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קול קורא  -קורס ממונה איכות הסביבה בכיר ,אחראי רעלים חומ"ס ,נאמן פיקוח
 3תעודות בקורס 1
לפורשי צהל חברי "צוות" שלוחת חיפה והצפון
 .1כללי:
בכוונת "צוות" יחידת התעסוקה לפתוח קורס ממונה איכות הסביבה בכיר ,אחראי רעלים חומרים
מסוכנים ,נאמן פיקוח לחברי "צוות" פורשי צה"ל.
איכות הסביבה הוא תחום עיסוק הכולל את יחסי הגומלין בין האדם לסביבה.
בעשור האחרון ,עלתה המודעות לטיפול ושמירה על איכות הסביבה בעקבות שינוי התפיסה
והמודעות לאיכות הסביבה .ארגונים רבים משקיעים משאבים על מנת לצמצם פגיעה באיכות
הסביבה.
קורס זה הינו הקורס המקיף ביותר שהתקיים עד כה בתחום איכות הסביבה
תקנות איכות הסביבה וחוקי עזר עירוניים מחייבים
איסוף מיון ופינוי פסולת ועודפים כנדרש בחוקי איכות הסביבה.
אי עמידה בקריטריונים מלווה בקנסות כבדים לארגונים שאינם עומדים בדרישות החוק.
בוגרי הקורס שיסיימו הקורס בהצלחה ,יוכלו להשתלב במשרות ניהול ופיקוח במגזר הציבורי,
ממשלתי ומגזר עסקי יצרני.
 .2שותפים לקורס –
"צוות" ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת /מנהל הפרישה ומכללת "מישלב" .
 .3מטרת הקורס :
להכשיר חברי "צוות" שיעסקו במקצוע ממונה איכות הסביבה ואחראי רעלים חומ"ס.
בדגש על שמירת הבטיחות ואיכות הסביבה בהתאם לדרישות החוק.
 .4מסגרת ומתכונת הלימודים:
א .הקורס יפתח ביום ו' בתאריך , 27/11/20הקורס בנוי מ 20 -מפגשים וסיור,
הלימודים יתקיימו פעם בשבוע בימי ו' בין השעות 8:30-13:00 :סיום משוער
29/4/21
ב .הקורס יתקיים ב"בית מישלב" ,שלוחת חיפה ,ההסתדרות  60צ'ק פוסט חיפה
(מול קניון לב המפרץ ).
ג .משך הקורס  128שעות ,חוק המיחזור והשלכותיו הכנת תיק מפעל לאיכות הסביבה
,חומ"ס אחראי רעלים פאסיבים ,טיפול בפסולת מוצקה קרקעות מזוהמות סיור מקצועי
במכון טיהור שפכים בחיפה.
ד .תערך סדנה לקבלת כלים והכוונה לתעסוקה ,חיזוק המיומנויות והבטחון האישי בחיפוש
עבודה.
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 .5תנאי קבלה :
א .מעבר ראיון קבלה.
ב .חובת נוכחות .85%
 .6תנאי הסמכה:
עמידה במבחן המסכן ובמטלות הקורס.
 .7קבלת תעודות:
לאחר סיום הקורס יקבלו החברים תעודת סיום –
ממונה איכות הסביבה ,אחראי רעלים חומ"ס,נאמן פיקוח -מכללת מישלב

 .8נושאי הלימוד:
* מבוא לניהול ,ארגון והגדרת תפקיד עיסוק
* –ISO 14000,14001
התקן הישראלי תקן בינלאומי איכות הסביבה
* חומרים מסוכנים -אחסנה ופינוי /דפי בטיחות
ומידע msds
( חומ"ס פסיבי בלבד)
*טיפול במערכות מים
*  bioגז ניצול פסולת לטובת אנרגיה הכנסה כספית
* תקנות איכות הסביבה /הגנת הסביבה
* פסולת /עודפים לפי קבוצות סיכון
* חומרים מסוכנים -מיון וסימון
* ניהול מאגרי פסולת ועודפים /קרקעות מזוהמות
* תכנון מערך אחסנת פסולת ועודפים
*זיהוי אויר ניטור רעש וקרינה ובקרת פליטות
* ניהול קבוצות סיכון חומרים דליקים ומסוכנים
* מיון פסולת ועודפים עפ"י תקנת איכות הסביבה
*חוק האריזות והשלכותיו על הארגונים

* בטיחות בעבודה ואחריות מנהלים בתאונות
עבודה
* תכנון בטיחות איכות הסביבה – תכנון
סביבתי
* תרגול תיק מפעל לאיכות הסביבה עפ"י
הרגולציה
* חוקים תקנות וטפסים לקבלת היתר חיצוני
מהמשרד לאיכות הסביבה
*תמחור מכירת פסולת/ניתוח כלכלי הפרדת
פסולת.
*מבוא לקרקעות מזוהמות סיווג מזהמים
* סיכוני אסבסט חידושים/ניטור/רעש זיהום
אויר
* ניהול משאביים|מחזור פלסטיק בישראל
* ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקי חוץ
* כלים ואמצעים לאחסנה שינוע
* ניהול חוזים מכרזים והתקשרויות בענף
* מודיעין עסקי בקרה ותכנון ובטיחות איכות
הסביבה
*בטיחות חומרים מסוכנים  /רעלים
* סיור מקצועי במתקנים /מכוני טיהור שפכים
* מבחן מסכם

מבין צוות המרצים:
רכז מקצועי :דר' ישראלי ברזי -ראש ענף חומרים מסוכנים משרד להגנת הסביבה (לשעבר)
 .9עלות הקורס:

עלות הקורס הינה  ₪ 6.611 -כולל מע"מ.
עלות הקורס לחברי "צוות" –  ₪ 5.790כולל מע"מ
(לחברי "צוות" ניתן מחיר מיוחד).
המחיר כולל :תיק מקצועי מורחב ,התחברות לפורטל המידע איכות הסביבה אחראי רעלים
 ,24/7אפשרות למידה חלקית בהתאם להנחיות משרד הבריאות בzoom-

(פתיחת הקורס ,מותנת במינימום משתתפים)
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 .10לחברים שימצאו מתאימים ,יינתן סיוע באופן הבא:
א .המשתתפים בקורס מקרב פורשי צה"ל שטרם מימשו את "סל הפרישה"
או חלק ממנו ,יסבסדו את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום העומד לרשותם ב"סל",
עפ"י נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות,

נכון להיום אין אישור מנהל הפרישה ל"סל פרישה".
ב .יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס ישירות למכללה.

 .11השתלבות בתעסוקה:
בוגרי הקורס שיסיימו הקורס בהצלחה ,יוכלו להשתלב במשרות ניהול ופיקוח במגזר הציבורי,
ממשלתי ומגזר עסקי יצרני,
דגשים:
א .מודגש כי בתום הקורס ,העבודה הינה כשכיר /עצמאי
ב .מספר המקומות בקורס מוגבל  ,כל הקודם זוכה.

 .12הנחיות לפעולה
חברים המתעניינים ורואים עצמם מתאימים לקורס זה ועונים בתנאי הסף למסלול ומעוניינים
להשתתף בו ,יפנו למנהלת תעסוקה מחוז צפון ,בטלפון  03-6173540/18או
במייל  wzafon @tzevet.org.ilעד ליום 23.11.2020
תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספר טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה,
דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשירות הצבאי.
רשימת המועמדים תועבר למכללת "מישלב" אשר תנהל את הרשמת המועמדים לצורך זימונם
לראיון קבלה.
.
 .13אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות הקורס.

בהצלחה!
דליה סלוצקי
מנהלת תעסוקה צפון
"צוות" – ארגון גמלאי

