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גיהות העובדים והבטיחות הוא בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעסיק לממונה על הבטיחות   ממונה על 3כללי

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו  .במפעל
ות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיה

 .במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על   4בסעיף חובת מינוי ממונה על הבטיחות במפעל מפורטת

 .1996הבטיחות(, התשנ"ו 

 .שור כשירות תקףלא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אי
 

   דרישות הקבלה3
 ניסיון במקצוע כללי/ השכלה הסעיף

תקנות ארגון הפיקוח על 
 העבודה

 )א( 3סעיף 

בעל תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, 
 הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם

ניסיון של שנתיים לפחות במקצועו 
 כבעל תואר, לאחר הזכות לתואר

נים לפחות במקצועו ש 3ניסיון של  טכנאי או הנדסאי
 כבעל תואר, לאחר הזכות לתואר

טבלת השכלה מקצועית שוות 
ערך למועמדים לקורס ממונים 

)ראה על הבטיחות בעבודה 
 קישור בהמשך(

אישור מטעם מפקח העבודה ראשי כי 
האדם בעל השכלה שוות ערך להשכלה 

 הנדרשת

שנים לפחות בתחום  3ניסיון של 
ות הבטיחות והגיהות לאחר הזכא

 לתואר

   ועדת קבלה.
 , באר שבע.6: מכללת שבירו, רחוב יד ושם מיקום ההדרכה

 שעות פרוייקט. 40שעות +  291 משך הקורס3
 פעמיים בשבוע,  -ערב מתכונת הלימודים3

 .21:00-17:00בין השעות  : פעמיים בשבוע מתכונת הקורס 321.10.12 פתיחהתאריך 
 ים:עמידה בהצלחה במבחנ תנאים להסמכה3

 ( 70%שני מבחני ביניים) 

 ( 70%מבחן סופי בכתב) 

 ( 70%מבחן סופי בעל פה) 

 ( 70%עבודת גמר) 

  80%חובת נוכחות 

 וועדת הסמכה 
 6תלמיד שלא הצליח במבחן המסכם ו/או בעבודת הגמר רשאי לחזור עליהם פעם נוספת, במועד שלא יעלה על 

פעם שנייה יהיה זכאי להיבחן פעם אחת נוספת תלמיד שנכשל במבחן ההסמכה  חודשים מהמועד הראשון.
 ובלבד שיקבל אישור לכך מידי מפקח עבודה ראשי.

 

 ממונה בטיחות 
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תלמיד שסיים את הקורס בהצלחה, יגיש למפקח עבודה ראשי בקשה לאישור כשירות בצירוף  תעודת הסמכה3
 כל המסמכים הנדרשים.

תיק תלמיד, המחיר כולל  (תשלומים 3למשלמים עד  +מע"מ במבצע 7500).מע"מ₪ +  10,300עלות למשתתף3 
 , ות מקצועית מקורית על חוקים ותקנות, ספרחומר עיוני 
 פינת קפה.

 כולל מע"מ.₪  20עלות כרטיס קשיח בתוספת תשלום של 
 

 ביטולים3
 ימים לפני פתיחת הקורס.  2הודעות ביטול בכתב יתקבלו עד 

 לאחר מועד זה יחויב הנרשם בתשלום מלא מעלות הקורס.
 
 ראתי והבנתי3___________________ק
 

 נושאי הלימוד העיקריים3

 .בטיחות וגהות בעיסוקים תעשייתיים אופייניים כריתוך, ובענפים השונים 

 .גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים 

 .עבודות בניה והגנה מנפילות 

 .ציוד הרמה וכלי לחץ 

 .סיכוני חשמל והגנות מחשמול 

 עסוקתית.סיכונים כימיים וגהות ת 

 .כיבוי ובטיחות אש 

 .עבודה בגובה 

 .כלים ומתקנים טעוני בדיקה 

 .)תנאים סביבתיים )רעש, תאורה, אוורור 

 .הגורם האנושי 

 .ארגונומיה, הרמה נכונה 

 .הדרכת בטיחות 

 .המערכת החוקית והמשפטית 

 .ארגון וניהול בטיחות וגהות 

 .ניהול סיכונים ותוכנית ניהול בטיחות 

 שורים בבטיחות וגהות בעבודה.חוקים ותקנות הק 

 .המוסדות העוסקים בבטיחות ופיקוח בארץ 

  (.18001שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות   )כולל תקן 

   סדנת אינטרנט.  -שימושי מחשב 
 

 :רשימת מקצועות שווי ערך למועמדים לקורס ממונים על בטיחות בעבודה

http://economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/SafetySupervisorCriteria.pdf 
 

       לה.הנני מאשר לפרסם תמונות אשר יצולמו ע"י צוות המכללה ויועלו לאתר המכל 
  

http://economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/SafetySupervisorCriteria.pdf
http://economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/SafetySupervisorCriteria.pdf


 
 יעוץ, הדרכה ושירותי בטיחות -המכללה למקצועות הניהול והתעשייה

 כל הזכויות שמורות© 

 office@shviro-college.co.il           www.shviro-college.co.il              מכללת שבירו  -הצטרפו להצלחה         

   88-6548487פקס.                                 88-9955948טלפון:            8228848, מיקוד:  , באר שבע6יד ושם        

 

                  
 בקשה  להרשמה לקורס3 ממונה בטיחות בעבודה

 21.10.12 -תאריך3  

  21300-10300בין השעות  -פעמיים בשבוע 

 אבקש לרשום את:

 נייד ת"ז כתובת שם פרטי ומשפחה 

1     

2     

3     

4     

 
 .  מע"מ₪ +  10,300עלות למשתתף3 

 מע"מ ₪+ 0000 3תשלומים 3למשלמים עד  –מבצע 
 ₪. 300דמי רישום3 

  דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף, יקוזזו מסך עלות הקורס ולא יוחזרו במקרה של
 ביטול מצד המשתתף מכל סיבה שהיא

 
  רונית רחמיםאיש קשר לקורס זה3 

 פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
 *נוכחות מלאה .

 college.co.il-info2@shviro! למייל3 כתב בלבדהודעת ביטול /או העדרות תתקבל ב
 ** זכאות  לתעודה מותנית במעבר במבחן עיוני ומעשי ובנוכחות מלאה בשיעורים

 ** התשלום הינו עבור השתתפות בקורס ללא קשר לקבלת תעודת הסיום 
  

 מע"מ ₪ +  300-* השלמת נושא
 +מע"מ.₪  200מבחן חוזר  *

 חודשים מיום המבחן המקורי. 6השלמות ניתן לבצע  עד 
 
 

 קראתי והבנתי 3 _________________
 
 

 בברכת הצלחה בקורס!
 
 

mailto:info2@shviro-college.co.il
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 לקוחות פרטיים3 -התחייבות לתשלום
 תאריך:________                                                                                                                

 לכבוד

 מכללת שבירו בע"מ

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 שם משפחה:_____________________

 ת.ז:___________________________

 נייד:_________________________

 טלפון/ נייד נוסף:________________

 ____________________דואר אלקטרוני:___________

 כתובת מגורים למשלוח דואר:________________________________

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

 )סכום זה גלום במחיר הקורס(.₪ 300.דמי טיפול ורישום: 1

לבטל את השתתפותי לא יינתן החזר לדמי הטיפול והרישום ולא יהיו לי כל טענות ו/  במידה ואחליט מכל סיבה

 או דרישות ו/ או תביעות כלפי מכללת שבירו בע"מ.

. יתרת תשלום עבור הקורס: ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס לאחר 2

 עברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו. שהתקיים המפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהו

 התחייבות לתשלום3
 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -, המזמין יחויב בשעות לפני המועד המתוכנן 36על ביטול ההשתתפות עד 

 במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

 חתימה: ______________________
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 ללקוחות עסקיים
 

 מזומן. ₪  1000תנאי תשלום3 עד 
 .0שלוחה  2200211-01ש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח 3 י30שוטף + ₪  1000מעל 

  6012100-01: או לפקס  college.co.il-info2@shviroאו למייל: 

 התחייבות לתשלום3
 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72פות עד על ביטול ההשתת
 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 

 
 במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב החברה במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.

 !בכתב בלבדהודעת ביטול תתקבל 
 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה3

  :חתימה וחותמת  ח.פ3

  :נייד  טל'3

  :מייל  כתובת לדואר3
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