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 2019בפברואר  

 נור-זיקוקין די מפעילי להכשרת קורס: הנדון
 

 :מועדים ומקומות

 כרון יעקבימלון עדן אין זייערך ב  2019באפריל             4, 3, 2, 1*   

 יומיים בשבוע(של מתכונת סמינר אפעל, רמת אפעל  )ייערך ב   2019באפריל    16, 15, 11, 10*   

 
 :לימוד שעות

 08:30-18:00 שעות: - 1מפגש מס' 
 08:30-17:30שעות:  - 2מפגש מס' 
 יום מעשי , מיקום ייקבע בהמשך ויימסרו פרטים ביום פתיחת הקורס.  09:00-21:00 שעות: - 3מפגש מס' 
 08:30-18:00 שעות: - 4מפגש מס' 

 *ייתכנו שינויים בלו"ז
 

 : דגשי ציוד מגן אישי ליום המעשי
ארוכים שרוולים  עם בגדי עבודה - הגנה על הגוף, מגן עם כיפת הגנהאו מגפי נעלי  -הגנה על הרגלים עם: יש להגיע

  .גם חסין אש י אך לא הכרחי ביגודאפשר כותנה. 100%עשויים ומכנסיים ארוכות 
 – הגנה על השמיעה, משקפי מגן  -הגנה על העיניים, כובע מגן -הגנה על הראש: ולגיהותיושאלו ע"י המוסד לבטיחות 

 אוזניים.  מגני
 או ANSI ,ISO ,DIN ,EN התקנים לאחד - ישראלי תקן לגביו אין ואם, לו הנוגע הישראלי לתקן יתאים האישי המגן ציוד
 הראשי. העבודה מפקח של באישורו, אחר תקן
 . https://www.osh.org.il/heb/suppliers האינטרנט באתר הספקים במדריך להיעזר ניתן

 
 :רישום מועמדות

 )מילוי, חתימה משלוח )דואר/פקס/דואר אלקטרוני/אתר אינטרנט( ווידוא הגעה טלפוני של טופס הרשמה )מצ"ב 

  קבלת -המועמד. כן יוחזרו במקרה של אי י"ע הרישום ביטול של במקרה יוחזרו אל דמי הרשמה. ₪ 500תשלום
 אישור קבילות בטחונית. יקוזזו מסך כל שכר הלימוד למועמדים, שיתקבלו לקורס.

  03/03/2019מועד אחרון לרישום מועמדות תאריך 
 

 :תנאי קבלה
 שנים ומעלה. 21 גיל 

  הקורס.תשלום מלוא שכר הלימוד עד יום פתיחת 

 רפואית/נפשית )ביום פתיחת הקורס(. על סודיות לוויתור הסכמה טופס על חתימה 

 העבודה הרווחה והשירותים  והבריאות התעסוקתית במשרד הבטיחות קבילות ביטחונית באמצעות מינהל אישור
ד פתיחת אישור מתקבל רק סמוך למוע-באחריות המוסד לבטיחות. יש לקחת בחשבון כי אישור/אי -החברתיים 

 הקורס ועלול להיות שלילי.

 זהות + צילום ת.ז. + תמונת פספורט צבעונית עדכנית. הצגת תעודת 

 חובה ליום המעשי – אישי: הגנה על הרגליים והגנה על הגוף כמפורט מעלה מגן ציוד. 
 
 

 תנאים לסיום הקורס בהצלחה:
 .נוכחות מלאה 

  למעבר למעמד מתמחה בהפעלת זיקוקין דינור.חוות דעת חיובית בסיום היום המעשי לעניין התאמה 
  לפחות.                                                                                                                       70עמידה בהצלחה במבחן גמר בכתב בציון                                                                                                                                                       

 בר לדף...טופס הרשמה מע                                                                                                                                                   
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 למסיימים את הקורס בהצלחה יינתן אישור על מעמד מתמחה בהפעלת זיקוקין דינור, ויהיה עליהם לבצע בסה"כ 
 חודשים. לפי הפרוט הבא: 14ובפיקוח מדריך מוסמך להפעלת זיקוקין דינור תוך הפעלות בהדרכת  6

  אשר יתקיימו סמוך לאחר סיום הקורס. )מועד ייקבע במהלך  הכלולות במחיר הקורסהפעלות קבוצתיות  2ביצוע
 הקורס(

  למשתתפים ןשתינת המדריך המוסמך מתוך רשימה את לעצמו לבחור רשאי מתמחה הפעלות נוספות. כל 4ביצוע 
 .באחריות המתמחהתיאום ההפעלות מול המדריך המוסמך  .בקורס

 
 :תנאים לסיום ההתמחות בהצלחה ולקבלת הסמכה ראשונית

 מלא של ההפעלות בהתמחות בהתאם לדרישות טיוטת הנוהל )יפורט בקורס(. ביצוע 

  לשמש כמפעיל זיקוקין דינורחוות דעות חיוביות של המדריכים המוסמכים בהפעלות שבהתמחות לעניין התאמה 

 .)הגשה של מערכת הטפסים הנדרשים מלאים וחתומים )יימסרו במהלך הקורס 
 

 : עלות
 הפעלות שבהתמחות(. 6)מתוך  קבוצתיות הפעלות 2-והכוללים: ספרות מקצועית, כלכלה  ₪ 6,400

 תשלומים ללא תוספת ריבית 3-ניתן לחלק ל 

 5%שוחרר )עד שנה מיום השיחרור( זכאי להנחה בשיעור עמית המוסד לבטיחות ולגיהות / חייל מ  
 

 :תשלום
 :דמי ההרשמה ו/או את מלוא שכר הלימוד באופנים הבאים את לשלם ניתן
 :כתובת למשלוח דואר: המוסד לבטיחות ולגיהות, ולגיהות לבטיחות המוסד לפקודת בהמחאה . 

 , ראשון לציון 2מינהל הכשרה והדרכה, אלי ויזל 

 הילה, 03-7715205מורן /  03-77150275אורית  /  03-7715207 בטלפון אשראי: בכרטיס  
 .(אורית עבור 03-6593449 לפקס ההרשמה טופס את ישלחו, באשראי טלפוני המשלמים. )08:00 – 16:00בין השעות: 

 ,בברכה                                                                                                                                           
 אורית בוסני                                                                                                                                      

 מינהל הכשרה והדרכה                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 הרשמה טופס
                                                                                                                                    לכבוד

 ולגיהות, מינהל הכשרה הדרכה לבטיחות המוסד
 orit@osh.org.il  /moran.z@osh.org.il,  דוא"ל : 6593449-03. פקס

 
 (התאריך המבוקשסמן את ) :בתאריכים שייערך דינור זיקוקין למפעילי בקורס כמשתתף אותי לרשום נא
 

 שייערך במלון עדן אין, זכרון יעקב  2019באפריל               1,2,3,4     

 שייערך בסמינר אפעל, רמת אפעל  2019באפריל       10,11,15,16     

 
 _____________,_________. _______ז.מספר ת____,  ____________________:  _________שם ומשפחה

 
 ______________,__________________________________________________________ : כתובת בית 

 
 ________________________טלפון נייד: __________,__________________________: _____טלפון בית

 
 וקריא( )נא לכתוב בכתב ברור     ________________________: ____________________________ל"דוא כתובת

 
 ב: "רצ

 צילום תעודת זהות  .1

 אשראי אישור תשלום בכרטיס/ לפקודת המוסד לבטיחות ולגיהות  המחאה .2

  הקורס או  פתיחת עד יום אשלם ₪ 5,900בסך  היתרה עבור מקדמה. את ₪ 500על סך 

  עבור מלוא שכר הלימוד. ₪ 6,400על סך 
_  ________________                             ________________________                 _____________________ 

 תאריך                                                            חתימה                                                   פרטי ומשפחה שם    
 (2019)חזור זיקוקין אפריל 


