
קורס דו-יומי בכיבוי אש וחומרים מסוכנים

מרחב צפון

מחזור
שלישי

רקע: חברות ומפעלי תעשייה שיידעו להתכונן, להתאמן ולהיערך בשגרה למקרים אפשריים של שריפה, דליפת חומ"ס, 
רעידת אדמה, אירועים בטחוניים, יתמודדו טוב יותר וביעילות רבה יותר עם מצבים אלה ויקטינו סיכונים של פגיעה בנפש, 

ברכוש ובחוסן הכלכלי-עסקי של ארגונם.

קהל היעד: ממוני בטיחות, מנהלי אבטחה, ממוני התגוננות אזרחית, כיבוי אש וחומ"ס, ממוני בטחון וכל בעל תפקיד בחברה 
שבמסגרת פעילותו בארגון מוטלת עליו גם האחריות בנושאי כיבוי אש ו/או חומ"ס.

מטרת הקורס: רענון עיוני ותרגול מעשי בנושאי אש וחומ"ס ועקרונות הטיפול בהם. תרגול של הפעלת ציוד אישי וציוד 
תגובה לאירועים הקשורים לכיבוי אש וחומרים מסוכנים.

מועד אחרון להרשמה: יום שלישי 27.10.15 
שכר לימוד: 

לחברי התאחדות התעשיינים: עבור 2 ימים 900 ₪ +  מע"מ | עבור יום אחד  500 ₪ + מע"מ 
לאחרים: עבור 2 ימים 1,200 ₪ + מע"מ | עבור יום אחד 700 ₪ + מע"מ 

התשלום כולל כיבוד וארוחת צהריים
התשלום לפקודת אגודת בית התעשיינים, חיפה

דמי ביטול: הודעה על ביטול ההרשמה יש להעביר לדוא“ל המופיע מטה, יש לקבל אישור על קבלת ההודעה. 
במקרה של ביטול השתתפות אחרי 27.10.15 או אי הגעה לקורס, יחוייב הנרשם ב-50% מעלות ההשתתפות.

חובת נוכחות מלאה | ניתן גם להשתתף רק ביום אחד | ניתן לשלב בעל תפקיד אחר לכל יום | יש לשים לב לנושא הנלמד בכל יום !

  ami@industry.org.il | 2 לפרטים נוספים: עמי שלח, התאחדות התעשיינים בישראל-מרחב צפון | טל‘: 04-8524202 שלוחה

מספר המשתתפים מוגבל | מומלץ להירשם בהקדם ! 

להרשמה לחץ כאן >> לתכנית הקורס לחץ כאן >>

הקורס מוכר כ-2 ימי כשירות לממונה בטיחות 
במפעל לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

(ממונים על הבטיחות) התשנ"ו – 1996

המרכז הישראלי לאימון חומ"ס וכיבוי אש
רח' יהושפט 7, עכו | בצמוד לרשות הישראלית להכשרה ימית

חומרים מסוכנים | שלישי | 3.11.15 | 8:30-16:00

כיבוי אש | רביעי | 4.11.15 | 8:30-16:00
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