הכשרת אחראי רעלים
מטרת ההכשרה:
בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ,כל עסק או מפעל אשר עובד עם חומרים רעילים
ומסוכנים ,מחויב למנות עובד/ת אשר הוסמך להיות "אחראי רעלים" ותפקידו להכיר היטב את
תכונותיהם המסוכנות של הרעלים והחומרים המסוכנים ולהיות מיומן באופן הטיפול בהם ,הן
בשימוש שוטף והן באירועים חריגים.
מטרת הקורס היא להכשיר את המשתתפים לשמש בתפקיד "אחראי רעלים" בארגון ,ולהקנות ידע
מקצועי בנושא זה (רעלים ,רעלים וחומרים ,פסולת וכו') .בקורס ייחשפו המשתתפים למיטב הידע
והטכנולוגיה המקובלים בתחום ,לצורך מתן טיפול מקצועי ובטיחותי ,תוך מתן דגש לשמירה על
הבטיחות והסביבה.

לממוני בטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה
מסגרת הקורס:
שלושה ימי לימוד  9/5 ,2/5 ,25/4בין השעות  24( 09:00-16:00שעות אקדמיות)
שכר הלימוד ₪ 950 :למשתתף (פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים)
למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי תעודה של המכללה האקדמית
כנרת ובש"י ישראל – הנדסת בטיחות

נושאי לימוד
חוקים ותקנות/היבטים משפטיים :הגדרות התפקיד
חומ"ס וכימיה :חלוקה לפי קבוצות סיכון ,שיטות טיפול ,תגובות וריאקציות של חומ"ס,
מקורות מידע ,דפי מידע /MSDSגיליון בטיחות ,תכנון ואחסון חומ"ס ,איכות הסביבה ,מערכות
הגנה אקטיביות ,גילוי אש ,ציוד מגן אש
מילוי טפסי בקשה להיתר רעלים :תרגיל
סיכונים :זיהוי וההערכה ,ניתוח גורמי כשל ,הערכת נזק ,תוכנה להערכת סיכונים ALOHA
מערך טיפולים במצב חירום :כוח אדם ,צוות חירום מפעלי ,הנהלת המפעל
תרגיל בהערכת סיכונים :בניית תרחיש ,מסקנות והמלצות
טוקסיקולוגיה וגהות תעסוקתית :חומ"ס והשפעתו על הבריאות ,דרכי חשיפה ,תקני חשיפה
סיכום ומבחן
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טופס הרשמה והנחיות להסדרת הרשמה ושכר לימוד לשנת הלימודים – תשע"ח
אנו שמחים שבחרת ללמוד באחת מתכניות הלימוד המוצעות ביחידה ללימודי תעודה במכללה האקדמית כנרת.
טופס זה על ההנחיות הכלולות בו ,מהווה כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד וקיום שאר הנהלים המפורטים בו.
תקנון הלימודים המפורט נמצא באתר האינטרנט של המכללה בכתובתhttp://go.kinneret.ac.il/ :
לפני מילוי הטופס יש לקרוא את ההוראות במלואן.
את הטופס המלא והחתום יש להחזיר לפקס  077-5653750או למייל Teuda@kinneret.ac.il
מס' ת .זהות

תאריך לידה

שם משפחה

מקום עבודה

רחוב או ת.ד

שם פרטי

טלפון בבית

מס'

ישוב/עיר

מס שנות לימוד

טלפון נייד

מיקוד

מין
ז

טלפון עבודה

כתובת מייל Email

אבקש לרשום אותי לקורס :הכשרת אחראי רעלים
תשלום שכ"ל בכרטיס אשראי :בתשלום אחד /בשני תשלומים (ללא ריבית) /קרדיט
מס' תשלומים_________
מס' כרטיס האשראי _ _ _ __ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /
(יש לרשום את מספר הכרטיס במלואו החל מהקו הראשון משמאל(.
שם בעל הכרטיס ._____________:גמר תוקף__________
מס' הזהות של בעל כרטיס_____________  3.ספרות אחרונות בגב הכרטיס _______________________
תאריך………………………… חתימת בעל הכרטיס………………………….

במקרה ששכר הלימוד משולם ע"י גוף מממן/מוסד/מפעל/קיבוץ
שם הגוף המממן % ________________________________ :המימון______:
כתובת__________________________________________ :מיקוד_______ :
טלפון_______________ :
שם המאשר מטעם הגוף המממן _________________ :תפקידו_____________ :
חותמת הגוף המממן ______________ :חתימת המורשה___________ :
תאריך_____________ :
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נ

הנחיות ,הסברים תנאי הרשמה ותשלום
 .1כללי:
א .הנהלת המכללה תקפיד לשמור על תכניות הלימודים וגובה שכר הלימוד המתפרסמים בפרסומי המכללה ,אולם נשמרת לה
הזכות לשנות ,לפי שיקול דעתה ,תכנית הקורסים ,שמות המרצים ,מערכת השעות וימי הלימוד ,ו/או גובה שכר הלימוד בהתאם
להתייקרויות ולנסיבות .ב .פתיחת כל קורס מותנת במספר הנרשמים.
 .2הרשמה:
א .דמי ההרשמה למכללה  .₪ 200 :את דמי הרישום ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות :רישום מקוון (באמצעות האינטרנט)-
באתר המכללה האקדמית כנרת  /באשראי  /אמצעי תשלום אחר באמצעות פנייה למשרד היחידה ללימודי תעודה.
ב .דמי הרשמה יוחזרו לנרשמים רק במקרה שלא יפתח במכללה אף קורס מן הקורסים/מסלולים שאליהם נרשם התלמיד,
או במקרה שהמועמד לא התקבל ללימודים.
תשלום שכר לימוד על ידי מוסד מממן
סטודנט הממומן על ידי גוף מממן ,נדרש להחתים בטופס הרישום ,חותמת וחתימה של מורשה החתימה בגוף המממן .סטודנט
שלא יציג אישור זה עד למועד פתיחת הקורס יחויב אישית בתשלום מלוא שכר הלימוד.
בכל מקרה ,האחריות להסדרת התשלום הינה על התלמיד.
 האחריות לביצוע התשלומים מוטלת על הסטודנט .אם מסיבה כלשהי ,שלא באחריות המכללה ,לא כובדו תשלומי שכר
הלימוד ,יחויב הסטודנט בהצמדה ובריבית פיגו רים על כל צ'ק שבוטל/הוחזר מהבנק .על ביטול עסקת אשראי יחויב הסטודנט
המבטל בעמלת הביטול.
 במידה והתלמיד לא יסדיר את תשלומי שכר הלימוד ואת יתר חובותיו למכללה במלואם ובמועד ,תהיה המכללה רשאית ,לאחר
ששלחה לתלמיד התראה בכתב  7ימים מראש ,להפסיק את לימודיו מבלי שההפסקה תפגע בחובתו לשלם את מלוא שכר
הלימוד כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 חובות שלא ייפרעו יועברו לטיפול משפטי ,ועל החייב יהיה לשאת בהוצאות הכרוכות בגביית החוב .לא יינתן שירות לתלמיד
החייב שכר לימוד למכללה.
 קבלת תעודת גמר/השתלמות מותנית בעמידה בדרישות הפדגוגיות ובהסדרת מלוא שכר הלימוד.
 .3הפסקת לימודים:
א .במקרה של ביטול ,הפסקה או דחיית לימודים ביוזמת המכללה ,יחולו ההוראות הבאות:
 .1בוטל הקורס טרם פתיחתו ,ביוזמת המכללה ,יהיה התלמיד רשאי לפי בחירתו ,לבקש החזר של שכר הלימוד ודמי
הרישום ששילם עבור אותו קורס ללא פיצוי נוסף ,או לבקש ששכר הלימודי ששילם ייזקף לזכותו עבור
השתתפות בלימודים אחרים באותה שנת לימודים או בשנת לימודים שלאחריה.
ב .במקרה של ביטול לימודים ביוזמת התלמיד ,יחולו ההוראות הבאות:
 .1תלמיד המחליט להפסיק את לימודיו ,אינו פטור מחובת תשלום שכר הלימוד .גובה שכר הלימוד שבו יחויב
התלמיד שיפסיק את לימודיו הינו כמתחייב מתקנון זה.
 .2תלמיד המחליט להפסיק את לימודיו ,חייב להודיע על החלטתו בכתב לרכזת היחידה ללימודי תעודה ,תוך ציון
סיבת החלטתו .המועד הקובע את הפסקת הלימודים הוא יום קבלת ההודעה בכתב במכללה .הודעה בעל-פה לא
תיחשב כביטול רשמי .החלטה בדבר החזר שכר לימוד או חלקו ,אם בכלל ,תהיה בכפוף לתקנון שכר לימוד
והחלטת ועדת חריגים של המכללה.
 .3החזרי שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים ,עפ"י טבלת ההחזרים שלהלן:
דמי ההרשמה אינם מוחזרים
לאחר החודש
במהלך החודש
פחות מ  14יום לפני
תאריך ההודעה עד  14יום לפני
הראשון
הראשון
מועד פתיחת הקורס
פתיחת הקורס
אין החזר
75%
85%
100%
ההחזר
אני הח"מ מצהיר בזאת שכל הפרטים האישיים אשר נרשמו בטופס ההרשמה ללימודים ,מדויקים ונכונים ואני מתחייב/ת להודיע
לכם מידית על כל שינוי .ידוע לי שללא השלמת התחייבויותיי הפדגוגיות ותשלום שכר לימוד ,לא אהיה זכאי/ת לקבלת תעודה ולא
תהיינה לי כל טענות כלפי המכללה .אני מאשר בחתימתי מטה שקראתי בעיון ונהירים לי כל ההנחיות והפרטים הכלולים בטופס
ההרשמה ובתקנון הלימודים ,ומתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.
השם ומשפחה …….……………………:חתימה………… ………..תאריך.....................................
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