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 36.6.46 : לכבוד                                                                                                             תאריך
 

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

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

 כנס בטיחות בנושא עגורני צריח
 משרד העבודה עם  שיתוף מקצועיב

 
 5 ..0דיזנגוף ' רח ,בית המהנדס, בתל אביב ..:31בשעה  35.5.1  יחמישנס יתקיים ביום הכ

 
 .מנהלי חברות בניה :  הכנס מיועד ל
 .מהנדסי פרוייקטים ומנהלים באתרי בניה                          
 .מנהלי ציוד בחברות בניה                          

 .נדסים ובודקים מוסמכיםמה                          
 . תביעות של חברות ביטוח' מנהלים במח                          

 .ה"שמאים העוסקים בצמ                          
 .מנהלים בחברות הקמה ואחזקה של עגורני צריח                          

 .ממוני בטיחות ומפקחים בבניה                          
 .מנהלי כוח אדם למפעילי עגורני צריח                          
 

 5יחולק אוגדן מאמרי מומחים שהוכן לצורך הכנס 

   5 0..0220אישור מספר  –יום העיון מוכר לממוני בטיחות 
 

 .מ"מע+ ח "ש 584: עלות למשתתף
============================================================ 

 
 התחייבות לתשלום2 ה ספח הרשמ

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

 .מ למשתתף"מע+ ח "ש 584   :מ"חברה להנדסה בע -הננו מתחייבים לשלם לפליקס 
 

 ________________________________: ים/שם המשתתף__________________: שם החברה
 

 _________________: פקס_________________ : טלפון_________       _____: שם המאשר
 

       ____________:אריךת        __________________________:כתובת
 
  _________________________________E-mail                       חתימה________________ 
 

 46 -3665546: מספרנא למלא את ספח ההרשמה ולהחזירו לפקס * 
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 :תוכנית הכנס
 
 

 .התכנסות וכיבוד  -  56:44 – 56:64 .5
 
 .פליקס וינשטיין – 0..0.5150 סקירת אירועים ותאונות שהיו מתאריך  -  56:64 – 56:44 .3

 
 ר"מפע –מר פטר מגנוס :  מרצה – בטיחות בעגורני צריח: הרצאה בנושא  -  56:44 -4 56:64 .6

 .אגף הפיקוח-משרד העבודה                                                  
 

 מנחם       ' פרופ: מרצה -"על בעיות התעייפות במבני פלדה " :הרצאה בנושא  -  56:64 – 51:44  .6
 .הפקולטה להנדסת מכונות  -טכניון , וייס                                                   

 
 הפסקה  -  51:44 – 51:64 .1
 
 
 מרכז        –מר זאב דיבסק :  מרצה – בטיחות בעגורני צריח: הרצאה בנושא  -  51:64 – 53:44 .3

 .אגף הפיקוח-משרד העבודה -בטיחות ארצי                                         
 

 -בעיות פיקוד ובקרה בעגורני צריח: הרצאה בנושא  -  53:44 – 53:64 .7
 .חברת אשטרום -מהנדס חשמל –ולדימיר  ברוקמן : מרצה                                          

 

  – סיבות לא קונבנציונליות בכשל קונסטרוקציות פלדה: הרצאה בנושא  -  53:64 – 57:44 .8
 .מורקס' חב –ר יוסי פסח "ד: מרצה                                           

 
 .שאלות ודיון חופשי  -      57:44 - 57:64.          5
 

 ארלוזרוב' דיזנגוף פינת רח' רח –" דן"חניון  -חניה. 
 

 .נא לא לאחר*       
 
 

 ,בכבוד רב                                                                                                                                   
 

 מהנדס –פליקס וינשטיין                                                                                                                          
 עגורני צריח            בודק מוסמך ל                                                                                                                        

             
 
 
 


