מנחה: רביב מלמד - חברת שמים וארץ

מושב 4: ממשק הפעילות בין מנהל הבטיחות ברשות והחינוך הבלתי פורמאלי | מלווה: חיים 
אדרי, קב״ט צפון | בניין 4, כיתה 101

מנחה: גיא סיטון - סמנכ"ל תפעול, תנועת הצופים
שלומי קסטרו - מזכ"ל ארגוני הנוער 

שמעון ואנונו - מנהל יחידת בטיחות מוסדות חינוך, אשדוד 
דודו בַיטס - מפקח קייטנות ארצי במנהל חברה ונוער, משרד החינוך

סיגל בנימין - מנהלת הבטיחות בחברת המתנ"סים

מושב 5: בטיחות בטיולים | מלווה: משה כהן | אולם B, קומה 1
יעקב עיני - מנהל בתי ספר שדה בחברה להגנת הטבע

משה עינב - לשעבר, מנהל בית הספר התיכון הר הנגב, מדרשת בן גוריון  
גל כפרי - מנהל מנהלת הטיולים

יואב כהן - פקח, יחידת הפיקוח על הטיולים במשרד החינוך 

הפסקה ומוקדי עניין

סיכום תוצרי מושבים
אריה מור, רותם זהבי

הרצאת סיום
"בטיחות מאפשרת" - פרופסור יורם יובל

ארוחת צהריים וחלוקת אישורי השתתפות

מערכת 
ממוחשבת 

לניהול 
הבטיחות

מוקדי עניין
התכנסות בוקר +

2 הפסקות

חידושים 
הקשורים למשרד 

החינוך

ניהול 
הבטיחות 

בארגון הטיול 

אמצעי פיתוח 
הדרכה וניהול ידע 

שניר לוי - 
באר שבע

מחלקת הסברה 
במכון התקנים

נציג/ת חדר מצב:
הצגת לשכה לתיאום 

טיולים, חדר מצב, אתר 
מוקד טבע

דפי מידע, מצגות, 
חוברות, דף מרכז של כל 
המידע. הצגת הפורטל 

של משרד החינוך 
למנהלים


