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הנדון :עמית בטיחות במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות לשנת 2018



השקעת משאבים להורדת עקומת תאונות העבודה ומחלות המקצוע היא חובה כלפי החברה והמדינה שבה אנו חיים ויש בצדה גם רווח
כלכלי לא מבוטל .אחת הדרכים הסלולות לקידום רמת הבטיחות( ,המעוגנת בחוק ובתקנות ,בדבר חובת מסירת מידע והדרכת עובדים,
תשמ"ד  ,)1984היא הדרכה והסברה לעובדים "איך לעשות" ו"מה לעשות".



חברות במועדון עמיתי הבטיחות של המוס"ל מחזקת את מעורבות העמיתים ,העובדים והמנהלים ומבטיחה קבלת מידע על מגוון פעולות
ההדרכה וההסברה המתבצעות במחוזות השונים של המוס"ל ,ועל האפשרות לקבל הדרכה גם בין כותלי המפעל.



בתמורה לדמי העמית השנתיים תהיו זכאים לאלה:
א 5% .הנחה על השתתפות בכל הקורסים ,הסמינרים וימי העיון שהמוס"ל מקיים.
ב 10% .הנחה ברכישת מגוון ספרות בטיחות מקצועית ,שלטים ומדבקות.
ג .עיון בספריית אתר המוסד.
ד .מנוי לספרייה המקוונת של המוס"ל (זכאי רק עמית מרמה ב' או ג').
ה .ביטאון "בטיחות" ועלון "בטיחות" אחת לחודשיים.
הפרסומים יישלחו אליכם ישירות בדואר ללא תשלום נוסף.



קיימות  4רמות של עמיתי בטיחות ,ובהתאם לכך מספר הפרסומים שיישלחו אליכם.
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נוסף על הפרסומים הנ"ל  ,אתם רשאים לרכוש מנוי לעותקים נוספים מביטאון "בטיחות " ועלון "בטיחות" לפי :
א .ביטאון בטיחות :מנוי שנתי לכל יחידה נוספת כולל משלוח  6( ₪ 137הוצאות בשנה).
ב .עלון קיר :מנוי שנתי ( 5עותקים לכל יחידת מנוי) כולל משלוח  6( ₪ 58הוצאות בשנה).



הנכם מתבקשים למלא ולשלוח אלינו את טופס ההרשמה/חידוש המצורף ,בהקדם.



להלן אפשרויות התשלום:
א .העברה בנקאית :שם המוטב – המוסד לבטיחות ולגיהות ,בנק לאומי ( ,)10סניף  ,811ח"ן 500279/89
ב .המחאה לפקודת :המוסד לבטיחות ולגיהות .כתובת למשלוח :המוסד לבטיחות ולגיהות ,ת.ד  1122תל אביב מיקוד 6101001
ג .כרטיס אשראי :באמצעות מחלקת הפצה ,טל' 03-7715214/210



לתשומת לבכם:
א .הזכאות להנחת עמית תקבל תוקף החל ממועד התשלום ועד לסוף תקופת החברות (לא תינתן הנחה רטרואקטיבית!).
ב .תעודת עמית בטיחות (ראה מעבר לדף) תישלח לאחר קבלת התשלום.

● טופס הרשמה

ספח ההרשמה

לכבוד

לוגיסטיקה והפצה:
רכש,ומחסן הפצה:
מחלקת רכש
מחלקת

בת-ים ,מגדלי הים התיכון ,רח' הים  ,2מיקוד 5930314
טל' ,03-7715210 ,03-7715214 :פקס'03-6575148 :
 .1אנו מבקשים להצטרף כעמית/כמנוי של המוסד לבטיחות ולגיהות.
הקף בעיגול את המבוקש עמית/מנוי ואת התקופה המבוקשת
עמית ברמה :בסיסית

א

ב

ג (הקף בעיגול).

בנוסף לעמית אנו מעוניינים במנוי (נא לסמן).
מנוי לביטאון (דו ירחון) "בטיחות".
מנוי לעלון קיר.
 .2שם המפעל/חברה/פרטי ____________________ :ח.פ/ת.ז*___________________
שם המזמין ______________:תפקיד__________ טל' נייד___________________:
כתובת :רח' __________ מס' __________ עיר_________ מיקוד ______________
טלפון ____________ :פקס' ______________:דוא"ל______________________ :
חתימת המזמין _____________ :חותמת המפעל __________ :תאריך___________ :

פרטי איש קשר למשלוח:
שם+שם משפחה ____________________:כתובת למשלוח____________________
דוא"ל_______________________:

טל'______________________________:

א .מצ"ב המחאה על סך __________  ₪לפקודת המוסד לבטיחות ולגיהות.
ב .נא לשלוח חשבון לתשלום.
שם נציג המוסד__________________________:
לא ניתן לבצע רישום ללא מס' ח.פ/מס' עוסק/ת.ז.
יש לשלוח את טופס ההרשמה לכתובת הרשומה לעיל או באמצעות הפקס'.
נשמח לעמוד לרשותכם לפרטים נוספים ולהבהרות.

