
                  
 
 
 

   
 של הרשות הארצית לכבאות והצלה.טופס זה הורד מאתר האינטרנט 

 עמודים( 2סה"כ  -נכסים/רישוי 14)טופס מס'  אין לערוך שינויים בטופס זה
 

 כבאות והצלה לישראל מוקד שירות ומידע 
 tservice@102.gov.il דוא"ל *4964 0772704121בטלפון:  17:00עד  8:00בימים א' עד ה' בשעות  מענה טלפוני

 

 כבאות והצלה לישראל

 
 אגף הגנה מאש

 

 
 רישוי עסקים/נכסים

 
 14טופס מס' 

 אישור ביצוע הדרכת עובדים
 של הרשות הארצית לכבאות והצלה( 30.03.19דרישה  ')"שלהבת" מס

 
 

 תאריך: ___________
 :לכבוד

 מאש מדור הגנה  -מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל 
 tservice@102.gov.ilבאמצעות דוא"ל 

 
בדי לעו כי בוצעה הדרכה _____________ ת.ז. _______________ מאשר : בעל העסק/ נכס אני  .1

 מאש.בתחום הגנה  המפורט לעיל נכסהעסק/

___________________, מורשה לביצוע  -ע"י  ______________ההדרכה בוצעה בתאריך:_____. 2

 .הדרכה ע"י כב"ה

 לסמן במקום המתאים ( )נדרש  :הדרכת עובדים תבוצע על ידי מי שמתקיים בו אחד מאלה 

  עבר השתלמות "ממונים לבטיחות אש" והשתלמות "מדריך בטיחות", במוסד שהוכר ע"י משרד

 ;ו/או ע"י רשות הכבאות /משרד העבודה הרווחה  הכלכלה

  סיים קורס מדריכים מטעם בית הספר הארצי לכבאות והצלה והיה עובד של איגוד ערים או של

 ;ברציפות שנהמחלקה לשירותי כבאות ברשות מקומית או ברשות הארצית לכבאות והצלה לפחות 

  עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה שהינו בוגר קורס מדריכים מטעם בית הספר הארצי לכבאות

מפקד המחוז לביצוע הדרכות לגורמי חוץ ומונה לכך בהתאם להוראת השעה  שר ע"יוהצלה או שאו

 ;שפורסמה ע"י אגף ההדרכה ברשות הכבאות

 .מי שאושר ע"י נציב הכבאות לאחר שהציג מסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו 

  .מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור בטיחות אש ומניעתה 

 לסימון תעודת הסמכה בהתאםלטופס זה לצרף נדרש 

 (2מתוך  1דף מס' )

 עסק :נכס/פרטי בית ה

 ת"ז / ע.ר / ע.מ / ח.פ מהות העסק שם העסק תיק ברשות הכבאות 'מס

                     

 :הנכס/עסקכתובת 

 ת"ד מיקוד מס' בית רחוב/ גוש, חלקה, מגרש יישוב

     

 איש קשר ראשי:פרטי התקשרות 

 כתובת דואר אלקטרוני ניידטלפון  'מס תפקיד שם מלא
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 של הרשות הארצית לכבאות והצלה.טופס זה הורד מאתר האינטרנט 

 עמודים( 2סה"כ  -נכסים/רישוי 14)טופס מס'  אין לערוך שינויים בטופס זה
 

 כבאות והצלה לישראל מוקד שירות ומידע 
 tservice@102.gov.il דוא"ל *4964 0772704121בטלפון:  17:00עד  8:00בימים א' עד ה' בשעות  מענה טלפוני

 

 כבאות והצלה לישראל

 
 אגף הגנה מאש

 
 משתתפי ההדרכה: .1

 חתימה ת"ז שם העובד מס"ד

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 *ככל שאין מקום בטבלה יש לצרף נספח               
 

 סה"כ מספר משתתפים: _______ 
 

 את הנושאים הבאים: כללהההדרכה  .2

o מושגים בסיסים בהתנהגות האש; 

o  שריפותסיווג; 

o סיכונים ומניעתם בהתאם לסקר סיכונים מקומי; 

o העשן וסכנותיו; 

o הכיבוי אמצעי הפעלת, הרלוונטיים דרכי התקשרות לגורמיםכולל:  ,נוהל תגובה לאירוע חירום 

 ; הישרדות/להימלטות והוראות שריפה בשעת כללי התנהגות, אירוע בשעת

o בוער אדם כיבוי; 

o החירום ויציאות הכיבוי עמדות סיור להכרת; 

o שריפה בשעת עובדים תרגול מילוט; 

o ועמדות כיבוי גלגלונים, מטפים מעשי בהפעלת תרגול; 

o ס."חומ באירוענהגות הת כללי - ס"חומ עם במפעלים  

 

 חתימה:______________________       _____שם בעל הנכס/עסק :_________________

 :______________________       חתימה:______________________שם מעביר ההדרכה 

  לצרף תעודת הסמכה בהתאםנדרש 

 (2מתוך  2)דף מס' 
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