כ"ז סיון תשע"ט
 30יוני 2019
קורס ממונים על פיצוצים
כללי:
 מועדי הקורס :ימי חמישי בין השעות  08:30-16:30בין התאריכים .12/09/2019-13/02/2020
 היקף הקורס 176 :שעות ( 8שעות לימוד *  22מפגשים).
 אתר הלימוד :תמר החברה הישראלית לחיצוב מתקדם בע"מ הרדוף הנחלים  ,20קיסריה .3088900
 תכנית הלימודים :המאושרת ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 מחיר הקורס 10,335 :ש"ח  +מע"מ בשיעורו ביום התשלום.
העלות כוללת :הרצאות ,תירגולים ,סיורים מקצועיים והתנסויות מעשיות ,תיק תלמיד הכולל חומר מקצועי וכלי כתיבה ,כיבוד
קל בבוקר ,שתיה חמה "רצה" ,שתיה קרה "רצה" וארוחת צהריים.
 הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות.
 הקורס מאושר ל 16-ימי השתלמות לממונים על בטיחות בסייגים הבאים :עמידה בכל דרישות הקורס – הצלחה במבחן בכתב
ועמידה בוועדת הסמכה; ועמידה בדרישות החוק בהתנסות המעשית .הקורס הינו תורתי/מקצועי ,המיועד להכשרת ממונים על
פיצוצים ולא נועד לשמש קורס העשרה לממונים על בטיחות.
 פתיחת הקורס מותנית במינימום חניכים.
תנאי הקבלה
 העברת טופס רישום מועמדות ותשלום דמי רישום בסך  250ש"ח עד .11/08/2019
רישום מאוחר ,אם יתאפשר ,יהיה על תנאי .דמי הרישום יקוזזו ממחיר הקורס למועמדים ,שיתקבלו.
 גיל  21שנים ומעלה.
 מבחן כניסה במתמטיקה.
 אישור קבילות ביטחונית  -באחריות חברת תמר.
יש לקחת בחשבון ,כי אישור/אי-אישור מתקבל רק סמוך למועד פתיחת הקורס ועלול להיות שלילי.
 בדיקה רפואית בידי רופא מורשה והמצאת פנקס בריאות ,לפיו מתאים להיות ממונה על פיצוצים עד מועד פתיחת הקורס.
 הצגת תעודת זהות  +צילום ת.ז + .תמונת פספורט צבעונית עדכנית.
 מעבר ועדת קבלה.
 הסדרת התשלום עד מועד פתיחת הקורס.
תנאים לסיום הקורס בהצלחה
 נוכחות של לפחות .80%
 השתתפות מלאה בסיורים מקצועיים ובהתנסויות מעשיות.
 עמידה בהצלחה במבחנים בכתב בציון  :70ביניים וגמר.
 עמידה בהצלחה במבחן הסמכה (ועדת בוחנים) בעל פה.
לתשומת לב :לאחר מעבר הקורס בהצלחה יש לעמוד בתנאים ,המפורטים בתקנה (15א)( )4לתקנות חומרי נפץ (מסחר ,העברה,
ייצור ,החסנה ושימוש) ,התשנ"ד 1994-ובהתאם לנוהל הנחיות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
לפרטים נוספים :אבי אילון ,מנהל מחלקת הדרכה . avi@tamar-group.com ,04-9577774
בהמשך המסמך אישור לקיום קורס ממונים על פיצוצים וטופס רישום מועמדות.

טופס רישום מועמדות

לכבוד
תמר החברה הישראלית לחיצוב מתקדם בע"מ

אני הח"מ מבקש/ת להרשם כמועמד/ת לקורס ממונים על פיצוצים המתוכנן להפתח בתאריך  12/09/2019בקיסריה:
_____________

_________ ________

_________

זכר  /נקבה

שם פרטי

שם משפחה

מספר תעודת זהות

מין

_____________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _0 5 _ -

_______0__-

כתובת למשלוח דואר :רחוב ומס' בית/תא דואר ,ישוב ומיקוד

טלפון נייד

טלפון נייח

____________________@_________________

________________

_______________

כתובת דואר אלקטרוני

חתימת המועמד/ת

תאריך

בבקשה לצרף את המסמכים הבאים:
 .1צילום ברור של תעודת הזהות.
 .2קורות חיים.
 .3העתק תעודות השכלה.

את הטופס עם המסמכים הנ"ל בבקשה להחזיר:
 .1לדואר אלקטרוני Lea@tamar-group.com
או
 .2לפקסימיליה 04-9577798
לאחר עדכון פרטי רישום המועמדות אצלינו ,נשלח אליך לטלפון הנייד הודעה ובה קישור לאפליקציה לביצוע תשלום דמי הרישום.
העברת טופס רישום מועמדות ותשלום דמי רישום בסך  250ש"ח עד .11/08/2019

