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 מטרת הקורס

 רכישת  ידע מקצועי מתקדם בתחום  איכות הסביבה שיהווה כלי להובלת הארגון להשגת יעדים אסטרטגיים.

להתמודד והובלת הקשר עם המשרד להגנת הסביבה. פיתוח תפיסות ויכולות אשר  העיקריות אשר עמן המפעל נדרשהכרת דרישות החוק 
 יאפשרו  למשתתף להיות מוביל בקבלת ההחלטות. 

 למי מיועד הקורס

בטיחות, מנהלי איכות,  ממונה בטיחות ,מנהלים בכירים בתעשייה, מנהלי תפעול, מנהלי ייצור, מנהלי רכש, מנהלי איכות הסביבה, מנהלי
 מנהל העוסק בתחום ומיועד לתפקיד. מהנדסים.

 נושאי הלימוד

 בוא לאיכות הסביבהמ 
 יני איכות הסביבה בישראל, תביעות סביבתיות ואזרחיותד 
 חוק אויר נקי -בוא לזיהום אוירמ 
 מקורות הפליטה, מדידת מזהמים, בקרה ומניעה  -ליטות מוקדיותפ 
 יהות תעסוקתיתג ומרים מסוכנים, פסולת מוצקה ודלקים, אצירה, מיון, פינוי ותיעוד התהליך,ח 
 יפול במוצקים ופליטות אבקט 
 קורות אנרגיה חליפייםמ ,  אפיון וטיפול -סולת רעילהפ 
 מצעים וכלים למניעת שפך, אמצעים וכלים לטיפול בשפךא,   תקנות וטיפול -יהום מים ושפכיםז 
 המות, שיקום קרקעותרקעות מזוק 
 45,001-ו 14001 -18001, השוואה בין תקני   RC,  14001 ISOיהול סביבתי, נ 
 רשיון עסק, אחסון ומחסני חומ"ס  
 טיחות ואיכות הסביבהב  ,גמות בנושא ענישה בתחום הגנת הסביבהמ 
 דברהה,  קרינה מייננת ,  יטור סביבתינ 
 חלות מקצועמ 
 חראי רעליםא 

 
 מתכונת הקורס

 ימי כשירות 12 -הקורס מקנה          09.03.2021:     תאריך פתיחה

 (    נרשמים במספר מותנה) 13:30 -08:30ישי שעות :שלימי בבמתכונת זום מפגשים  13 שעות לימוד.   91

 

 הקורס והחומר הלימודי בשפה העברית – שפה
 

 college.co.il-info2@shviroמייל:        9576098-08טל:  רונית רחמיםרכזת הקורס: 

mailto:info2@shviro-college.co.il


                       
 
 
 
 
 

                                                                                                 

    שמורות הזכויות כל©                              המכללה למקצועות הניהול והתעשייה   -שבירו מכללת                                                            2
 :   08-6512107פקס:  08-9955918 | טלפון  84422 |מיקוד  שבע באר 6 ושם יד 

 והתחייבות לתשלום טופס הרשמה
 09/03/2021  -מנהל איכות הסביבה 

  
  טל נייד        דוא"ל ת.ז  )לפי הרשום בת.ז( שם ומשפחה מס'

1     

2     

3     

 מחיר הקורס ותשלום  
 

 מש"ח + מע" 3,000- הקורס מחיר

 תשלום מראש.  -מע"מ ₪ +  1000תנאי תשלום : עד 

 30שוטף +  -מע"מ ₪+  1000מעל                            

  .(אין כפל הנחות) קבלני הנגבלחברים בארגון  /לחברים בארגון הממונים  -הנחה 5%

 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות

 פרטים עבור חברות 

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 תנאי תשלום ודמי ביטול

 עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
  או דמי ביטולהנני מאשר כי ביטול השתתפותי בקורס לאחר תשלום מחייב אותי בתשלום מלא ולא יהיה החזר כספי  .2
 !מהעלות בפועל 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב  72על ביטול ההשתתפות עד  .3
 !מהעלות בפועל 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב  36על ביטול ההשתתפות עד  .4
 !מלאה בעלות יחויב המזמין, המתוכנן המועד לפני שעות 24 עד השתתפות ביטול על .5
 .זו בהזמנה שצוין כפי המלא במחיר החברה תחויב איחור/ הגעה אי/  ביטול הודעת אי של במקרה .6
          !בלבד בכתב תתקבל ביטול הודעת .7

 
 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

 ____________חתימה וחותמת חברה:_____  _____________:_________שם מאשר   _תאריך:_________


