
אגודת
בית התעשיינים

חיפה

מטרת הקורס  הכשרת נציגים בחברות ובמפעלי תעשייה 
בצפון להגשת עזרה ראשונה באירועי חירום 

עד הגעת רכב פינוי וצוות רפואי מוסמך.

קהל היעד  מנהלי ייצור, מנהלי משמרת, ממוני בטיחות, 
ממוני הג”א, קב”טים, או כל עובד/ת אשר 

מיועד להגיש עזרה ראשונה בשעת חירום. 

הקורס מיועד לכלל מפעלי התעשייה 

וחברות בצפון.

נושאי הלימוד  הדרכה עיונית ומעשית בנושאים הבאים: 
מבוא ועקרונות טיפול, התמודדות במקרי 

חירום בדרכי הנשימה, החייאה בסיסית, 

התמודדות במקרי חירום ייחודיים )עילפון, 

אפילפסיה, התייבשות, התחשמלות וכו’(, 

מתן עזרה ראשונה לפגיעות ראש, חזה, 

בטן, הלם, שברים, שטפי דם, כוויות )כולל 

מחומרים כימיים(. טיפול בתרחיש של 

פגיעה המונית במפעל )כולל פצעי מעיכה(, 

הערכות לרעידת אדמה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לביאנה קיפניס
biana@industry.org.il טלפון: 04-8524202 שלוחה 4 או

היקף הקורס  20 שעות לימוד.

מתכונת הקורס  יתקיים בתאריכים: 18.10.15, 19.10.15, 21.10.15 
ימים: א', ב', ד' בין השעות: 9:00-16:00.

זכאות לתעודה  בסיום הקורס, תוענק תעודת גמר למשתתפים 
 שעמדו בתנאי חובת נוכחות מלאה בקורס.

בנוסף, יוענקו למשתתפים אפוד וערכת עזרה 
ראשונה.

יום שני 12.10.15  מועד אחרון להרשמה 

מקום הלימוד  בית התאחדות התעשיינים בישראל - מרחב 
צפון, רחוב הנאמנים 8, חיפה )מרחק הליכה 
קצר מתחנת הרכבת חיפה מרכז השמונה(

לחברי התאחדות התעשיינים  שכר הלימוד* 
450 ₪ )כולל מע"מ(   

לנרשמים שאינם חברי התאחדות   
750 ₪ )כולל מע"מ(   

*התשלום בהמחאה לפקודת אגודת בית התעשיינים, חיפה

דמי ביטול  ביטול לאחר 12.10.15 או אי הגעה יחייב 
ב-50% מעלות הקורס.

עיצוב ובנייה

 התאחדות התעשיינים בישראל – 
 מרחב צפון

בשיתוף מד"א פותחים

 קורס נאמני עזרה ראשונה
לחברות ולמפעלי תעשייה

תאריך פתיחה 18.10.15

הכנת המפעל ועובדיו בשגרה הינו תנאי הכרחי ליכולת התמודדות מוצלחת עם מצבי חירום במפעל. במטרה להתמודד עם 
תרחישים קיצוניים הכוללים פגיעות גוף של עובדים במפעל יש צורך להכשיר צוות חירום אשר בשעת אמת יוכל להגיש עזרה 

ראשונה. הקניית ידע בסיסי, תיאורטי ומעשי לצוות החירום יכול להציל חיים עד להגעת גורם רפואי מוסמך.

להרשמה לחצ/י כאןלתכנית הקורס

*הקורס מוכר כ-3 ימי כשירות לממונה בטיחות במפעל לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( התשנ"ו - 1996

http://www.industry.org.il/?CategoryID=2905&ArticleID=12938
http://www.industry.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/silabus(3).pdf

