
 

 

 אל תעצרו את נשימתכם                                                           

 והגיהות בישראל   הבטיחות ארגון הממונים עלו  NFPA-IL -עמותה  למיגון מפני אש בישראל הה

                                                                משיקים שיתופי פעולה.                      

מסגרתה שתי העמותות יפעלו להעמקת הידע של ממונה הבטיחות בעבודה באמצעות בוף פעולה סכם לשיתה

   כנסים וימי עיון משותפים שנושאם העיקרי יהיה בטיחות אש.

                                                                     2021חברי ארגון הממונים מוזמנים ל "כנס השנתי לבטיחות באש 

                                                                             .                                                                                       "ויים טכנולוגיים ואנרגיה חלופיתשינ" בנושא: 

אביב.                                                                               -באודיטוריום סמולרש  באוניברסיטת תל   2021לדצמבר  8יתקיים ביום ד', הכנס 

שנים.                                             125הקיים  NFPAנשיא הארגון הבינלאומי לבטיחות באש   -בהשתתפות מר ג'ים פולי 

      נציב כבאות והצלה רב טפסר מר דדי שמחי.                                                                                        

                                               מותה הישראלית לכיבוי אש ועוד מרצים בכירים מהתחום. יו"ר הע -ד"ר שמואל נתנאל 

               08.12.2021שיתקיים בתאריך     NFPA-ILחברי הארגון מוזמנים לקחת חלק בכנס השנתי של 

                                                                                          .באודיטוריום סמולרש אוניברסיטת תל אביב

            ההרשמה באתר ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות.                                                                                

               שינויים טכנולוגיים ואנרגיה חלופית                                                                                                                                              

לוחמי אש, , מקצוענים ברחבי העולם 60,000 - מ למעלה הינו ארגון התנדבותי אשר מונה  NFPA ארגון ה*

מעודדים למודעות, למען הצלת חיי   ,ים, ארגונים וחברות שותפים להפצת הידעמהנדסים, אדריכלים, מנהל

                     .                                                                                                                            אדם וצמצום נזקים לרכוש

ם רואים חשיבות רבה בהעשרת הידע בתחומי הבטיחות השונים כולל נושאי בטיחות אש אנו בארגון הממוני*

                                          .                                                                                  עד כה שלא באו לידי ביטוי

 .ממונההבשליחותו של בטיחות באש מהווה חלק חשוב נושא בעבודה, במסגרת פעילותו של ממונה הבטיחות *

         ככל שתגבר הבנתו, הסיכוי להציל חיים בעת מצוקה גדול מאוד וזאת בגין מגבלות רבות שאינם שקופות לעין, *

ממאנים והכיבוי כוחות החילוץ  במערומיו,מתגלה חוסר האונים ו פותשרי כאשר הם צצות בעת כשפורצות 

לכן:                                                  מיידית ו למרות רצונם העז להושיט ידם לעזרהומתעכבים עקב הפקקים, להגיע 

*מיומנותו של ממונה הבטיחות ברגעים של אי וודאות מכריעה בשעת מצוקה וזאת לאור העובדה שהממונה יכול 

                                                                          בלום נזקים בפרט בעת מילוי תפקידו.לקחת שליטה באירוע, להציל חיים ול

במדינת ישראל.                                                                                                        והרשמי  היציגיהות בישראל, הינו הארגון ארגון הממונים על הבטיחות וג

                     ביוזמתו של שר העבודה והשיכון לשעבר גיורא יוספטל ז"ל.                                                                         1965נוסד בשנת 

מרכז הבנייה  -רחובות.   סניף מרכז צפון  2רחוב הכישור   -מרכז הארגון: משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה  

                                                153-8-8599303פקס'                08-8599301/2הישראלי,  אצטדיון הכדורגל נתניה.        טל:  

                                                                                                                 052-4933111נייד:       052-5894333נייד :          052-4172333נייד :             052-6181606נייד :  

                  http://www.memunim.org.ilאתר   /ה                memunim@netvision.net.ilדוא"ל 

 שוברים  את כל גבולות האתגר. –בחרנו ,                            ארגון ממונים 



  כנס שנתי 2021 - העמותה הישראלית למיגון אש

 2030נושא הכנס: בטיחות אש בשנת 

הרצאה מתוכננת  שעה
 2021לכנס 

 הערות שם המרצה

      פתיחה 09:00-10:15
, יו"ר העמותה ד"ר שמואל נתנאל  –דברי פתיחה  09:00-09:15

 הישראלית למיגון אש
 

  NFPA-ג'ים פולי, נשיא ה   –דברי פתיחה  09:15-09:30
אתגרי כיבוי והצלה  09:30-10:15

 2030לשנת 
רב טפסר דדי נציב כבאות והצלה, 

 שמחי
 

 וביקור בתערוכההפסקת קפה  10:15-11:00
 התנהגות אנושית במצבי חירום והשפעתה על תפיסת ההגנה מאש 11:00-12:30

תקשורת חירום  דק' 20
 לכוחות ההצלה

  "אלקטרה"טל עקרבי, 

אתגרי בטיחות אש  דק' 20
– 2030 

, יו"ר העמותה ד"ר שמואל נתנאל
 הישראלית למיגון אש

 

פתרונות טכנולוגיים  דק' 20
בטחון באיזון בין 

 לבטיחות

  אבנר חדשי, אסא אבלוי, ישראל

 What if a דק' 20
sprinkler could 

think?  

   Arjan Ten Broeke 
 טייקו  ש.א.ל

הרצאה 
 באנגלית

 ארוחת צהריים וביקור בתערוכה 12:30-13:30
   אנרגיה חלופית 13:30-14:30

חדשנות בתחום  דק' 20
משאבות כיבוי אש 

 משאבות
NMFFIRE. 

 "סקופ, "שלמה אנגלר המניע
 

 

 –סוללות ליתיום  דק' 30
התמודדות עם 

 סיכוני אש

הרצאה  אנדרס גוליקסון
 באנגלית

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה 14:30-15:15
חלליות או לא  דק' 15

 להיות
  ".טמבורזיו בן יוסף, " 

גילוי אש בעולם  דק' 15
 המבנים החכמים

דוד רוטנברג, סמנכ"ל הפיתוח 
 ."טלפייר, "וההנדסה

 

  

כיבוי אש בנתיבי  דק' 15
אתגרים  –רכבת 

 ופתרונות

                        נוי זלץ , דורון אשל, 
 כיבוי אש" ברמד"

  

סקירה היסטורית  15:30-16:15
שנים  125במלאות 

: תרומת NFPA -ל
הארגון לבטיחות 

 אש בעולם

הרצאה  NFPA-ה  ג'ים פולי, נשיא 
 באנגלית

  שאלות הקהל סיכום 16:15-17:00



 

https://nfpa-il2020.forms-wizard.net 

 

 

 


