קורס ממונים על הבטיחות בעבודה
הקורס יעסוק בהכשרת ממונה על בטיחות וגהות ,ויכלול אספקטים
תאורטיים ואספקטים מעשיים הרלוונטים לעבודה בענפי הבניין,
התעשייה ,השירותים והחקלאות.
הקורס מיועד:
למהנדסים ולבעלי תארים במדעי הטבע ,הטכנולוגיה ודומיהם ,בעלי שנתיים
ניסיון במקצועם .לטכנאים או הנדסאים בעלי שלוש שנות ניסיון
במקצועם .או קורס שווה ערך ,שאישר מפקח עבודה ראשי
לצד הלימוד התאורטי ,יתנסו החניכים מעשית בנושאי הליבה של ממונה
בטיחות לרבות בפעילות חדשנית בנושא" :יום בחיי ממונה הבטיחות" –
בו החניכים יתלוו ליום עבודה של ממונה בטיחות וותיק במפעל/אתר בניה
וביקור באתרי עבודה .בנוסף ,יעברו החניכים סדנה מקצועית של
עבודה בגובה בסיומה יוסמכו (ללא תוספת תשלום)

פרטים:
מקום:
מספר מפגשים:
מועד התחלה:

באר שבע "בית יציב"
 36במתכונת יום בשבוע בימי רביעי
13.3.2019

()08:20-16:10

11.12.2019

מועד סיום:
עלות:
₪ 12,065
המחיר כולל :כלכלה ,ספרות מקצועית ומנוי לספריה דיגיטלית למשך
שנה ,ליווי אישי בהנחיית הפרויקט והכנה אישית לוועדת ההסמכה.
תעודה:
למסיימים בהצלחה ,תוענק תעודה באישור ובפיקוח של משרד
העבודה ,מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,שהינה
תנאי מחייב למינוי "ממונה על הבטיחות והגהות בעבודה"
לפרטים והרשמה–
זוהר אהובה ממונה על ההדרכה  08-6276389שלוחה ,2
דוא"לahuva@osh.org.il beersheva@osh.org.il :

לכבוד
המוסד לבטיחות ולגיהות
מחוז דרום  ,טל 08-6276389 :שלוחה  ,2זוהר אהובה –ממונה על ההדרכה
ahuva@osh.org.il

טופס הרשמה לקורס ממונים על הבטיחות בעבודה
שיתקיים בבית יציב ב"ש החל מתאריך 13.3.2019
*חתימה על טופס ההרשמה מהווה התחייבות כספית
*במעמד ההרשמה :עליכם לשלם מקדמה בסך - ₪ 150סכום זה יקוזז מעלות הקורס
אבקשכם לרשום את העובד :
מס ' שם ושם משפחה

תעודת זהות

טל נייד

דוא " ל

1
* הודעות ביטול יתקבלו בכתב עד  7ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס
שם המפעל  /משרד  __________________ :טל _____________ :
כתובת ___________________________________________ :
_____________________
שם החותם
_____________________
תפקיד החותם

______________________
חתימה ו חותמת המפעל
______________________
טלפון ישיר של החותם

מספר
ח.פ
אופן התשלום  ,באחת מהדרכים הבאות :
א-

א-
ב-

צ ' ק לפקודת המוסד לבטיחות ולגיהות
ניתן לתת צ ' ק מזומן או דחוי עד  30יום קדימה  ,ובלבד שהצ ' ק ימסר עד
מועד תחילת ההדרכה .
תשלום בכרטיס אשראי כנהוג כיום
העברה בנקאית ישירות לחשבון המוסד לבטיחות ולגיהות כלהלן :
( יש לשלוח אלינו את ספח ההפקדה )
בנק לאומי –  , 10סניף אחד העם ת " א –  , 811חשבון מספר 500297/89 -

* הסדרת התשלום הינו תנאי כניסה לקורס

* פתיחת הקורס מותנית במס' הנרשמים

