
  
  אש-קורס ממונים על בטיחות

  
  
  

  :מטרת הקורס
  

  אש-  הכשרת העובדים לתפקיד ממונה על בטיחות
  אש-בסיום הקורס הממונה על בטיחות.  במפעלים ובמוסדות

  : ידע את
  

   מהות האש 
  התקנות והתקנים המתאימים לנושא,  החוקים 
  אש-  להכין דרישות מקצועיות ממתכנן בטיחות 
  אש- לפקח על מתכנן בטיחות 
   להכיר את המערכות והאמצעים להגנה מאש 
 אש- להכיר את הגופים והמוסדות העוסקים בבטיחות 
  בדיקת מטפים במסגרת תפקידו כמבקר שנתי 

  
  
  

  :משך הקורס
   ימי לימוד במתכונת של יום בשבוע11

   
   

  
  :מקום ומועד

  )'גבימי  (2013 אפריל ב23 עד 2013 ינוארב 29
  )ב תרשים הגעה"רצ  (רמת אפעל, 1סמין הי' רח , סימינר אפעל

  
  

  : שעות לימוד
 16:15 – 08:30  

  
  
  

   :שכר לימוד
     למשתתף-ח  " ש4,456

     הנחה5%- עמיתי המוסד יזכו ל
  
  
  

  :כלכלה
  .כיבוד בוקר וארוחת צהריים, קפה

  
  
  
  
  



  
  

  :ביטולים
  הודעות ביטול תתקבלנה עד יומיים לפני תחילת 

  שם בתשלום מחציתלאחר מועד זה יחוייב הנר, הקורס
  .מסכום שכר הלימוד

  
  
  
  
  

  :נושאי לימוד עיקריים
   כימיה ופיזיקה של הבעירה 
  תקנות ותקנים,  חוקים 
  הידראוליקה 
  אחריות משפטית 
  מערכות לשחרור עשן 
   מערכות דינמיות במבנה 
   שילוב שיקולי בטיחות בתכנון הנדסי 
   ציוד כיבוי רגיל וחומרי כיבוי 
  מטיווכיבוי אוטאיתור ,  מערכות גילוי 
   תרגילים מעשיים בכיבוי 
  תיק שטח 
  שריפות שדה ויער 
  מגמות וחידושים 

  
  
  
  
  
  

  :שיטת הלימוד
  ,סיורים מקצועיים, תרגילים מונחים בכיתה, הרצאות

  הכנת פרוייקט ומבחנים
  
  
  

  : לממוניםאישור כשירות
   ימי השתלמות11הקורס מוכר לצורך אישור כשירות בסך 

  
  
  

  : למטפים מיטלטליםאישור מבקר שנתי
 יהיה זכאי ,מי שיסיים את המבחן בציון עובר ולא יעדר מהתכנים הרלוונטים

    .לתעודת מבקר שנתי למטפים מיטלטלים
  
  
  
  



  
  המוסד לבטיחות וגיהות  
  . תחום הכשרה והדרכה  
  59303, ים-בת, 2רחוב הים   

  
   6593449-03: להחזיר לפקס   

  
  התחייבות/ טופס הרשמה 
  

  )י למלא את כל הפרטים כנדרש/אנא הקפד: (    אני מבקש להירשם לקורס הבא
  

  :שם הקורס
  ממונים על בטיחות אש

   :תאריכי הקורס
  'ג ימי 3.11.29 –3.14.23 

  :עלות הקורס
  ח" ש4564

  :שם משפחה
  

  .:ז.ת  :שם פרטי 

  :מקום עבודה 
  

  :טלפון בעבודה
   

  : פקס עבודה

  :טלפון נייד
   

  : כתובת בית

  ):                        נא להקפיד על כתב יד ברור) (אישי(ל "דוא
@                                                                                                       

  
    :י המעסיק יש למלא סעיף זה"אם ההשתלמות תשולם ע  

  
: שם הגורם המשלם

___________________________________________________________________  
    

: הקבלה כתובתו המלאה למשלוח
_____________________________________________________________  

  
  ______________________שם וחתימת המאשר  

  
  _______________________חותמת_______    ______________ תפקידו

  
  : ם באופן פרטי יש למלא סעיף זהאם הנך משל  

  
חר מיום יאוח לא "ש__________הנני משלם עבור ההשתלמות באופן פרטי ומתחייב לשלם סך של 

  .פתיחת ההשתלמות
  

                               
  ________________תאריך______ ________חתימה____________ה  ומשפח שם פרטי      

  
  

  __________)חובה( מיקוד  _________________________________כתובת למשלוח הקבלה
  

  .חתימה על טופס זה מהווה התחיבות לתשלום! שים לב 
  

  .לא יתקבל, חתימה וחותמת,  טופס שיגיע ללא התחיבות–נא למלא את הטופס במלואו 
 יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף. באמצעות טופס רישום זה בלבד? איך נרשמים

  התחייבות/תשלום
  .שם המאשר עם חותמת  לתשלום בצירוף 

  .יום עיון/יתקבלו עד יומיים לפני הקורס, ניתן לבטל השתתפות באמצעות הפקס? איך מבטלים 
  .לאחר מועד זה יחויב הנרשם במחצית מהעלות



  
  
  


