השתלמות ענפית לממונים על בטיחות
בענף הכימיה ,פרמצבטיקה ופטרוכימיה
תאריך פתיחה 30.10.2017
מטרת הקורס
הכשרה של "ממונה בטיחות בענף הכימיה ,פרמצבטיקה ופטרוכימיה" .
בוגרי הקורס שברשותם תעודת ממונה בטיחות בעבודה ,יוכלו לשמש
כממוני בטיחות בענף הכימיה ,פרמצבטיקה ופטרוכימיה.
אוכלוסיית יעד
ממוני בטיחות בעבודה בעלי אישור כשירות
תנאי קבלה
אוכלוסיית היעד לעיל בעלי תעודות מוכחות.
תעודות והסמכות
לבוגרי הקורס תוענק תעודת גמר קורס.
הקורס הינו קורס מוכר מטעם משרד הכלכלה  -פיקוח על העבודה.
משך הקורס
 98שעות לימוד אקדמאיות –  12מפגשים של יום מלא.

מתכונת הקורס
מפגש של יום בשבוע ,ימי ב'' בין השעות .08:30-16:30
נושאי הלימוד
• עקרונות יסוד בבטיחות תהליכית ותעסוקתית
• עקרונות בטיחות בתפעול ואחזקה
• עקרונות בטיחות במעבדות כימיות
• היערכות מפעל למניעת /צמצום תקריות
• סיור מקצועי במעבדה
מקום ומועד הלימוד :ראשון לציון
מחיר הקורס כולל חומר לימוד.

להבהרות ופרטים נוספים נא לפנות ל:
מיטל/סיגל

03 - 9667172

מוכר לאישור כשרות של  12ימים!

פקס03 - 9667149 :
E-mail:shalhevet@shalhevet.co.il
כתובתנו באינטרנטWWW.SHALHEVET.CO.IL :

לכבוד
שלהבת מערכות מידע בע"מ
רח' יעקב פריימן  ,20בניין "הדרייב-אין" ,א.ת.ישן ,ראשל"צ
נא לרשום את המועמד/ת שלהלן לקורס בנושא:

השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף
הכימיה ,פרמצבטיקה ופטרוכימיה
משפחה ושם:
מס' תעודת זהות:

* פתיחת הקורס מותנת במינימום  15משתתפים

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.
מצ"ב המחאה מס'...................לפקודת:
שלהבת מערכות מידע בע"מ
מחיר הקורס 3,500 :ש"ח ,לא כולל מע"מ.
(חשבונית/קבלה תצא עם קבלת התשלום).
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה לתשלומים.

כתובת פרטית
* נרשמים אשר לא ביטלו את השתתפותם עד שבועיים
מפתיחת הקורס ,יחויבו במלוא סכום ההשתתפות.

טלפון:
רחוב:

נייד:

עיר:

מס' בית:

* צלם והעבר לחבר!!!
ת.ד:.

כתובת מוסד
טלפון:

חתימה וחותמת המפעל:

רחוב:
עיר:
שם המפעל/המוסד:

חתימת המועמד/ת:

שם החותם/ת:
מס' בית:

ת.ד:.
תפקיד בעבודה:

תאריך:

