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הזמנה לסמינר 2011

שלום לחברי האגודה,
פעילות אגודת חוקרי דליקות בישראל מגיעה לשיאה בסמינר דו שנתי ,המציג את החידושים
המקצועיים ואת המיוחדות והמורכבות בתחום חקירת הדליקות .הזכות להשתתף במחיר מסובסד
שמורה לחברים ,אך מוזמנים להשתתף כל מי שנושאים אלה מעניינם .הוועדה המארגנת עשתה
מצידה מאמץ כביר לשלב בשלושת הימים הללו ,מגוון עשיר של מרצים מן השורה הראשונה ונושאים
כגון ,הצגת אירועים אקטואליים ,תוצאות מחקרים וכלי חקירה שעשויים לסייע בידי כל מי שעוסק
בתחום זה .עתה נקראים חברי הארגון לעשות כל מאמץ להשתתף בשלושת ימי הסמינר ולתרום בכך
את חלקם להצלחת הסמינר.
הסמינר יתקיים כאמור באזור יערות הכרמל ,בבית ההארחה של קיבוץ ניר עציון ,בין הימים ראשון
עד שלישי 28.2.11 ,27.2.11 ,וכן .1.3.11

הנכם מתבקשים להודיע למזכיר משה גינוסר על השתתפותכם בסמינר לשם שמירת
והזמנת מקום 050-7237178
להלן תכנית כללית )ייתכנו שינויים(:
נושא
שעה
תאריך
התכנסות והרשמה
9.00-11.00 27.2.11
 11.00-11.20דברי פתיחה
 11.20-12.20תיק אילן רמון
 12.20-14.30הפסקת אוכל וקבלת חדרים
 14.30-15.15חקירת דליקות בישראל – תמונת מצב
 15.15-16.00סיכוני עבודה בגבהים
 16.00-16.30מדידת הרעלות  COבדם חשופים
 16.30-17.10תכנון חקירה
 17.10-18.10תאור כללי של אירוע הדליקה בכרמל
והטיפול בה
ארוחת ערב
19.00
פעילות ערב
20.00
ארוחת בוקר
7.00-8.00 28.2.11
חקירת הדליקה בכרמל
סרטון -אייל 8.00-8.45
שת"פ עם מטוסים בכיבוי דליקות ענק
8.45-9.30
 9.30 -10.00כיבוי אווירי וחומרי מעקבי בעירה
 10.00-10.30הפסקה והתארגנות
 10.30-12.30סיור בשטח השרוף
 12.30-13.30הפסקת צהרים – ארוחה קלה
Forest fire behavior in some extreme 13.30-14.15
conditions

14.15-15.00
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.20
16.20-17.00
19.00
20.30

ניהול בטיחות בהקשר לדליקה בכרמל
מחקר שריפות יער
הפסקה
חקירת כשל בהיבט בטיחותי – )תאונת
הרכבת(
מערכות סולריות לייצור חשמל
ארוחת ערב
ערב שירה
1

הערות
שלום צארום
שרון בראון – מ"י
חלוקת חדרים
שלום צארום
אשר מדלסי
דר' גידי פלדינגר
שלום צארום
ישראל טאובר – קק"ל
באחריות אריה
רן שלף – מ"י
אלי פרץ _ כבאות והצלה
טייס ראשי כימניר
יעקב ארק – קק"ל
Pro.Domingos Viegas

פורטוגל
דר' אמיר פרי – אונ' ב"ש
פרופ' חיים קותיאל -אונ' חיפה
אנג' מאיר קנדלר
אנג' יוסף שוירמן
יענקל'ה אשכנזי  +קלידן

אירועים ,כנסים ופעילויות – עדכונים
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תאריך

1.3.11

שעה
7.00-8.00
8.00-9.30
9.30-10.15
10.15-10.45
10.45-11.15
11.15-11.35
11.35-11.55
11.55-12.10
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-16.00

נושא
ארוחת בוקר
הצגת מועמדים וניהול בחירות
תבניות בעירה
בדיקת ידי חשודים בהצתה
תיק רצח משפ' אושרנקו
ניתוח אירוע  -חקירת דליקה בספינה
דליקה בכלי שייט וחומרים מסוכנים
הפסקה
איסוף מוצגים בזירה
הרצאות מכנס בינלאומי – שחזור זירה
הפסקת צהרים – ארוחה קלה.
אסיפה כללית ,דברי סיכום והצגת
תוצאות בחירות

הערות
ראובן יצחק – כבאות והצלה
דן מילר – מ"י
דן מילר – מ"י
רן שלף – מ"י
שלמה מאור
מוטי פרייברג
יהודה סורסקי
רן שלף – מ"י
שלום צארום וראובן יצחק

עלויות:
סוג אירוח
אירוח מלא  3ימים  -אדם בחדר זוגי
אירוח מלא  3ימים  -חדר ליחיד
שלושה בחדר
אירוח מלא  3ימים
חבר עם בת/בן זוג )משפחה(
יומיים כולל לילה
א"ב  2+צהרים +א"ע
שהות יום אחד כולל צהרים
ארוחת ערב )א"ע(
ארוחת בוקר )א"ב(
המחירים לחברים הינם מסובסדים.

עלות חבר
500
800
 470לכל אחד
 1200לחדר

עלות אורח
900
1200

400

600

80
70
50

100
90
70

למען הסר ספק אמצעי התשלום היחידים הנם מזומן ו/או שיקים
נשמח לראותכם
שלום צארום ,יו"ר האגודה
בשם וועד האגודה
טל' נייד052-4847800 :
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אירועים ,כנסים ופעילויות – עדכונים

