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מנחה הכנס
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.בוקר טוב וברכות לכל באי הכנס לבטיחות

בניהולי האישי  ואני  7' זהו כנס מקצועי מס

כפי  , בעזרתכםכי נמשיך להצליח בו , מקווה

שעשינו זאת עד היום

ללא מימון 

מקרן זו או  

אחרת

ללא תשלום 
מהמשתתפים

1500-כ)

(איש

עם אישורי  

כשרות

והמון תודה  

לחברת  

ערוצים  

לשיווק  

ממוקד

עם מרצים  
בהתנדבות



בראשית דברי אבקש להזהיר
שימרו על חפציכם

נגנב המחשב  , בכנס בשנה שעברה... לא נעים
!  האישי שלי מעל בימת ההרצאות 

(  גני התערוכה)והאחראים מטעם המקום 
הסירו מעליהם כל אחריות לעניין

!!!הוזהרתםראו 



ברכות

:הלוקחים חלק באירוע, ברצוני להודות ולברך את המכובדים

שמילוביץאריק מר 

ראש מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  

,  העבודהבמשרד עבודה ראשי בפועל ומפקח 

הרווחה והשירותים החברתיים

ורדה אדוארדס  ' גב

,  העבודהראש מנהל תורה במשרד 

הרווחה והשירותים החברתיים



ברכה מיוחדת

אשר עושים  , ברצוני לנצל במה זו ולהודות ולברך את כל אלו, בנוסף

,  לקידום הבטיחות בישראל בכנסת, בחיי היום יום, עבודת קודש

:בפורומים שונים וברשתות חברתיות ובהם

פוטרמןמר זאב , התאחדות התעשיינים

ד אוריאל לין"עו, נשיא לשכות המסחר

מר שגב קיים, מנהל קרן מנוף במוסד לביטוח לאומי
הכהןמר יצחק , ר ארגון הממונים על הבטיחות"יו

מר יעקב עזרא, רכז ארגון הממונים צפון

מר אמנון שינדלר, רכז הפורום הארצי למנהלי עבודה והבטיחות

מתי רביבי. מ במיל"אל, "בטיחות בבניה"רכז הפורום 

מר ראובן בן שמעון  , רכז הפורום למניעת תאונות עבודה

,הארציהמציגים ובאי הכנס , ולכל המרצים

בחגיגה מקצועית זוחלק הנוטלים 
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?בתכניתמה 

:עשירים באירועים ובהםיומיים 

כנסים מקצועיים-

שוניםספקים של ובטיחותתעשיה , תערוכת אחזקה-

פגישת מכרים והחלפת חוויות  -

ממוני הבטיחות הוזמנו ליום אחד משני ימי , עקב העומס הרב של באי התערוכה

יינתנו נושאים דומים אך  , לפיכך. ועליו יקבלו יום כשרות, (הראשון או השני)הכנס 

.כך שלא נפסיד דבר, בכל אחד משני הימים, לא זהים

:חלק מנושאי הכנס

,  חקיקהדברי מפקח עבודה ראשי בענייני 

שינוי חשיבה -בקרה עצמית , באחזקהבטיחות 

סידורי בטיחות אש במבנים רבי , בטיחותית

בטיחות , טיוב רגולציה בבטיחות אש, קומות

.בטיחות בעידן תקשרת המונים ועוד, בריתוך
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:לקחים ובקשות מניסיון העבר

של באי הכנסאו בכניסה /מראש ונאות רישום -

למניעת הפרעות, הכנסעל כניסה ויציאה לאולם הקפדה -

שקטיםלשמור על סלולריים מתבקשים -

באולם האוכל  ארוחה מסודרת הכוללת , הפסקת צהריים-

שנכחלכל משתתף 15:30בכל יום החל משעה רות יחלוקת אישור כש-
:החתמות לקבלת כשירות3נדרשות -

רישום בבוקר וקבלת תג -

(13:00–11:30)החתמת התג בחותמת -

וקבלת אישור הכשירות( 15:30-מ)החזרת התג החתום -

על מנת לאפשר  15:30זמן ההרצאות יסתיים לקראת 

קבלת אישורי כשירות והגעה לרכבת בנחת ובזמן



...כהרגלי...או דברי טעם לפתיחה... מעט על תורתנו הקדושה 
"פקודי"ולקראת פרשת " ויקהל"אנו מצויים בפרשת 

סיפור המנורה   
ז"לפרקשמות

הוַַיַַּ֥עׂשיז ָ֖ נֹר  בֶאת־ַהמְּ ָ֣ ֑הֹורז ה  ָּ֣ה...ט  ּהיְֵּרכ  נ ָ֔ יה  וְּק  ִביֶעֶ֛ יה  כַ גְּ תֶֹרַּ֥ ה...פְּ ָ֣ יםוְִּשש  ִנָ֔ יםק  ִאָ֖ יה  ִמִצֶד֑ יֹצְּ

ה... ָ֣ לש  יםשְּ ִבִעְ֠ יםגְְּ֠ ִדִ֞ ק  שֻׁ ֶנָ֣המְּ ד  ַבק  ֶָֽאח  רה  ָֹ֣ ת ַרחֶ֒ ַכפְּ הו ֶפֶ֒ ָ֣ לש  יםּושְּ ִבִעִ֗ יםגְּ ִדֶ֛ ק  שֻׁ ֶנַּ֥המְּ ק  דאֶ בְּ ָ֖ רח  ָֹ֣ ת ַכפְּ

ַרח ֑ ה...ו פ  ָ֖ נֹר  הּוַבמְּ ָ֣ ע  ב  יםַארְּ ִבִע֑ יםגְּ ִדָ֔ ק  שֻֻׁׁ֨ יה  מְּ תֶֹרָ֖ ָֽיה  ּופְּ ַכפְּ ֶח ם...ר  ֵריֶהַּ֥ ָֹֽ ת ֑יּו...ַכפְּ ּהה  ֶ֛ ל  המִ כֻׁ ַּ֥ ש  תקְּ ַאַחָ֖

ַּ֥ב ֹורז ה  הָֽ יה  וַַיַַּ֥עׂש...ט  ָֽרֶֹתָ֖ הֶאת־ֵנ ֑ ע  יה  ִשבְּ ֶחַּ֥ ק  תֶֹתָ֖ ּוַמלְּ ביה  ּוַמחְּ ַּ֥ ֹורז ה  הָֽ ר...ט  ֶ֛ בִככ  ַּ֥ ֹורז ה  הָ֖ ָ֣ ט  ׂש  הע 

ּה ֑ תאֹת  ל־ֵכֶלָֽיה  וְֵּאָ֖ :כ 

לציוןדומיטיאנוסהקיסרידיעל,לספירה81בשנתהוקמה,טיטוסקשת

אסרו...בשניםמאות.ירושליםוהחרבתכיבושבעקבותלאלטיטוסשלהפיכתו

איסורעלשעברמי.לקשתמתחתלעבור,יהודיםעלברומאהיהודיתהקהילהרבני

...לשמדשיצאכמינחשבזה

למרות,רומאיהודיצעדו,ח"תשבאייר'בה,ישראלמדינתשלהקמתהביום

.ישראלארץלכיווןמהפורום,הניצחוןתהלוכותשללדרכםההפוךבכיוון,טיטוסלקשתמתחת,האיסור

שבעתמנורתשבמרכזו,שמירומקסיםגבריאלהאחיםידיעלשעוצבהסמל,ישראלמדינתשלכסמלהנבחר1949בשנת
ישראללארץחזרה,ירושליםשלחורבנהאתשסימלה,לרומאשנלקחההמנורה.טיטוסשערעלמופיעהשהיאכפי—הקנים

.בארצוהיהודיהעםתקומתעם

הרומאי הגדול התאספה קבוצה של אנשים ליד קשת  בפורום , 1997בדצמבר 23ה־, חנוכהבערב , שנים מאוחר יותר50-כ, על פי הסופר ידין רומן

. רבניה של רומא וכל בני הקהילה היהודית, איטלקיםנכבדים , רוטליסקו'פרנצרומא של העיר ראש , פרודירומאנו, ממשלת איטליהטיטוס וביניהם ראש 

הגיע הזמן לזכור לתמיד את  . "על ביטול האיסור לעבור מתחת לקשת, לרגל שנת החמישים להקמתה של מדינת ישראל, הוכרז... בטקס מרשים 

.  אמר ראש ממשלת איטליה בנאומו באותו טקס, "הטרגדיה של השואה ולאשרר מחדש את זכותם של כל בני האדם לחיות בשלום ובכבוד בכל מקום

הביטו  , אולם. הם רואים רק את הסבל שהושת על עם שנכבש", אמר ראש העיר של רומא, "כאשר בני עמי מסתכלים על התבליטים שבפנים הקשת"

הרומאים היו להערת  . אלא מצבת ניצחון לאחד העמים הגדולים בכל הזמנים, אני לא רואה שם עם כנוע ומושפל. שוב בתבליטים

".  זה מה שהקשת הזו מייצגת עבורי. בתוך ומחוץ למדינת ישראל, אבל העם היהודי ממשיך לצמוח ולפרוח, שוליים בהיסטוריה

הנייה  וסתם  , חומייני, עראפת, הצורר הנאצי, דרך טיטוס, מעמלק והמן-ואני תוהה 

!!!  ? מתי יבינו שאנחנו פה בשביל להישאר–מרעין בישין אחרים 



מ"שלהבת מערכות מידע בע

מוכר  ומוסד והוכרה כמכללה 1992הוקמה בשנת , מ"מערכות מידע בעשלהבת 

.איכות וסביבה, בתחומי הבטיחות, משרד העבודה ואחריםמטעם , להדרכה והסמכה

הרחיבה החברה את פעילויותיה  1997בשנת 

:לתחום ההנדסה ומספקת מגוון מוצרים  ובהם

בניה ותשתיות, פרויקטים בתעשייהניהול -

במפעליםניהול והנדסת בטיחות -

ניהול סיכונים בארגונים שונים -

לניהול הבטיחותהכנת תכניות -

רישוי והסמכות  , הדרכות-

בשגרה ובחרוםס"בחומיעוץ כלל ארצי לטיפול -

"היתר רעלים"בחינה לצורך קבלת אישור -

לעמידה בדרישות חוק פסולת מוצקהבחינה -

ואתתיםעגורנאיםרישוי והסמכת -

איכות וסביבה, בבטיחותבעלי מקצוע פיקוח -

ועוד...ועוד...ועוד-

.קבועיםעובדים 45-בחברה כ 

תמך 

מקצועני 

הנדסה  

ופרויקטים

מוסד 

הדרכה

גבריאלובר דוד "ד

,  מ"שלהבת מערכות מידע בעל "מייסד ומנכ

,  ומרצה בארץ ובעולם לניהול סיכוניםיועץ 

.איכות וסביבה, בטיחות
DBAבהצטיינות יתרה, עסקיםמינהל

MA  משפטים

MSc  בהצטיינות, בטיחותוהנדסת ניהול

MA   ל"יחבמדעי המדינה

WWW.SHALHEVET.CO.IL



(המשך)עם הפנים לקהילה 

MENTORפרויקט ” ” 
לליווי ממוני בטיחות  

צעירים בראשית  

דרכם

, מ"פעילויות נוספות המבוצעות בשלהבת מערכות מידע בע

2017-2018-2019למען הקהילה בשנים קרן מנוף במימון 

50

פרויקט לניהול  

בטיחות משולב  

אפליקציית אינטרנט  

במקומות עבודה  

קטנים  

400

ניתן עדיין  

להצטרף
1000 100



11

תודה רבה לכל המשתתפים

לאישורי כשירות יש לגשת לדוכן בחוץ 

!!!נתראה בימים טובים נוספים –תם ולא נשלם 


