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2 חזרה לראש החוברת

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 לראש החוברת

ימי עיון

2019 
ימי עיון 

לעורכי מבדקים

 במוסדות 

החינוך
עמודים 12-17

 10%
הנחה

לנרשמים ל-2 ימי עיון

ימי עיון 
לממונים על 

הבטיחות
עמודים 4-11

 5%
הנחה

לנרשמים ל-4 ימי עיון



4 חזרה לראש החוברת

רשימת ימי עיון לממונים על 

הבטיחות
עקרונות הדרכה טובה לממונים על הבטיחות...........עמ' 5

בטיחות במעבדות כימיות ביולוגיות .................................עמ' 6

הערכות וניהול מצבי חרום ואסונות .................................עמ' 7

שיטות אמצעים לצמצום תאונות עבודה ......................עמ' 8

בטיחות בעבודה עם ובסביבת מלגזות ..........................עמ' 9

מיגון אביזרים וציוד חשמלי באווירה נפיצה, 

רטובה ואבק ...................................................................................עמ' 10  

ניהול סיכונים בעבודה...............................................................עמ' 11

ימי העיון מוכרים 
כיום כשירות 

לממונים על הבטיחות   

 5%
הנחה

בהרשמה מראש
ל-4 ימי עיון



5

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

13.03.19
יום רביעי

8:00 - 15:00

עקרונות הדרכה טובה 
לממונים על הבטיחות  

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

כל מי שנדרש להדריך במסגרת עבודתו	 

נושאי הלימוד

מיומנויות עמידה מול קהל	 

כלים להכנת הרצאה איכותית	 

כלים ייחודיים בהדרכה 	 

סוגים שונים של הערכה	 

עלות

300 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

5% הנחה לנרשמים ל-4 ימי עיון 

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


6

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

15.05.19
יום רביעי

8:00 - 15:00

בטיחות במעבדות 
כימיות ביולוגיות        

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

עובדי מעבדות	 

נושאי הלימוד

חוקים ותקנות בתחום עבודה במעבדות  	 

גורמי סיכון עיקריים במעבדות כימיות וביולוגיות	 

היערכות לחירום, היתר רעלים ובעלי תפקידים במעבדות 	 

כימיות ביולוגיות

איסוף פינוי ואחסון חומרים כימיים / ביולוגיים והטיפול בהם	 

נהלים לעבודה בטיחותית במעבדות כימיות ביולוגיות	 

עלות

200 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

5% הנחה לנרשמים ל-4 ימי עיון 

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


7

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

10.07.19
יום רביעי

8:00 - 15:00

הערכות וניהול 
מצבי חרום ואסונות    

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

מנהלי צוות חרום	 

מנהלי /קציני בטחון בדרגים שונים	 

נושאי הלימוד

סקירת האיומים אליהם חשוף כל ארגון בישראל  	 

תפיסת מעגלי הביטחון )PDS(  לשעת חירום	 

 נוהלי חירום והדרישה לצוות חירום 	 

דרישות רגולציה להיערכות לאירועי חירום	 

ניתוח אירועי חירום והפקת לקחים	 

עלות

300 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

5% הנחה לנרשמים ל-4 ימי עיון 

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


8

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

07.08.19
יום רביעי

8:00 - 15:00

שיטות ואמצעים 
לצמצום תאונות עבודה    

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

מנהלי מפעלים/מחלקות	 

נושאי הלימוד

היקף בעיית התאונות בעבודה ומאפייני תאונות עבודה	 

הפקת ויישום המלצות בעקבות תאונה או אירוע	 

זיהוי והערכת פתרונות ואמצעי מנע אפשריים לבעיה	 

הצגת מודלים לשיפור הבטיחות בארגון	 

עלות

200 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

5% הנחה לנרשמים ל-4 ימי עיון 

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


9

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

30.10.19
יום רביעי

8:00 - 15:00

בטיחות בעבודה 
עם ובסביבת מלגזות

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 
בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 
מפעילי מלגזה	 
מנהלי מרכז לוגיסטי / מחסן	 

קציני בטיחות בתעבורה	 

נושאי הלימוד

חוקים ותקנות בנושא	 
סוגי מלגזות והתאמת הסוגים השונים למטרות שונות	 
בטיחות בעבודה עם מלגזות	 
בדיקות תקופתיות- דרישות, אחריות בעלי תפקיד              	 

לעניין מעקב וביצוע 
פתרונות, חידושים וטכנולוגיות חדשות בתחום המלגזות	 

עלות

200 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

5% הנחה לנרשמים ל-4 ימי עיון 

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


10

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

11.11.19
יום שני

8:00 - 15:00

מיגון אביזרים 
וציוד חשמלי באווירה 
נפיצה, רטובה ואבק 

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

מנהלי אחזקה	 

חשמלאים	 

נושאי הלימוד

ציוד מוגן נפיצות - הגדרה 	 

 	)ZONS( הגדרת איזורים

שיטות הגנה לציוד מוגן התפוצצות	 

תקנים שונים -  מהות וסימון	 

עלות

300 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

5% הנחה לנרשמים ל-4 ימי עיון 

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


11

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

18.12.19
יום רביעי

8:00 - 15:00

ניהול סיכונים בעבודה   

קהל היעד

ממונים על הבטיחות בעבודה	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

מנהלים בדרגים שונים	 

מנהל תחום סיכונים בארגון	 

נושאי הלימוד

מודלים לניהול סיכונים,  קביעת רמות הסיכון והערכתן	 

קריטריונים לחישוב ולהערכת סיכונים	 

סקר סיכונים הלכה למעשה	 

ניתוח סיכונים בפועל	 

עלות

200 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

5% הנחה לנרשמים ל-4 ימי עיון 

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


12 חזרה לראש החוברת

רשימת ימי עיון לעורכי מבדקים

במוסדות החינוך

בטיחות בעבודת בניה ושיפוצים במוסדות חינוך 

ובקרבתם ........................................................................................עמ' 13

בטיחות מערכות וציוד חשמלי במוסדות חינוך  ......עמ' 14

בטיחות אש במוסדות חינוך..................................................עמ' 15

הפקת לקחים בעקבות אירועי בטיחות במוס"ח .....עמ' 16

בטיחות במעבדות בבתי ספר ובתי מלאכה...............עמ' 17

ימי העיון מוכרים 
כיום כשירות 

לעורכי מבדקים במוס"ח

 10%
הנחה
לנרשמים 
ל-2 ימי עיון



13

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

13.02.19
יום רביעי

8:30 - 16:00

בטיחות בעבודת בניה 
ושיפוצים במוסדות חינוך 

ובקרבתם    

קהל היעד

עורכי מבדקים במוסדות חינוך	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד

דגשים מתוך נהלים וחוזרים רלוונטיים של משרד החינוך	 

תכנית בטיחות בעבודות בניה ושיפוצים במוסדות חינוך 	 

ובקרבתם

הצגת אירועי בטיחות ותאונות והפקת לקחים	 

ביצוע תחקירים  מלמדים	 

הצגת כרטיסי מידע	 

דיון בדילמות אתיות מקצועיות	 

עלות

249 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

10% הנחה לנרשמים ל-2 ימי עיון 

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


14

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

10.04.19
יום רביעי

8:30 - 16:00

בטיחות מערכות וציוד 
חשמלי במוסדות חינוך    

קהל היעד

עורכי מבדקים במוסדות חינוך	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד

מבוא ומושגים בעבודה עם ציוד חשמלי	 

דרישות בחוק החשמל	 

דגשים מתוך נהלים, חוזרים ורשימות בקרה                     	 

של משרד החינוך

סקר סיכונים ומפגעים בתחום חשמל  	 

הצגת אירועי בטיחות וליקוי בטיחות חשמל                     	 

ביצוע תחקירים  מלמדים

דיון בדילמות אתיות מקצועיות	 

עלות

249 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

10% הנחה לנרשמים ל-2 ימי עיון 

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


15

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

12.06.19
יום רביעי

8:30 - 16:00

בטיחות אש
במוסדות חינוך

קהל היעד

עורכי מבדקים במוסדות חינוך	 

ממונים על הבטיחות בעבודה*	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד

חשיבה פרואקטיבית ושיקולי אש למניעת אירועי אש ושריפה  	 

 סקר סיכונים ומפגעים בתחום בטיחות אש  	 

הצגת אירועי בטיחות אש, ידיעות מהתקשורת והפקת לקחים	 

ביצוע תחקירים  מלמדים	 

הצגת כרטיסי מידע	 

דיון בדילמות אתיות מקצועיות	 

עלות

249 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

10% הנחה לנרשמים ל-2 ימי עיון 

*מוכר כיום כשירות   
  לממונים על הבטיחות

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


16

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

11.09.19
יום רביעי

8:30 - 16:00

הפקת לקחים בעקבות 
אירועי בטיחות 
במוסדות חינוך

קהל היעד

עורכי מבדקים במוסדות חינוך	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד

דגשים מתוך נהלים, חוזרים, רשימות בדיקה וטבלאות עזר 	 

למנהל של משרד החינוך

הצגת דוחות מבדקי בטיחות לקויים מאוד ודיון כל דרכי מניעת 	 

תאונות

הצגת כרטיסי מידע	 

ביצוע תחקירים  מלמדים	 

דיון בדילמות אתיות מקצועיות	 

עלות

249 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

10% הנחה לנרשמים ל-2 ימי עיון 

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


17

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

תאריך

27.11.19
יום רביעי

8:30 - 16:00

בטיחות במעבדות 
בבתי ספר ובתי מלאכה

קהל היעד

עורכי מבדקים במוסדות חינוך	 

ממונים על הבטיחות בעבודה*	 

בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם	 

נושאי הלימוד

דגשים מתוך חוקים ותקנות, נהלי חירום, חוזרי מנכ"ל 	 

דגשים לגבי שימוש בציוד מגן אישי  ואחסון ושימוש בחומ"ס	 

סקר סיכונים ומפגעים במעבדות 	 

רשימות ציוד תקני, חומרים אסורים, מותנים ומאושרים 	 

לשימוש במעבדה

ביצוע תחקירים  מלמדים	 

הצגת כרטיסי מידע	 

דיון בדילמות אתיות מקצועיות	 

עלות

249 ₪ למשתתף יחיד, כולל מע"מ

10% הנחה לנרשמים ל-2 ימי עיון 

*מוכר כיום כשירות   
  לממונים על הבטיחות

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


18

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.ilחזרה לראש החוברתימי עיון

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד יום העיון 

מכל סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

יום העיון כולל:

כיבוד קל
שתיה קרה וחמה

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:      _________________ תשלומים: 

סוג כ. אשראי:    _________________ תוקף:   ______________

מס' כרטיס:    _________-________-_________-________

___________________ תאריך: _____________ חתימה + חותמת: 

למעט אמריקן אקספרס

  פרטי החברה / תשלום

טופס 
הרשמה

לימי עיון 

נא למלא בכתב יד ברור את כל הפרטים הבאים:

1 2 3 4
מותנה בהרשמה ל 4 ימי עיון או יותר

    פרטי המשתתף

    ימי עיון לממוני בטיחות

    249 ש"ח כולל מע"מ ליום אחד    200 ש"ח כולל מע"מ ליום אחד

   רשימת ימי עיון לעורכי מבדקים  במוס"ח

    פרטי ימי העיון

שיטות אמצעים לצמצום תאונות עבודה

בטיחות במעבדות כימיות ביולוגיות

בטיחות בעבודה עם ובסביבת מלגזות

ניהול סיכונים בעבודה

  הערכות וניהול מצבי חרום ואסונות

 מיגון אביזרים וציוד חשמלי באווירה נפיצה 

  עקרונות הדרכה טובה לממונים על הבטיחות

   300 ש"ח כולל מע"מ ליום אחד

בטיחות בעבודת בניה ושיפוצים במוס"ח 

בטיחות מערכות וציוד חשמלי במוס"ח

הפקת לקחים בעקבות                       

אירועי בטיחות במוס"ח

בטיחות אש במוסדות חינוך 

בטיחות במעבדות בבתי ספר ובתי מלאכה

    249 ש"ח כולל מע"מ ליום אחד

   ימי עיון לעורכי מבדקים ולממוני בטיחות

10%הנחה
ל-2 ימי עיון ומעלה

5% הנחה
ל-4 ימי עיון ומעלה

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.

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