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2 חזרה לתוכן העניינים

מכללת מומנתקן הינה מרכז ההדרכה 
של חברת מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

מכללת מומנתקן עתירת הניסיון )משנת 1995(, מקיימת מגוון רחב 

של הדרכות וקורסים, כנסים וימי כשירות.

מכללת מומנתקן מתמחה בייעוץ והדרכה למפעלים, ארגונים, חברות 

בניה ומוסדות תוך מיקוד בתחומי הבטיחות, האיכות והטכנולוגיה. 

 מכללת מומנתקן מעסיקה את טובי המומחים בארץ ומביאה אליכם 

את מיטב הידע והניסיון המקצועי שנצבר בכל תחום מתוך מטרה 

להכשיר ולהשביח את בעלי המקצוע הפועלים בתעשייה הישראלית.

 צוות המכללה ישמח לעמוד לרשותכם בבחירת ההכשרות 

וההדרכות התואמות את הצרכים הספציפיים שלכם  ו/או של 

ארגונכם לצורך קידום והתפתחות מקצועית.

מי אנחנו?

03-9625552 שלוחה 1

momenteken-college.co.il
אליעזר מזל 3, ראשון לציון )ת.ד. 17149(  

03-9519397
college@momenteken.org

momenteken.co.il אתר החברה 

mailto:%20info%40momenteken.co.il?subject=
http:// momenteken.co.il 


3 חזרה לתוכן העניינים
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4 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו להקנות כלים תיאורטיים ומעשיים לתכנון, ליישום ולבקרת 

מדיניות בטיחות אש בארגון למניעת שריפות.

** בוגרי הקורס שהינם בוגרי קורס "הדרכה טובה" יוכלו להדריך הדרכות בטיחות אש   
     שיהיו מוכרות ע"י נציגות הכבאות וההצלה.

קהל היעד
ממונים על הבטיחות בעבודה 	 
בעלי תפקידים אחרים בארגון המיועדים לתפקיד ממונה בטיחות אש	 

נושאי הלימוד

עלות
2,650 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

16.05.19
ימי חמישי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

ממונה בטיחות אש

56
שעות

אקדמיות

1
תעודת 

השתתפות

5
ימי

כשירות

7
מפגשים
שבועיים

תפקידי ממונה בטיחות אש	 
מושגים ומונחים בבטיחות אש	 
הגורמים לדליקות לא יזומות ומניעת 	 

שריפה
מערכות גילוי וכיבוי אש	 
שילוב שיקולי אש בתכנון הנדסי, 	 

עמידות אש של חלקי בניין וחומרי בניין
תכניות בטיחות אש, מטעני אש	 

תהליך איתור צורכי הדרכה , שיטות 	 
הדרכה שונות

עקרונות לבניית תכנית אימונים לצוות 	 
חרום

עקרונות עבודה עם חומ"ס+צמ"א	 
מודלים שונים לתחקור אירוע שריפה	 
דרישות ומבנה תיק שטח ותיק מפעל	 

תאריכי פתיחה

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


5 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו להכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות. 

**בוגרי הקורס יוכלו למלא תפקיד נאמן בטיחות כמוגדר בחוק. להשתתף בישיבות 
וועדת הבטיחות, לברר את תנאי הבטיחות והגהות במפעל ולפעול לשיפורם. להדריך 

את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות ולהילוות למפקח 
עבודה בביקורו במפעל.

קהל היעד
מנהלים / עובדים שנבחרו לשמש כנאמני בטיחות	 
חברי ועדת בטיחות	 

נושאי הלימוד
מושגים, חוקים ופקודות בבטיחות	 
בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון	 
עקרונות תכנית לניהול הבטיחות	 
ניהול סיכונים וסקר מפגעים	 
גורמי תאונות  והגורם האנושי 	 
גהות תעסוקתית 	 
כלים טעוני בדיקה 	 
סיכוני אש וחשמל 	 
חומ"ס 	 
עקרונות הגנת מכונות 	 
עבודה בגובה, משטחי עבודה, אמצעים למניעת נפילה מגובה  	 
ציוד מגן אישי	 

עלות
850 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

נאמני בטיחות
תאריכי פתיחה

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

17.01.19
ימי חמישי

17.03.19
ימי ראשון

12.05.19
ימי ראשון

07.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

09.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/
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או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע מקצועי, תיאורטי ומעשי, בתחום בטיחות באירועים 
המוניים לעמידה בדרישות תקנות רישוי עסקים ומערך הרישוי של אירוע המוני כמוגדר 
בנוהל משטרה ובתקן ת"י 5688  והבנת הדרישות להכנת תכנית בטיחות לאירוע המוני.

** המשטרה תאפשר לממונה בטיחות בעל אישור כשרות בתוקף להכין תכנית בטיחות וליווי 

     אירוע המוני לפי סיכום של עו"ד טלי שקד המייצגת את ארגון הממונים.

קהל היעד
ממונים על הבטיחות בעבודה	 
מנהלים בעיריות ומועצות	 
מנהלים במוסדות ציבור וקב"טים	 
כל גורם שיש לו נגיעה לתחום של אירועים המוניים במסגרת העבודה שלו או מתכוון 	 

לתת שירות בתחום אירועים המוניים )בית מלון, אולם אירועים, מועצה/עירייה וכו'(

נושאי הלימוד

עלות
1,875 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

ניהול הבטיחות באירועים המוניים

חוקים, תקנות, נהלים ותקנים	 
אישור אירוע המוני בעבודה מול מחלקת 	 

רישוי עסקים במועצות ועיריות
אחריות בעלי התפקידים בניהול אירוע 	 

המוני
דרישות משטרת ישראל, משרד הבריאות 	 

והמשרד להגנת הסביבה
עקרונות לעבודת המטה השפה המשותפת	 

תיק ניהול אירוע המוני, התאמה לדרישות 	 
החוק

ניהול אירוע מבצעי, דגש על תחומי אחריות	 
הערכת סיכונים, בקרת סיכונים, זיהוי גורמי 	 

סיכון
עבודה מול בעלי מקצוע אחרים באירוע 	 

וכוחות ההצלה
תרגולים וסיור שטח	 

1
תעודת 

השתתפות

32
שעות

אקדמיות

4
מפגשים
שבועיים

4
ימי

כשירות

תאריכי פתיחה

19.02.19
ימי שלישי

20.06.19
ימי חמישי

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/
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או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע וכלים תיאורטיים ומעשיים לעוסקים ו/או המעוניינים 

לעסוק בהדרכה בארגון בו הם מועסקים ולסייע לשיפור ההדרכה.

** בוגרי הקורס שהינם ממוני בטיחות בעלי אישור כשירות בתוקף ומינוי בפועל של 
     שנתיים, יוכלו להדריך מנהלי עבודה ועובדי אחזקה, בכפוף לקבלת אישור ממשרד 

     העבודה והרווחה.

קהל היעד
ממונים על הבטיחות בעבודה	 

כל מי שנדרש להדריך במסגרת עבודתו	 

נושאי הלימוד

עלות
2,150 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

הדרכה טובה
מדריך בטיחות מוסמך

תאריכי פתיחה

02.19
התקשרו לתאריך מדוייק

06.05.19
ימי שני

09.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

הדרישה בחוק - הדרכה ע"י בעלי 	 
מקצוע מתאימים 

זיהוי צורכי הדרכה בהתאמה לסיכונים 	 
בעבודה

התאמת תכני ההדרכה לסיכונים 	 
בעבודה

איסוף מידע במקורות מדיה ותקשורת 	 
דיגיטלית מגוונים לצורך הכנת מצגת 

בבטיחות
 	Power Point שימוש בסיסי בתכנת
עיצוב שקפים ומצגות	 
כלים להכנת הרצאה איכותית	 
מיומנויות עמידה מול קהל	 
כלים ייחודיים בהדרכה 	 
סוגים שונים של הערכה	 
תרגולים ופרזנטציות	 

1
תעודת 

השתתפות

40
שעות

אקדמיות

5
מפגשים
שבועיים

5
ימי

כשירות

https://www.momenteken-college.co.il/
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או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות כלים בסיסיים ומעשיים לניתוח תאונות עבודה ואירועי 

"כמעט תאונה", לסייע למשתתפים בהקמת מערכת דיווח על תאונות במפעל.

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה 	 

מנהלים במפעלים וארגונים	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטים לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד

מטרת בירור תאונות ע"י גורמים שונים פנים וחוץ מפעליים	 

הקמת מערכת דיווח על תאונות במפעל	 

כלי עזר לאיסוף, בדיקת וניתוח נתונים	 

ניתוח כמעט תאונות ותאונות והסקת מסקנות למניעת תאונות חוזרות	 

איתור מקומות שבהם צפויות תאונות דומות והמלצות למניעתן	 

מודלים של טפסים ודוגמאות לתחקור תאונות ככלי עזר לממונה	 

תרגולים וסימולציות	 

עלות
950 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

בדיקת אירועי תאונות עבודה

1
תעודת 

השתתפות

16
שעות

אקדמיות

2
מפגשים
שבועיים

2
ימי

כשירות

תאריכי פתיחה

20.02.19
ימי רביעי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/
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או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע מקצועי מקיף לגבי השלכות המזון על הבריאות, 

בטיחות המזון ובריאות הסועד כאחד. היכרות עם שיטות אבחון, דרכי מניעה ואופני פעולה 

לשמירה על בטיחות וגיהות במטבח.

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

מנהלי אחזקה / מנהלי ייצור / מנהלי משמרת במפעלי מזון, חברות הסעדה, מסעדות, מלונות	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטים לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד

עקרונות ומושגים באיכות ובטיחות מזון	 

גורמי סיכון לבטיחות במזון, תהליך ניהול סיכונים	 

תקן GMP - הכרת דרישות התקן וחלקיו	 

ת"י ISO 22000 - הכרת דרישות התקן וחלקיו	 

תקן HACCP - הכרת מושגי יסוד, מטרות ואופן פעולה	 

בעלי תפקידים שונים במפעל לייצור מזון	 

זיהוי אופני כשל בעזרת מודל FMEA והקשר לתקן HACCP בקווי הייצור	 

מבדק לזיהוי כשלים באיכות ובטיחות מזון	 

בטיחות מע' תומכות	 

עלות
1,050 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

איכות ובטיחות מזון

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

2
ימי

כשירות

תאריכי פתיחה

19.03.19
ימי שלישי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


10 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

11.03.19
ימי שני

23.06.19
ימי ראשון

08.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע מקצועי, תאורטי ומעשי, לחדד ולהעשיר את הידע 

הקיים של המשתתפים לגבי גורמי הסיכון האופייניים למכונות שבתנועה, הדרישות בחוק 

וסוגי הגנה המתאימים לסוג המכונה, לתהליך או לסוג האנרגיה שבשימוש המכונה.

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

נאמני בטיחות, נאמני איכות, מנהלי משמרת, מנהלי אחזקה, מנהלי ייצור, עובדי ייצור 	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטים לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד

הגדרות ומושגי יסוד	 

פקודת הבטיחות בעבודה מיגון מכונות	 

סוגי מכונות וציוד הנדרש מיגון	 

 סוגי עבודות המתבצעות בציוד בתנועה ושיטות למניעת הסיכונים	 

עבודות "מאושרות" להסמכה כ"אדם כשיר"	 

תהליכי עבודה בטוחים וסוגים של אמצעי והתקני מיגון	 

אמצעים ואביזרי Loto למניעת שחרור אנרגיה	 

ניתוח תאונות עבודה בטיפול בציוד בתנועה ושיטות למניעתם	 

עלות
1,175 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

מיגון מכונות וציוד לבטח

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

2
ימי

כשירות

תאריכי פתיחה

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


11 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

04.02.19
ימי שני

17.06.19
ימי שני

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

מטרות הקורסבין השעות 15:45 - 8:30
הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע מקצועי, תיאורטי ומעשי בתחום בטיחות בעבודות 

חשמל, לחדד ולהגביר את המודעות לסיכוני חשמל מלבד התחשמלות.
להעשיר את הידע הקיים לגבי דרישות תקנות החשמל ודרישות הבטיחות בעת עבודה 

במתקנים חיים, סוגי בדיקות וסוגי הגנות.

קהל היעד
ממונים על הבטיחות בעבודה	 
אנשי אחזקה, מנהלי אחזקה, שעובדים במתקן חשמלי או שבאים בעבודתם במגע 	 

רציף עם עבודות חשמל כחלק מתפקידי אחזקה ותפעול מתקנים ומבנים
בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטים לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד
הכרת מושגי יסוד בחשמל 	 
היכרות עם יסודות בסיסיים בתורת החשמל  	 
חוק החשמל ותקנותיו	 
תאונות חשמל,  לקחיהן ודרכי מניעה	 
התחשמלות והגורמים המשפיעים על חומרתה	 
עקרונות ואמצעי הגנה מפני התחשמלות	 
כללי הבטיחות בעבודות חשמל 	 
בדיקות תרמוגרפיות וחידושים בתחום החשמל	 
 	 Loto -נעילה ותיוג
מבחן וסיכום הקורס	 

עלות
1,975 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

בטיחות בעבודות חשמל

1
תעודת 

השתתפות

32
שעות

אקדמיות

4
מפגשים
שבועיים

4
ימי

כשירות

תאריכי פתיחה

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


12 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

07.04.19
ימי ראשון

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע מקצועי, תיאורטי ומעשי לגבי בטיחות כמערכת 

מנוהלת, היכרות עם עקרונות התכנית לניהול בטיחות, היבטים משפטיים של תקנת 
תכנית ניהול בטיחות ומבדקים נדרשים שונים כל זאת על מנת להבטיח עמידה ביעדי 

תכנית הבטיחות, מזעור סיכונים והקטנת הסיכויים לתאונות עבודה.

קהל היעד
ממונים על הבטיחות בעבודה	 
מנהלים בדרגים שונים	 
נאמני בטיחות וחברי וועדת הבטיחות	 

נושאי הלימוד
בטיחות כמערכת מנוהלת	 
הכרות עם התקנה והבהרת משמעותה, ככלי לניהול בטיחות	 
היבטים משפטיים של תקנת תכנית ניהול בטיחות	 
היכרות עם עקרונות התכנית לניהול בטיחות	 
ניהול סיכונים -  הכלים/השיטות	 
ניהול סיכונים באתרי בניה ובמפעלים	 
בקרת סיכונים	 
עריכת מבדקי בטיחות ובריאות	 
הגורם האנושי בתאונות עבודה	 

עלות
950 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

מימוש תכנית הבטיחות במפעל

1
תעודת 

השתתפות

16
שעות

אקדמיות

2
מפגשים
שבועיים

2
ימי

כשירות

תאריכי פתיחה

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


13 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע וכלים לגבי הבנה ביחסי עבודה וההיבטים בחוק.

חידוד ההבנה לגבי הגורמים השונים המשפיעים על מערכת יחסי העבודה בארגון.

אינטרסים במערכת יחסי העבודה בטווח קצר ובטווח ארוך ותהליכי חשיבה נכונים כבסיס 

בתהליך קבלת החלטות ברמת הפרט וברמת הכלל.

קהל היעד

מנהלים בדרגים שונים

נושאי הלימוד

מקורות המשפט, התקדים המשפטי, הסכם עבודה, חוק, תקנון, סדר קדימויות	 

יחסי עובד ומעביד וכל הנמצאים במקום העבודה מבחינת דיני הנזיקין	 

יחסי עובד ומעביד וכל הנמצאים במקום העבודה מבחינת חוקי בטיחות	 

סוגי תביעות: פלילית, אזרחית, ביטוח לאומי בעקבות תאונה	 

אחריות משפטית של מנהלים, היקף אחריות המנהלים, פרשנות מסמכים	 

רשלנות, רשלנות תורמת, תאונות עבודה, מפקח העבודה האזורי וסמכויותיו	 

אחריות לבטיחות קבלנים ועובדיהם בעת עבודתם בחצרכם	 

עלות

375 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

אחריות משפטית בבטיחות

1
תעודת 

השתתפות

8
שעות

אקדמיות

1
מפגש

06.02.19
יום רביעי

07.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

תאריכי פתיחה

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


14 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו לארגן, להקים ולהכשיר צוות חירום בארגון ולתרגל אותו, כדי 

שיוכל לספק את המענה הטוב ביותר במצבי חירום ומשבר. 

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

מנהלים בדרגים שונים	 

חברי צוות החרום	 

נושאי הלימוד

עלות
1,050 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

הכשרת צוותי חרום

נושאי הלימוד - חלק עיוני 

סוגי שריפות	 

שיטות הכיבוי המתאימות לכל סוג 	 

שריפה

סכנות במקום השריפה	 

דרכי ההתנהגות של העובדים במקרה 	 

של שריפה

דגשים בכיבוי שריפות נוזלים דליקים	 

תרגול - חלק מעשי 

תרגול כיבוי במטפי אבקה	 

תרגול חילוץ לכודים ממבנה אפוף עשן 	 

ואש תוך שימוש במנפ"ים

תרגול פריסת זרנוקים, שילוב מזנקים 	 

שונים, מחברים ומערכת קצף

כיבוי דליקות מוצקים במים	 

כיבוי נוזלים במאצרות שונות בגודלן	 

הצגת אמצעי כיבוי אש מתקדמים לכיבוי 	 

נוזלים ומוצקים

1
תעודת 

השתתפות

8
שעות

אקדמיות

2
מפגשים
שבועיים

2
ימי

כשירות

27.03.19
ימי רביעי

08.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

תאריכי פתיחה

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


15 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע מקצועי, עיוני ויישומי, לניתוח סיכונים ואירועים לא 

צפויים במקומות העבודה באמצעות שיטות ניהול סיכונים שונות ומגוונות.

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

מנהלי תפעול, מנהלי פרויקט, מנהלי איכות	 

מנהלי תחום סיכונים בארגון	 

נושאי הלימוד

מודלים לניהול סיכונים	 

קביעת רמות הסיכון והערכתן	 

קריטריונים לחישוב ולהערכת סיכונים	 

סקר סיכונים הלכה למעשה	 

ניהול סיכונים במצבי משבר וחרום	 

תרגול מעשי בזיהוי סיכונים במקומות העבודה	 

עלות

1,050 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

ניהול סיכונים בבטיחות

1
תעודת 

השתתפות

16
שעות

אקדמיות

2
מפגשים
שבועיים

2
ימי

כשירות

28.03.19
ימי חמישי

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

תאריכי פתיחה

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


16 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו לחדד את החובות והסמכויות לגבי תפקידם של נאמני הבטיחות 

וחברי וועדת בטיחות, לרענן את הידע בתחומים שונים בבטיחות ולעדכנם על חידושים. 

קהל היעד

נאמני בטיחות 	 

חברי וועדת בטיחות	 

נושאי הלימוד

עלות

450 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

ריענון ידע לנאמני בטיחות 
וחברי וועדת בטיחות

מבוא ועקרונות הבטיחות	 

הכרת דרישות בחוקים ותקנות	 

מתקני הרמה 	 

בטיחות בסביבת חשמל	 

מיגון מכונות	 

אחסון ושינוע חומ"ס	 

שימוש בציוד מגן אישי	 

מניעת החלקה ונפילה	 

עקרונות עבודה בגובה	 

מניעת שריפות	 

שימוש בטיחותי בכלי עבודה 	 

גהות תעסוקתית	 

סקר מפגעים וסיכונים	 

תחקיר תאונות	 

הגורם האנושי בבטיחות	 

1
תעודת 

השתתפות

8
שעות

אקדמיות

1
מפגש

תאריכי פתיחה

19.06.19
ימי רביעי

08.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


17 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

1
תעודת 

השתתפות

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות הבנה מעמיקה של תפקיד המנהל והאחריות 

במסגרת התפקיד, הקניית מיומנויות וכלים יעילים, לצורך הובלת הארגון והעובדים 

לעמידה ביעדים ולשיפור ביצועים.

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה

נושאי הלימוד

גיבוש תפיסת תפקיד המנהל	 

הנעת עובדים, קבלת החלטות ופתרון בעיות, ניהול זמן ומשימות,                 	 

ניהול ישיבות ודיונים

הובלת דיון ואמנות הפרזנטציה - מיומנויות עמידה מול קהל, הדרכה 	 

אפקטיבית

שיטות שונות להערכת ביצועי עובדים ובדיקות אפקטיביות	 

סימולציות 	 

עלות

1,050 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

שיפור מיומנויות ניהול
לממונים על הבטיחות 

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

3
ימי

כשירות

תאריכי פתיחה

07.03.19
יום חמישי

04.06.19
יום שלישי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
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18 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

14.02.19
ימי חמישי

11.06.19
ימי שלישי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

מטרות הקורסבין השעות 15:45 - 8:30

הלימודים בקורס נועדו להכשיר עובדים לשמש בתפקיד "אחראי רעלים" בארגון, בכל הנוגע 
לטיפול בחומרים מסוכנים בהתאם לחוק החומרים המסוכנים.

החניך יוכשר לטיפול ברעלים בשגרה תוך מתן דגש לשמירת הבטיחות והסביבה ויקבל כלים 
לצמצום ארועי חומ"ס ולטיפול בהם.

קהל היעד

נושאי הלימוד

עלות
1,285 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

* ניתן להרשם לקורס מורחב "ממונה בטיחות חומ"ס" ולקבל 2 תעודות

אחראי רעלים תאריכי פתיחה

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

3
ימי

כשירות

הגדרות ומושגים בתחום חומ"ס	 
חוקים ותקנות בחומ"ס	 
סימון וזיהוי חומ"ס	 
שיטות סיווג )או"ם( וסימוני אזהרה	 
הכרת דרישות ומבנה תיק מפעל	 

אחסון חומ"ס	 
טלטול, שינוע והובלת חומ"ס 	 
שימוש בציוד מגן אישי	 
טיפול באירוע שפך חומ"ס	 

ממונים על הבטיחות בעבודה	 
עובדים שהוסמכו לפעול מטעם המפעל 	 

כ"אחראי רעלים" 
עובדי מעבדות	 

מפעילי בריכות	 
עובדי תברואה	 
מדבירים	 
כל מי שהנושא רלוונטי לתחום עיסוקו	 

https://www.momenteken-college.co.il/
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19 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

ממונה בטיחות חומרים מסוכנים

2
תעודת 

השתתפות
אחראי רעלים 
ממונה בטיחות 

חומ"ס

40
שעות

אקדמיות

5
מפגשים
שבועיים

5
ימי

כשירות

14.02.19
ימי חמישי

11.06.19
ימי שלישי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

תאריכי פתיחה

מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו להכשיר עובדים לשמש בתפקיד "ממונה בטיחות חומ"ס" בארגון, 

בכל הנוגע לטיפול בחומרים מסוכנים בהתאם לחוק החומרים המסוכנים.
החניך יוכשר לטיפול ברעלים בשגרה תוך מתן דגש לשמירת הבטיחות והסביבה ויקבל כלים 

לצמצום ארועי חומ"ס ולטיפול בהם.

קהל היעד

נושאי הלימוד

עלות
2,275 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

ממונים על הבטיחות בעבודה	 
עובדים שהוסמכו לפעול                	 

מטעם המפעל כ"אחראי רעלים" 
עובדי מעבדות	 

מפעילי בריכות	 
עובדי תברואה	 
מדבירים	 
כל מי שהנושא רלוונטי לתחום עיסוקו	 

הגדרות ומושגים בתחום חומ"ס	 
חוקים ותקנות בחומ"ס	 
סימון וזיהוי חומ"ס	 
שיטות סיווג )או"ם( וסימוני אזהרה	 
הכרת דרישות ומבנה תיק מפעל	 
אחסון חומ"ס	 
טלטול, שינוע והובלת חומ"ס 	 

שימוש בציוד מגן אישי	 
טיפול באירוע שפך חומ"ס	 
כיבוי אש של חומ"ס	 
זיהוי והערכת סיכונים	 
גיהות תעסוקתית וטוקסיקולוגיה	 
סיור מקצועי בשטח	 
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20 חזרה לתוכן העניינים

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

בטיחות

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

שם פרטי + משפחה:   ____________________________________

תפקיד:                       ____________________________________

ת.ז:                    ____________________________________    

מס' נותן שירות:     ____________________________________

נייד:                    ____________________________________

דוא"ל:     ____________________________________

את הטופס יש לשלוח:

פקס: 03-9519397  

 college@momenteken.org  :אימייל

שם חברה / מפעל:   ____________________________________

ח.פ./ע.מ:     ____________________________________

שם איש הקשר :       ____________________________________

טל':     ____________________________________

דוא"ל למסמכים ועדכונים:   ____________________________________

כתובת לקבלה/ח-ן:   ____________________________________

שם המאשר:    ____________________________________ 

ת.ז:                    ____________________________________    

סכום לפני מע"מ:      _________________ תשלומים: 

סוג כ. אשראי:    _________________ תוקף:   ______________

מס' כרטיס:    _________-________-_________-________

___________________ תאריך: _____________ חתימה + חותמת: 

למעט אמריקן אקספרס

פרטי החברה / תשלום

שם הקורס:      ____________________________________

תאריך פתיחה:           _________________________                   

הננו מאשרים בחתימתנו 
את התנאים שלהלן:

ביטול 8-14  ימים לפני מועד 	 
הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 

ב-20% מהעלות בפועל. 
ביטול 4-7  ימים לפני מועד   	 

הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 
ב-40% מהעלות בפועל. 

ביטול במהלך 3 הימים שלפני מועד 	 
הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 

ב-50% מהעלות בפועל. 
אי הגעה במועד הקורס/יום העיון 	 

ייחויב במחיר מלא.
הודעת ביטול תתקבל במייל/פקס 	 

בלבד.
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה 	 

את הזכות לדחות/לשנות מועד 
קורס/יום עיון מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי במהלך הקורס יתכנו 	 
שינויים בלוח הזמנים.

טופס 
הרשמה

לקורסים

נא למלא בכתב יד ברור את כל הפרטים הבאים:

1 2 3 4

ערב בוקר

פרטי המשתתף
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