השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות
בענף הבניה ובניה הנדסית
הפתיחה ב – 27/01/2014
מתכונת הקורס
מטרת הקורס
מפגש של יום בשבוע ,ימי ב' בין השעות .08:30-16:30
הכשרה של "ממונה בטיחות בענף הבניה ובניה הנדסית" .
בוגרי הקורס שברשותם תעודת ממונה בטיחות בעבודה ,יוכלו לשמש הקורס מבוסס על יום לימודים ארוך ומחייב נוכחות מלאה.
כממוני בטיחות בפרויקטים בהיקפים גדולים בבניה ובניה הנדסית.
נושאי הלימוד
אוכלוסיית יעד
* סיכונים כלליים וייחודיים בענף הבניה והבניה ההנדסית * נושאי
בניה ספציפיים ,תקנות ותקנים * מכונות ספציפיות בבניה
ממוני בטיחות ,מנהלי עבודה ,אדריכלים ,מהנדסים ,מנהלי
* עגורנים ועגורנאים )תקנות( * גגות שבירים ותלולים )תקנות(
פרויקטים ,ראשי צוות ,מנהלי ביצוע.
* תאונות עבודה אופייניות בבניה ובניה הנדסית * חוק תכנון ובניה
תנאי קבלה
* גהות בבניה * תקנות ציוד מגן אישי * הפנקס הכללי בבניה
* הכנת תוכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה * ניהול פרויקטים
אוכלוסיית היעד לעיל בעלי תעודות מוכחות בתחומם.
בבניה * ניהול סיכונים * ניהול בטיחות בענף הבניה
תעודות והסמכות
* סיורים מקצועיים באתרי בניה שונים.
.
קורס
גמר
תעודת
תוענק
לבוגרי הקורס
* תינתן התייחסות מיוחדת לתקנה החדשה לעבודה בגובה
הקורס הינו קורס מוכר מטעם משרד התמ"ת  -פיקוח על העבודה.
מקום ומועד הלימוד:
משך הקורס
 132שעות לימוד אקדמאיות –  16מפגשים של יום מלא.
רח' פריימן  ,20בניין "הדרייב-אין" ,אזור תעשייה ישן ,ראשון לציון
הפתיחה ב –  27.01.2014יום ב'.
להבהרות ופרטים נוספים נא לפנות ל:
מחיר הקורס כולל חומר לימוד.
עטרה/שרי/מיטל 03 - 9667172 / 9502844
פקס03 - 9667149 :
E-mail:shalhevet@shalhevet.co.il
כתובתנו באינטרנטWWW.SHALHEVET.CO.IL :

מוכר לאישור כשרות של  16ימים!

* פתיחת הקורס מותנת במינימום  15משתתפים



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 הבניה ובניה הנדסית

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.
שכר הלימוד נכון לתאריך דצמבר 2012
מצ"ב המחאה מס'...................לפקודת:

משפחה ושם:

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.

מס' תעודת זהות:
כתובת פרטית
טלפון:

נייד:

רחוב:

מס' בית:

עיר:

מיקוד:

ת.ד:.

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

כתובת מוסד
טלפון:
רחוב:

מס' בית:

עיר:

מיקוד:

שם המפעל/המוסד:
תפקיד בעבודה:

חתימת המועמד/ת:

תאריך:

חתימה וחותמת המפעל:

תאריך:

ת.ד:.

שם החותם/ת:

