סדנה להגברת ההשפעה של
ממונה הבטיחות
10/09/2017
מבוא
ממוני בטיחות מתמודדים עם אתגרים רבים .אחד המאתגרים הוא
שהם בדרך כלל לא נהנים ממידת סמכות שמאפשרת להם להביא
לשימור הדוק על נהלי וכללי בטיחות.
ביום עיון זה הממונים רוכשים כלים באמצעותם ניתן להביא
לשמירה טובה יותר על הבטיחות.
אוכלוסיית יעד
ממוני בטיחות
תעודות והסמכות
לבוגרי יום העיון תוענק תעודת השתתפות ,המזכה ביום כשרות
(מס' אישור כשירות – ) 597217
מקום ,מועד
משרדי שלהבת ,יעקב פריימן  , 20קומה  , 2ראשון לציון

מתכונת יום העיון
יום העיון יתקיים ביום א' בין השעות .08:30-16:30
נושאי הלימוד
העברת משוב וביקורת בצורה בונה וחיובית.
•
ההבדל בין תכונות להתנהגויות.
•
מתן משוב בצורה שמבטלת  /מצמצמת את היקף ההתנגדות.
•
שכנוע מוצלח :מודל.
•
עקרונות שפת השכנוע.
•
תרגול :סימולציות.
•
טיפול יעיל בהתנגדויות.
•
להבהרות ופרטים נוספים נא לפנות ל:
מיטל /סיגל 03 - 9667172
פקס03 - 9667149 :

יום העיון נלמד בצורה
סדנאית ומשולב
ביצוע סימולציות

E-mail:shalhevet@shalhevet.co.il

כתובתנו באינטרנטWWW.SHALHEVET.CO.IL :


לכבוד
שלהבת מערכות מידע בע"מ
רח' יעקב פריימן 20ראשל"צ 75358
נא לרשום את המועמד/ת שלהלן לקורס בנושא:

סדנה להגברת ההשפעה של
ממונה הבטיחות
מס' תעודת זהות:
כתובת פרטית
טלפון:
רחוב:

מס' בית:

עיר:

מיקוד:

ת.ד:.

טלפון:

רחוב:
עיר:

מיקוד:

שם המפעל/המוסד:
תפקיד בעבודה:

מצ"ב המחאה מס'...................לפקודת:

* נרשמים אשר לא ביטלו את השתתפותם עד שבועיים
מפתיחת הכנס ,יחויבו במלוא סכום ההשתתפות.
* צלם והעבר לחבר!!!

כתובת המפעל/מוסד

מס' בית:

שכר ההשתתפות:
שלהבת מערכות מידע בע"מ
מחיר ההשתתפות:
 ₪ 200לא כולל מע"מ,
(חשבונית/קבלה תצא עם קבלת התשלום).
•ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה לתשלומים.

משפחה ושם:

נייד:

אנו הח"מ מתחייבים בזה התחייבות בלתי חוזרת ,לשלם את דמי
ההשתתפות לקורס הנ"ל ,בכפוף לתנאים ולהנחיות שבתשקיף זה,
ואנו מתחייבים לשלם עבור כל משתתף/ת עד שבועיים לפני פתיחת
ההשתלמות בפועל .ידוע לנו כי אם לא נעמוד בתנאי התשלום נחויב
בריבית ובהפרשי הצמדה מלאים.

ת.ד:.

חתימת המועמד/ת:

תאריך:

חתימה וחותמת המפעל:

תאריך:

שם החותם/ת:

