קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
19.05.2019
מוסדות חינוך רבים ממוקמים במבנים ובחצרות שאינם עומדים בדרישות הבטיחות המצוינות בחוזר
מנכ"ל להבטחת הבטיחות במוסדות חינוך .תהליך הרישוי למוסדות אלה כרוך בעריכת מבדק
בטיחות מקצועי .מבדק זה נותן מענה לשאלה האם הפערים הקיימים בין התשתית שבה ממוקם
המוסד החינוכי לבין המפורט בחוזר מנכ"ל עלולים להוות מקור סכנה לשוהים במוסד.
משרד החינוך ,האגף הבכיר לביטחון ,שעת חרום ובטיחות סביבתית ,ממליץ כי ההתקשרות
לביצוע מבדק בטיחות תהיה עם בוגרי הקורס ,וזאת כדי להבטיח כי מבדקי הבטיחות יהיו
מקצועיים ויעמדו בדרישות משרד החינוך.
מה נלמד?
 יסודות ניהול הבטיחות והסיכונים
 תורת הסיקור והמבדק
 היבטים משפטיים
 התחקיר הבטיחותי
 מתקני משחקים ומתקני ספורט
 יישום בטיחות במערכות החינוך בישראל
 חוקים ותקנות בבטיחות וגיהות
 תקנים בבטיחות וגיהות
 מניעת דלקות
 סוגיות של אחריות לבטיחות
 מבדקים במערכות חינוך

לבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה מטעם מת"י
למי מיועד?
ממונה על הבטיחות בעבודה ,מהנדסים במקצועות ההנדסה השונים ,הנדסאים במקצועות ההנדסה השונים ובעלי ניסיון
ניהולי מתאים.
הקורס מוכר כ 9 -ימי כשירות לממונה בטיחות* .האישור ניתן בכפוף לאישור מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ההרשמה לקורס מחייבת את הנרשם/ת להימנות עם אחד מבעלי המקצועות האלה :אדריכל ,ממונה בטיחות ו/או
הנדסאי במקצועות הטכניים .יש להעביר העתק תעודה בהרשמה.

בהובלתו של אינג' אלכס אוסטרניק ,יועץ בטיחות של משרד חינוך,
מנהל מקצועי קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך.

נפגשים ביום ראשון ,י"ד אייר תשע"ט ,19.05.2019 ,בין השעות20:30-16:30 :
מתכונת הקורס :מפגשים אחת לשבוע בימי ראשון עד לתאריך –  213( 05.04.2020שעות אקדמאיות)
מצורף סילבוס בקובץ נפרד
הקורס מתקיים במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי ,רחוב חיים לבנון  ,42תל אביב.

קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
19.05.2019

לפרטים והרשמה :מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס ,03-6465327דוא"ל www.sii.org.il ,training2@sii.org.il

קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
19.05.2019
עלות למשתתף ₪ 8950 :לא כולל מע"מ
המחיר כולל חומרי לימוד וכיבוד קל
טופס

התחייבות

והרשמה:

ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט ,בכתובת www.sii.org.il -בעמוד מרכז ההדרכה .או למלא את הפרטים הר"מ
בכתב יד ברור וקריא ולשלוח למייל training2@sii.org.il :או לפקס 03-6465327 :יש לוודא הגעת הטופס!
שם ומשפחה___________________________ :

ת.ז__________________________________ :

ארגון ותפקיד___________________________ :

טל' נייד_______________________________ :

טלפון נייח_____________________________ :

דוא"ל________________________________ :

כתובת_______________________________ :

מס' לקוח______________________________ :

ע.מ /ח.פ _____________________________ /
אופן התשלום:

במידה והתשלום לא יתבצע באשראי ,חובה למלא פרטי אשראי לעירבון .טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום.
□ הזמנת רכש :מצורפת לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש  /כספים
□ כרטיס אשראי  :מס' כרטיס__________/_________/__________/_________ :

בתוקף עד____/_____ :

שם בעל הכרטיס 3 ___________________ :ספרות בגב הכרטיס _______________:ת.ז______________ :

הערות * _________________________ :חתימה וחותמת החברה____________ :
□ המחאה לפקודת "מכון התקנים הישראלי" (במידה ובחרת באמצעי זה  -יש למלא את פרטי כרטיס האשראי לערבון בלבד)

*בחתימתי לעיל אני מאשר/ת כי קראתי את מדיניות ביטול הרשמה המופיעה מטה.

מדיניות ביטול הרשמה
•
•
•
•
•

הודעה על ביטול השתתפות בקורס /יום עיון תתבצע באמצעות המייל  training2@sii.org.ilאו בפקס 03-6465327
בגין ביטול השתתפות בקורס /יום עיון שיתבצע בתוך  14ימים ,שאינם ימי מנוחה ,מיום הרישום בפועל  ,ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות  2ימים ,שאינם
ימי מנוחה ,קודם למועד תחילת הקורס/יום עיון  -יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס/יום עיון ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,דהיינו ,
בשיעור של  5%מדמי ההשתתפות או , ₪ 100הנמוך מביניהם.
לעניין ביטול ההשתתפות בקורס/יום עיון  ,מועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה הודעה בכתב ,ועליה מצויינים שם ,מספר
ת.ז .וחתימת מבקש/ת הביטול.
במקרה של ביטול השתתפות בקורס /יום עיון בפרק זמן של פחות מ - 2ימי עבודה טרם פתיחת הקורס /יום עיון או לאחר תחילתו  ,יתבצע חיוב על מלוא
עלות הקורס /יום עיון.
פתיחת הקורס /יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה.

לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל  50%הנחה ברכישת תקן – ישראלי ,בכפוף להנחיות מרכז
המידע של מכון התקנים הישראלי
לפרטים והרשמה :מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס ,03-6465327דוא"ל www.sii.org.il ,training2@sii.org.il

