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 20.1.71: לכבוד                                                                                                             תאריך
 

 ------------------------------
 

 ------------------------------
 

 ------------------------------
 

 כנס בטיחות בנושא עגורני צריח
 חסות משרד העבודה ולשכת המהנדסים והאדריכליםב

 
 .מפקח עבודה ראשי -בהשתתפות מר פיטר מגנוס 

 . 177דיזנגוף ' בית המהנדס רח, בתל אביב 23:77בשעה  17.3.71הכנס יתקיים ביום רביעי 
 .מנהלי חברות בניה וקבלני בנין: הכנס מיועד ל 

 .נהלים באתרי בניהמהנדסי פרוייקטים ומ                         
 .מנהלי ציוד בחברות בניה                         
 .ה"שמאים העוסקים בצמ                         
 .תביעות של חברות ביטוח' מנהלים במחל                         
 .מנהלים בחברות הקמה ואחזקה של עגורני צריח                         

 .מנהלי כוח אדם למפעילי עגורני צריח                         
 

 :תוכנית הכנס
 
 .  מפקח עבודה ראשי -דברי פתיחה של מר פיטר מגנוס      -
 -.   הצגת נושא בטיחות של עגורני צריח וסקירה חלקית של התאונות שהיו בעשר השנים האחרונות     -
 .הגורם האנושי בתאונות של עגורני צריח     -
 .כדי להעלות את רמת הבטיחות של העגורנים באתרי הבניה,  הצגת פתרונות מעשיים  ויעילים     -
 .שאלות למר פיטר מגנוס     -
 .סיכום     -
 
 
 

 .מ"מע+ ח "ש 217: עלות למשתתף
============================================================ 

 
 התחייבות לתשלום/ ספח הרשמה 

 
 .17.3.71מ לכנס בטיחות בנושא עגורני צריח שיתקיים בתאריך "ת הרנא לרשום א

 .מ למשתתף"מע+ ח "ש 217מ "חברה להנדסה בע -הננו מתחייבים לשלם לפליקס 
 

 __________________________________________________________: ים/שם המשתתף
 

 ________________: תפקיד___ ______________: טלפון______________       : שם המאשר
 

 .____________________חתימה ________________ :תאריך
 

 73-3994473: נא למלא את הספח ההרשמה ולהחזירו לפקס מספר* 
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 3.9.71: תאריך                                                                                                                         

 
  
 
 

 כנס בטיחות בנושא עגורני צריח
 בחסות משרד העבודה ולשכת המהנדסים והאדריכלים

 
 .מפקח עבודה ראשי -בהשתתפות מר פיטר מגנוס 

 
 . 200דיזנגוף ' בית המהנדס רח, בתל אביב 03:00בשעה  20.3.02הכנס יתקיים ביום רביעי 

 
 .מנהלי חברות בניה וקבלני בנין:   הכנס מיועד לדרג מנהלים

 .מהנדסי פרוייקטים ומנהלים באתרי בניה                                              
 .מנהלי ציוד בחברות בניה                                              
 .ה"שמאים העוסקים בצמ                                              

 .תביעות של חברות ביטוח' מנהלים במחל                                              
 .מנהלים בחברות הקמה ואחזקה של עגורני צריח                                              
 .מנהלי כוח אדם למפעילי עגורני צריח                                              

 .מפקחי עבודה בענף הבניה                                              
 :תוכנית הכנס

 
 .  מפקח עבודה ראשי -דברי פתיחה של מר פיטר מגנוס      -
 -.   הצגת נושא בטיחות של עגורני צריח וסקירה חלקית של התאונות שהיו בעשר השנים האחרונות     -
 .צריח הגורם האנושי בתאונות של עגורני     -
 .כדי להעלות את רמת הבטיחות של העגורנים באתרי הבניה,  הצגת פתרונות מעשיים  ויעילים     -
 .שאלות למר פיטר מגנוס     -
 .סיכום     -
 

 .מ"מע+ ח "ש 217: עלות למשתתף
============================================================ 

 
 התחייבות לתשלום/ ספח הרשמה 

 
 .17.3.71מ לכנס בטיחות בנושא עגורני צריח שיתקיים בתאריך "נא לרשום את הר

 .מ למשתתף"מע+ ח "ש 217מ "חברה להנדסה בע -הננו מתחייבים לשלם לפליקס 
 

 __________________________________________________________: ים/שם המשתתף
 

 ________________: תפקיד______________ ___: טלפון______________       : שם המאשר
 

 .____________________חתימה ________________ :תאריך
 
 

 73-3994473: נא למלא את הספח ההרשמה ולהחזירו לפקס מספר* 
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