המכללה לבטיחות ,ניהול וסביבה
שד' העצמאות  ,79ת.ד ,3758 .באר שבע  .84137טל ,08-6237238:פקס08-6231424:

תחזית עד סוף 2017 -
שם הקורס
ממונה בטיחות בגז טבעי
מדריך מוסמך לבטיחות
ממונה על הבטיחות בעבודה חמישי/שישי (סבסוד קרן מעגלים)
ממונה בטיחות אמצ"ש יום
מכין תוכנית לניהול הבטיחות
בודק מנדפים חדש וקצר!
יועץ ארגונומיה יום שישי חדש !!!!
מנהל עבודה בתעשייה (סבסוד קרן מעגלים)
עד מומחה ובורר משולב מעניין ואתגרי !!!
ניהול בטיחות באירועים המוניים
השתלמות ענפית בכימיה   
בודקים פנים מפעלים לאביזרי הרמה (סבסוד קרן מעגלים)
מנחי ניתוח סיכונים )( (Hazop Leaderסבסוד קרן מעגלים) חדש !
יועץ מוסמך לבטיחות אש מבנים (סבסוד קרן מעגלים)
מפעילי דודי קיטור והסקה לבעלי ניסיון
ממונה בכיר לאיכות הסביבה – (סבסוד קרן מעגלים)
אחראי רעלים
ניהול פרויקטים בענף הבנייה (סבסוד קרן מעגלים)
השתלמות ענפית לממונים בענף הבנייה (סבסוד קרן מעגלים)
מנהל עבודה בבניה (קצר)
מומחה לערכות משפטיות
ממונה אנרגיה (סבסוד קרן מעגלים)
מודול  1יועץ ארגונומיה (סבסוד קרן מעגלים)
מודול  2בריאות העובד – גהות מחלות מקצועה אחרי צהריים !!!!
מודול  3התמודדות עם תועקה ולחץ של העובד
הכשרת אנשי אחזקה בכירים (כולל ציוד סובב)
מנהל עבודה בבניה (ארוך) תנאי קבלה חדשים!!!
סדנה להכנת תיק מפעל /תיק שטח 
יזמות וחשיבה עסקית – למנהלים בכירים
נהל כספך בתבונה -כלכלה מעשית חכמה

תאריך פתיחה

משך
הקורס
40
40
330
330
50
40
115
420
80
64
98
90
80
80
116
128
24
225
156
106
144
200
115
40
56

15/11/2017
27/11/2017
21/12/2017
08/11/2017
11/2017
13/11/2017
17/11/2017
16/11/2017
12/2017
20/11/2017
25/12/2017
20/11/2017
12/2017
21/11/2017
06/11/2017
06/12/2017
27/12/2017
30/11/2017
28/12/2017
26/11/2017
18/10/2017
12/2017
9/11/2017
10/2017
12/2017

120
536
32
104

רבעון 2018 1
רבעון 2018 1
רבעון2018 1
רבעון 2018 2

 4ימים

רבעון 2018 1

מס' ימי
כשירות
6
5

7
4
16
10
8
12
10
8
10
16
3
22
16
11
16
16
16
5
7
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ימים בודדים לימי כשירות
שם ההשתלמות
אחראי רעלים
טיפול בפסולת ושפכים
זיהום אויר
דיני איכות הסביבה

3
4
3
3

ניהול סביבתי

2

שם ההשתלמות
גהות תעסוקתית
ארגונומיה  -הנדסת אנוש בעבודה
יצירתיות בזיהוי והערכת סיכונים
בטיחות ירוקה -ניהול משלב עקרונות בטיחות
ואיכות סביבה
אחריות משפטית

כשירות

כשירות

6
16
1
1

קורסים ,הדרכות והשתלמויות  -שוטף כל השנה!

במתקן הלקוח או אצלנו איך שתרצו.
צרו איתנו קשר לתיאום התאריך הנוח לכם!!!
 נאמני בטיחות -כל הסוגים (עובדי מעבדות,אחזקה ועוד)
רענון נאמני בטיחות
 הכשרת מלגזנים
רענון מלגזנים
 הכשרת עגורנאים גשר ג' ,ד' ואתתים
רענון עגורנאים

 24ש'
 8ש'
 24ש'
 8ש'
 24ש'

 הדרכה בגובה וריענון לעובדים (בכל השפות)
כל הסוגים

 16ש'

 נאמני איכות הסביבה – אישור המשרד להגנת הסביבה
 הדרכות בטיחות לעובדים :בטיחות באש ,אחזקה ,מעבדה וכו'

 40ש'

 ניתן להזמין קורסים והשתלמויות פנים מפעליים.
 תנאי פתיחה – מינימום  15משתתפים.
טופס הרשמה
ת.ז

שם פרטי ומשפחה
טל'
בעבודה

טל'
נייד

תפקיד בעבודה
דוא"ל
כתובת
אנו הח"מ מתחייבים בזה התחייבות בלתי חוזרת ,ביחד ולחוד ,לשלם את דמי השתתפות לסדרה הנ"ל ,בכפוף
לתנאים ולהנחיות שבתשקיף הזה ,ואנו מתחייבים לשלם במזומן עבור כל משתתף/ת עד שבועיים לפני פתיחת
ההשתלמות בפועל .ידוע לנו כי אם לא נעמוד בתנאי התשלום נחוייב בריבית ובהפרשי הצמדה מלאים.
מחיר הקורס _____________ לא כולל מע"מ.
פרטי חברה ואישור ההתחייבות:
ח.פ
שם החברה
מיקוד
כתובת החברה
תפקיד
טל
איש קשר
הנהח"ש (דוא"ל למשלוח חשבונית)
תאריך
חתימה וחותמת
טל הנהח"ש
˚חשבונית  /קבלה תצא עם קבלת התשלום.
במקרה שהקורס לא יפתח ,יוחזרו דמי הרשמה לנרשם.

1

