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מטרות הקורס

להכשיר עובדים לשמש בתפקיד "ממונה בטיחות חומ”ס" בארגון, בכל הנוגע לטיפול 
בחומרים מסוכנים בהתאם לחוק החומרים המסוכנים, הממונה יוכשר למניעת 

אירועים בהם מעורב חומ”ס, הקטנת הסבירות וחומרת הפגיעה בעובדים והסביבה.

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה ומנהלי אחזקה

  נושאי לימוד

הגדרות ומושגים בתחום חומ"ס	 
חוקים ותקנות בחומ"ס	 
מהותם וסוגים של חומ"ס	 
שיטות סיווג )או"ם( וסימוני אזהרה	 
סימון וזיהוי חומ"ס	 
אחסון חומ"ס	 
טלטול, שינוע והובלת חומ"ס	 
התאמת ציוד מגן אישי לתפקיד והמשימה	 
טיפול באירוע שפך	 
כיבוי אש של חומ"ס	 
הכרת דרישות ומבנה תיק מפעל	 
סיור מקצועי בשטח	 

הקורס כולל חומרי לימוד, כיבוד קל, שתיה קרה וחמה וארוחת צהריים
הקורס מוכר מטעם משרד העבודה והרווחה

קורס ממונה בטיחות 
חומרים מסוכנים 13.12.18

20.12.18

27.12.18

 03.01.19

 10.01.19

40
שעות

אקדמיות

5
ימי כשירות
)3 מפגשים(

1
תעודת 

השתתפות

ימי חמישי בין השעות
8:30 - 15:45
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את הטופס יש לשלוח
 college@momenteken.org :פקס: 03-9519397          אימייל

_______________________________________ שם פרטי+משפחה:  

ת.ז:                 _______________________________________    

מס' נ"ש:    _______________________________________

נייד:                 _______________________________________

_______________________________________ דוא"ל:  

שם חברה/ מפעל: _______________________________________

_______________________________________ ח.פ./ע.מ:  

כתובת לקבלה/ח-ן: _______________________________________

_______________________________________ שם איש הקשר :  

_______________________________________ טל':  

_______________________________________ דוא"ל:  

 _______________________________________ שם המאשר: 

ת.ז:                 _______________________________________    

_______________________   תוקף:   __________ סוג כ. אשראי: 

__________-_________-_________-_________ מס' כרטיס: 

_______________________________________ חתימה + חותמת: 

למעט אמריקן אקספרס

פרטי המשתתף

פרטי החברה / תשלום

טופס הרשמה לקורס ממונה בטיחות חומ"ס

הננו מאשרים בחתימתנו את התנאים שלהלן:

 	 ביטול 8-14  ימים לפני מועד יום העיון, המזמין יחויב ב-20% מהעלות בפועל. 

 	 ביטול 4-7  ימים לפני מועד יום העיון, המזמין יחויב ב-40% מהעלות בפועל. 

	 ביטול במהלך 3 הימים שלפני מועד יום העיון, המזמין יחויב ב-50% מהעלות בפועל. 

	 הודעת ביטול תתקבל במייל/פקס בלבד.

מכללת מומנתקן  בטיחות, איכות וטכנולוגיה

חובה למלא את כל הפרטים שלהלן.
בבקשה למלא בכתב יד ברור.

אבקש להירשם לקורס "ממונה בטיחות 
חומ"ס" אשר צפוי להיפתח בימי חמישי 

החל מתאריך:

13.12.18

מחיר:

 ₪ 1,975
לא כולל מע"מ למשתתף יחיד

דרישות חובה:
80% נוכחות בשיעורים ועמידה	 
בהצלחה בבחינה / משימת הגמר   	 

)ציון 70 ומעלה(
לקבלת אישור כשירות, יש להקפיד על 	 

לוח הזמנים.
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