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                                                     .                                                    :מטרות הקורס ורקע
החוק( מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר  –)להלן  1954-ב )א( לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד25סעיף 

 א. 25א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה, כהגדרתו בסעיף 25בסעיף בטיחות אשר מוגדר 
 

 :נושאי לימוד
  תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו לפי הדין 
  תקנות הבטיחות בעבודה 
  ציוד מגן אישי 
 עבודה בגובה 
 כלים טעוני בדיקה 
   משטחי עבודה, פיגומים, גידורים ודרכי גישה 
  רשימת התיוג 
 בניה בליווי מנהל עבודה סיור באתר 
  בתפקידיו של מנ"ע ועוזר הבטיחותדילמות מרכזיות 
 מבחן מסכם 

 

                                למי מיועד הקורס ותנאי קבלה:      
 בגיר.  .1

  -בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית  .2
ף המקיים את ההכשרה הצהרת מעסיק/ים המאשרת העסקת המועמד בביצוע לשם כך, יציג המועמד בפני גו

 עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית.   
הצהרת המעסיק תכלול לוגו חברה, חתימה וחותמת של המעסיק, הפרויקט שבמסגרתו הועסק המועמד, מהות 

 .העבודות שביצע, משך ההעסקה בכל פרוייקט ,פרטי האתר בו בוצעה העבודה
 

  מתכונת הקורס:
 שעות 45
 

 .                                                                       :נוכחות
 משעות הקורס. 100%יש חובת נוכחות  

 למי שנעדר מסיבות מוצדקות, תינתן אפשרות להשלמה עד שלושה חודשים ממועד ממועד סיום ההכשרה.
 

 .                                                                       :תעודה
 (.70%תעודת כיס, באישור מנהל הבטיחות למי שעמד בחובת הנוכחות ובמבחן )

 עם מכנסיים ארוכים ונעלי עבודה.סיור יש להגיע ל *

 .                                                                   :בבאר שבע בלבד לחברי ארגון הקבלנים המחיר
 וכריך לתלמיד. + חלב פינת קפה מע"מ. המחיר כולל ₪ +  1,260

 המחיר כולל  פינת קפה + חלב וכריך לתלמיד. + מע"מ.1650המחיר המלא: 

 

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

 המכללה למקצועות הניהול והתעשיה

 קורס עוזר בטיחות למנהל עבודה
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 . ודהעוזר בטיחות למנהל עב לקורס: בקשה להרשמה 

 .28/07/19תאריך פתיחה: בהרשמה                                                                        
            13:00-08:00ובימי שישי בין השעות  21:00-16:00מתכונת הקורס:ימים ראשון ,שלישי ושישי בין השעות 

 )בצמוד למערכת שעות(
 

 אבקש לרשום את:
 כתובת * נייד* ת"ז* משפחהשם פרטי ו*

    

    

    

    

    

    
 תעודה מזההיש להגיע עם 

 
 עובדים שאינם דוברי השפה יש לשלוח עימם מתרגם  ,עברית בלבדהבשפה  מתבצעתדרכה ה****ה

 הסמכה בהצלחה ולקבל תעודה.על מנת שיוכלו לעבור את ה
 

  .מע"מ₪ +  1,260מחיר לחברי ארגון הקלבנים ב"ש: 

  + מע"מ.1650 המחיר המלא:
 

 אוריאן פינטואיש קשר: 
 08-9547542, 053-4236206:ישיר טלפון

 
 ללקוחות עסקיים       

 .5שלוחה  9955918-08יש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח 

  6512107-08: או לפקס lcollege.co.i-@shviromarketing2teleאו למייל: 

 התחייבות לתשלום:
 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% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 

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

 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה!  24על ביטול השתתפות עד        
 
 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

  :ותמתחתימה וח  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:

 

www.goo.gl/wAzetg'' ' 
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 לקוחות פרטיים:  -התחייבות לתשלום
 
 

 תאריך:________

 לכבוד

 מכללת שבירו בע"מ

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 שם משפחה:_____________________

 ת.ז:___________________________

 נייד:_________________________

 טלפון/ נייד נוסף:________________

 כתובת למשלוח דואר:________________________________

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________ 

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

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

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

 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 שהשתתפתי 2

 לומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו. במפגש הראשון לא יינתן החזר לתש

 
 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה!  24על ביטול השתתפות עד 

 

 
 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:
 מהעלות בפועל! 20% -כנן, המזמין יחויב בשעות לפני המועד המתו 72על ביטול ההשתתפות עד 
 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.

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד
 

 ______________________ חתימה:

 
 
 
 
 
 

 


