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 ח.בי.ב חירום ביטחון ובטיחות

 "ב שבט תש"פכ

 2020פברואר  17

 

 2020מאי  –למנהל אתר מתקנים מתנפחים  הכשרה

 הכשרה לתעודה עפ"י נוהלי בטיחות של משרד החינוך 

 

עפ"י הנהלים שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, בנושא הפעלת מתקני שעשועים מתנפחים, חייב מנהל 

תנפחים , לשאת תעודה המעידה כי עבר הכשרה בנושא הפעלה בטוחה של אתר מתקנים אתר מתקנים מ

 מתנפחים.

 תקיים הכשרה, כמפורט להלן.  מדור ביטחון בטיחות וחירוםהחברה למתנ"סים / 

 2020במאי  26, 19, 31, 5  הבאים בתאריכים מפגשים,  4-ההכשרה תתקיים ב

  9:00-16:00בין השעות  

 נתניה 33רחוב אברהם עובדיה , מרכז קהילתי מזרח נתניהמקום ההכשרה 

 דרך רחוב זוארץ )מאחורי המתנ"ס(  :חנייה

 קריטריונים לקבלה 

 ומעלה. 18 -גיל  •

 מרכז/המינהל הקהילתיאישור מנהל ה -מתנ"סיםעובדי  •
 

 הרשמה ל

 באמצעות הלינק 

 :הזמנתי אותך למלא טופס

קורס מנהל אתר מתקנים מתנפחים  

  33מרכז קהילתי מזרח נתניה, רח' אברהם עובדיה  - 2020במאי  26, 19, 13, 5תאריכים: 

 מלא את הטופס
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 השתתפות  עלות

  הבנק של החברה למתנ"סים:  בהעברה בנקאית לחשבון כולל מע"מ. ₪  1000 –עלות למשתתף  •

 )יש לצרף לספח הרישום אישור העברה בנקאית( 11116/75חשבון , 693 –סניף ,  10 –בנק  לאומי 

 )בכפוף לאישור העסקת המשתתף במתנ"ס( יחויב בהקצבות.עובד מתנ"ס  •

 לשלוח במייל - יש לציין את שם/שמות המשתתפים יתא/ העברה בנק עותק אישור הפקדה

 (ניתן להצטלם סלפי בנייד ולשלוח למיילעבור התעודה ) –תמונה פנים / פספורט  .1

  :0012 – 08:00שעות בין  0180287-073טל':  שלי לחמיעם  ,נקלטשהרישום יש לוודא 

 li@matnasim.org.ilshel מייל: באו  :0016 – 12:00בין השעות  2178287-073טל' 

  050-8587908סיגל:  או שלילשאלות ובירורים ניתן להתקשר עם 

 

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך: דרישות מקנה תעודת מנהל אתר  מתקנים מתנפחים עפ"י ההכשרה 

 חויבויות הקורס:"הפעלת מתקנים מתנפחים" ויינתן למשתתפים שיעמדו במ

 .בכל ארבעת המפגשיםהשתתפות מלאה  •

 הגשת תרגיל. •

 .עמידה במבחן הסיכום העיוני והמעשי  •

 עבודה, לא יהיו שחרורים מוקדמים( בימים אלונא לא לקבוע )

 

 לתשומת לב, מועד אחרון להרשמה

 20.4.2020 

 מספר המקומות מוגבל

 ההרשמה לקורס על בסיס "כל הקודם זוכה".

 

 בברכה,            

        

 סיגל בנימין        

 מנהלת המחלקה לביטחון בטיחות וחירום       
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