משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

מחוז חיפה והצפון
מל"ח

הכנס מיועד לאזורים הבאים-פארק בר לב ,משגב(תרדיון),כרמיאל,צפת,חצור,ראש פינה ,קרית שמונה,רמת
הגולן,קדמת גליל,מעלות,שלומי,תפן ,ציפורית,עפולה,טבריה

לו"ז לכנס הערכות מפעלי תעשיה בשעת חירום קיבוץ לביא ב00.02.0202 -
- 03:30
- 00:00
- 00:15
- 00:30
- 10:00

- 00:00
- 00:15
- 00:30
- 10:00
- 10:20

- 10:20

- 10:45

התכנסות ורישום
דברי פתיחה  -מר אמיר אופיר ,ממונה על מחוז חיפה והצפון תמ"ת
מערך רשות חרום לאומית (רח"ל) – מר כאמל חסיסי ,מנהל מחוז צפון
סקירה בטחונית – אל"מ אנואר סעאב ,מפקד מחוז צפון פקע"ר
הערכות התאחדות התעשיינים בשעת חרום – מר אלי גרינבלום ,ראש אגף כספים ומינהל
בהתאחדות התעשיינים
חוק שרות עבודה בשע"ח – מר שמואל ויצנר ,מפקח מרחבי על כ"א לשע"ח ,תמ"ת

- 10:45
- 11:00
- 11:15
- 11:30
- 11:45

- 11:00
- 11:15
- 11:30
- 11:45
- 12:00

הערכות מעונות היום בחירום – גב' תמר אלמוג ,מנהלת אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים
הפסקה
דגשים לריתוק רכב בשע"ח – מר אבישי מיכאלי ,רע"נ ריתוק רכב ,משרד התחבורה
דגשים בהערכות אספקת מים בשע"ח – מר מוטי יפת ,מנהל מרחב רשות המים מחוז צפון
דגשים בהערכות אספקת חשמל בשע"ח – מר זיעד בלעוס ,רמ"ד מל"ח מחוז צפון

- 12:00

-12:10

הערכות רשות תובלה ימית בשע"ח – מר אמנון צור רכז רשות תובלה ימית בשע"ח

- 12:15

- 12:35

משרד התחבורה
חומ"ס בתעשייה היבטים סביבתיים – מר יבסיי רבינוביץ ממונה חומ"ס המשרד להגנת
הסביבה צפון

מיגון פיזי של המפעלים –דמיטרי קצרן ק"אב ראש תחום חומ"ס – מחוז צפון פקע"ר
- 13:00 - 12:35
שיפוי נזקים באירוע מלחמתי – מר שמעון בן ארי ,מיסוי מקרקעין ,משרד האוצר
- 13:15 - 13:00
רשמים מרעידת אדמה בהאיטי – סא"ל רפי סדי ,פקע"ר
- 13:35 - 13:15
פאנל שאלות ותשובות
- 14:00 - 13:35
ארוחת צהריים
- 14:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הרשמה לכנס הערכות מפעלי התעשייה לשעת חירום  ,21.10.10 -קיבוץ לביא
נא לאשר השתתפות באמצעות פקס 04-3631022
שם_______________________מפעל/רשות/משרד____________________________________
תפקיד____________________ מספר נייד_________________דואר אלקטרוני______________________
___________________________________________________ _____________________________________________________
קבלת קהל :ימים א' – ה' 00.00 – 00.00

רח' חסן שוקרי  5בנין מאי חיפה

טלפונים 04-8619403
פקס 00-3300088 :

www.moital.gov.il

