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מטרת יום העיון
קיימת חשיבות עליונה לעניין הבטיחות במערכות המתופעלות בתחנות דלק תוך התייחסות לעבודה לפי החוק ,תקנות,
תקנים ישראליים ,הנחיות יצרן ,נהלים פנימיים ,כללי מקצוע מחייבים ,וכדו'...
עמידה בסטנדרטיים תוך מזעור הסיכונים הקיימים באזורים עם אווירה נפיצה ,ויצירת סביבת עבודה נטולת סיכונים.
יש לציין כי הרוב המכריע של אירועי בטיחות בעבודה נגרמים כתוצאה מהתנהגות לא בטוחה כאשר הגורם האנושי הינו
אחד המרכיבים החשובים ביותר ליצירת סביבה נטולת סיכונים.
לכן חשוב לעבוד לפי חוקים ,תקנות ,תקנים ,הנחיות ייצרן ,הוראות עבודה וכללי המקצוע.
באזור עם אווירה נפיצה לסוגיה ,אנו נדרשים להשתמש בציוד חשמלי מוגן נפיצות המתאים לאווירה הנפיצה  ,עלינו
לבחור ולהתאים את הציוד החשמלי המוגן נפיצות לאזור/לסביבת העבודה בה יותקן הציוד וחשוב ביותר התקנת הציוד
החשמלי מוגן הנפיצות בצורה נכונה.
קהל היעד
מהנדס חשמלאי בודק ,חשמלאי בודק ,חשמלאי ,מתכננים של הקמת תחנות דלק ,מתכנני מערכות חשמל בתחנות
דלק ,מנהלי פרויקטים של הקמת תחנות דלק או שדרוג מערך קיים ,מנהלי תפעול בחברות הדלק ,ממוני בטיחות
בחברות הדלק ועוד...

תכנית יום העיון:
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

דברי פתיחה
חקיקה ורגולציה מחייבת
אבי הרוש ,מפקח עבודה בכיר ,ראש צוות
תעשייה מחוז צפון במשרד הכלכלה

9:45

סיכוני חשמל סטטי ואווירה נפיצה בתחנות
תדלוק  -אייל צדוק ,מומחה לחשמל סטטי

10:30

הצגת אירועים בתחנות תדלוק
חוקר אירועים ,נציבות כבאות והצלה
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12:00

דרישות תכנון בסיסי בטיחותי מהמתכננים
ותפקיד בודק חשמלאי – דגשים בבדיקה
דוד רמתי ,יועץ חשמל

12:45

תחזוקה נכונה
דוד רמתי ,יועץ חשמל

13:30

דרישות תקן ישראלי ת"י  – 60079ציוד מוגן
נפיצות  -ד"ר אלכס טורצקי ,יו"ר ועדה
טכנית  260במכון התקנים

11:10

הפסקה

14:00

11:30

דרישות כבאות לפי הוראת מכ"ר 506
אשי אביזמר ,רע"ן חומ"ס ומיתקנים
בטחוניים | מח' רישוי והגנה מאש ,אגף
בטיחות אש וחקירות ,נציבות כבאות והצלה

ציוד מוגן נפיצות בדגש לבחירת הציוד
החשמלי מוגן הנפיצות והתקנתו בצורה
נכונה
בוריס פטרו ,שלומי אדרי – קבוצת קשטן

15:00

סיום משוער
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טופס התחייבות והרשמה
דמי הרשמה ₪ 200
לחברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ₪ 120
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