קורס מנהל אחזקה בכיר מבנים ומערכות
מוכר  16ימי כשירות לממוני בטיחות
תפקיד האחזקה זוכה היום לתשומת לב מיוחדת ,זאת בגלל ההכרה שתפקיד זה חיוני
ובעל השפעה ישירה על יכולתו של הארגון לעמוד בתחרות ולהישרד .מנהל האחזקה נותן
מענה ניהולי וטכני בכל תחומי הביצוע בארגון תוך קבלת החלטות נכונות ובעיתוי הנכון.
עקב מורכבות התפקיד והאחריות המוטלת על מנהל האחזקה קיים ביקוש רב לאנשי
אחזקה מקצועיים ומיומנים
מטרת קורס אחזקה
מטרת קורס אחזקה להכשיר עובדים בתחום האחזקה להשגת מצוינות במטרות מערך
האחזקה ,ע"י הצגת טכנולוגיות חדשניות
לניהול מערך האחזקה ולתפעולו .הקורס סוקר את הכלים הנחוצים לניהול אחזקה יעילה
וחכמה הן מהבחינה הניהולית והן מהבחינה הטכנית.
גמול השתלמות
הקורס בפיקוח צמוד של משרד החינוך  -ומאושר על ידי הוועדה לגמול השתלמות של
משרד החינוך.
הערה :סך השעות בקורס אינו חופף לסך השעות המאושרות בגמול.
קורס מנהל אחזקה בכיר יעשיר ויעמיק את הידיעות
 .1במישור הניהול והארגון
 .2במישור הטכנולוגי
נושאי הלימוד
אחזקת מבנים
שיקולים לקביעת מדיניות אחזקה
ניהול סיכונים
אחזקת מבנים/בקרת מבנים /ניהול
תקצוב ותמחור עלויות אחזקה
בטיחות בעבודה/ניהול עובדים באחזקה
מערכות מיזוג-חשמל -אינסטלציה-
מים וביוב  -תברואה-קיטור -הסקה
מעליות ומתקני שינוע -כיבוי אש/בטיחות

בקרת מבנים
תכנון פעולות אחזקה לטווח קצר וארוך
תכנון לוחות זמנים
תקן  1525לניהול אחזקה מודל מלמד
התקשרויות ספקים וקבלני משנה
חוקים תקנים ותקנות מחייבים באחזקה
ניהול משא ומתן פיקוח ובקרה קבלנים
פיתוח עבודת צוות/הנעת עובדים
בוחן מסכם משוב חלוקת תעודות

צוות המרצים
רכז אקדמי אינג' יצחק גול  -מומחה למערכות לוגיסטיקה ואחזקה .
מהנדס דני חייט מומחה לפרויקטים אחזקה בכיר בענף
מהנדס חנן בראלי -מומחה מערכות במיזוג אויר
עו"ד מירב בלט  -מומחית בדיני עבודה
בצוות המרצים – מומחים מהנדסים בעלי ניסיון רב בהוראה ופרקטיקה.
חיפה צ'ק פוסט (ליאון שטיין )5

תל אביב (ויצמן  53כיכר המדינה)

באר שבע (המשחררים )7

מסלול ערב  25 -מפגשים

מסלול בוקר –  18מפגשים
מסלול ערב  25 -מפגשים

מסלול בוקר –  18מפגשים
מסלול ערב  25 -מפגשים

רכזת קורס סניף באר שבע -מיטל meitalv@mishlav.co.il / 03-5262147
רכז קורס סניף חיפה – גבי gabi@mishlav.co.il / 03-5262133
רכזת קורס סניף תל אביב– אורנה orna@mishlav.co.il / 03-5262138/40

