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 מטרת הקורס

גהות העובדים ובעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעסיק לממונה על הבטיחות בעבודה, הבטיחות   ממונה עלהכשרת 
ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו  .במפעל

עניין הנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל 
בתקנות ארגון הפיקוח על  4 בסעיף חובת מינוי ממונה על הבטיחות במפעל מפורטת .ולקדם את התודעה בנושאים אלו

 .1996העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו 
 .ככזה, אלא אם כן בידו אישור כשירות תקףלא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק 

 למי מיועד הקורס

 רס ולאחר עמידה בדרישות ועדת קבלה.והעומדים בתנאי סף לקבלה לקהנדסאים טכנאים / מהנדסים , 

 תנאי קבלה

 זכאות לדיפלומה. בעל שתי שנות ניסיון לפחות בתחום התמחותו, מיום מהנדס ✓
 שנות ניסיון בתחום התמחותו מיום זכאות לדיפלומה. 3בעל  הנדסאיטכנאי/ ✓
 ועדת קבלה.עמידה בדרישות  ✓

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

     (נרשמים במספר מותנה) 2021 ה: ינואר פתיח תאריך

 מתכונת הקורס

 שעות הכנה 40+  שעות לימוד 316

 17:00-21:00-מ  שני וחמישי ערב –שני ימי לימוד 

  רונית רחמיםרכזת הקורס: 

 college.co.il-info2@shviroמייל:            9576098-08טל: 
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 תנאים להסמכה 

 עמידה בהצלחה במבחנים:

 (70%ני מבחני ביניים )ש 
 (70%בחן סופי בכתב )מ 
 (70%בחן סופי בעל פה )מ 
 (70%בודת גמר )ע 
 80%ובת נוכחות ח 
 ועדת הסמכהו 

 
 

 שקלול מוכנות לוועדת הסמכה ,יערך בסמוך לסיום הקורס, תוך שילוב הישגים במסגרת בחינות שנערכו 
 . תלמיד שלא יציג רמה נדרשת ע"פ שיקול דעתו של רכז הקורס לא יהיה סימולציהבמהלך הקורס ותוצאות 

 רשאי להשתתף בוועדת הסמכה מטעם משרד העבודה.
 

 ועדת הקבלה וועדת ההסמכה יתקיימו במכללת שבירו.

 

 

 נושאי הלימוד

 טיחות וגהות בעיסוקים תעשייתיים אופייניים כריתוך, ובענפים השונים.ב 
 ידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים.ג 
 יוד הרמה וכלי לחץ.צ ,בודות בניה והגנה מנפילותע 
 ימיים וגהות תעסוקתית.כיכונים ס,   יכוני חשמל והגנות מחשמולס 
 בודה בגובה.ע ,יבוי ובטיחות אשכ 
 לים ומתקנים טעוני בדיקה.כ 
 נאים סביבתיים )רעש, תאורה, אוורור(.ת 
 גורם האנושי, ארגונומיה, הרמה נכונה.ה 
 דרכת בטיחות, המערכת החוקית והמשפטית.ה 
 רגון וניהול בטיחות וגהות, ניהול סיכונים ותוכנית ניהול בטיחות.א 
 וקים ותקנות הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה.ח 
 מוסדות העוסקים בבטיחות ופיקוח בארץ.ה 
 (.18001יטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות   )כולל תקן ש 

 הקורס יועבר בשפה העברית , בחינות ומטלות והחומר הלימודי בשפה העברית – שפה

 



                                  
 
 
 

                                                                                                       

    שמורות הזכויות כל©                           המכללה למקצועות הניהול והתעשייה   -שבירו מכללת                                                             3
 :   08-6512107פקס :  08-9955918   |טלפון | 84422 מיקוד שבע באר  6  ושם ידרח'  

 דרישות רישום

   זהות תעודת צילום .1
 )דיפלומה(.תעודות השכלה  .2
 רישום בפנקס טכנאים/הנדסאים או בפנקס אדריכלים/מהנדסים. .3
אישור/י מעסיק מפורט על הניסיון בתחום המקצועי עם תאריכים מדויקים הכולל לוגו, חתימה  .4

 וחותמת החברה.
 דו"ח אישור תקופות ביטוח מעסיקים מהביטוח הלאומי. .5

 

 מחיר הקורס ותשלום

 כולל מע"מש"ח  13,000                         מ"מע + ש"ח 11,111  ס:הקור מחיר
 לאחר ובתנאי מעבר וועדת הקבלה ועד שבועיים לפני תחילת הקורס(מחיר מיוחד)

  כולל מע"מש"ח  10,400 מחיר למזומן:
 כולל מע"מ ש"ח11,700    מחיר לתשלומים:

 תשלומים 7תשלומים , בשיקים עד  10בחלוקה לתשלומים באשראי עד 
דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף, יקוזזו מסך עלות הקורס  )  ש"ח 500דמי הרשמה: 

 (ולא יוחזרו במקרה של ביטול מצד המשתתף מכל סיבה שהיא
 

 תוהתחייבו הצהרה

 קורס ביטולתנאי ו ההרשמה נחיותה כל לי וברורות לי ידועות וכי ל"הנ הקורס על המידע כל את קיבלתי כי ה/מצהיר ניהנ
 יילימוד במהלך שתקבענה אלו לרבות , המכללה תקנות את לקיים ת/ומתחייב בקורס השתתפותי את ר/תמאש ניהנ

 כלפי שלי אישי חוב גם תהווה ,לימודי בגין ,למכללה אחר תשלום בכל או הלימוד שכר בתשלומי עמידה אי כי ה/מסכים יהננ
 . מטעמה תעודות או שירותים קבלת ממני למנוע רשאית תהיה המכללה וכי המכללה

 .והנכונים המדויקים ,המלאים פרטיי הם זה בטופס ידי על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנני
 .ה עפ"י מסמך זההמכלל נוהלי לי וידועים המכללה תקנון את זה סמךבמ קיבלתי כי מצהיר אני

 .המכללה לאתר ויועלו המכללה צוות י"ע יצולמו אשר תמונות לפרסם מאשר נניה ✓
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 והתחייבות לתשלום טופס הרשמה
 עיר                    רחוב ומספר            ת.ז    שם ומשפחה 

 
 מקום עבודה                    דוא"ל            טל נייד                               טל בבית 

              דיפלומה )מוסד לימודים(                וותק בתחום           השכלה / תואר
  ** צרף תעודות סיום לימודים

              

 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 תשלום ודמי ביטולתנאי 

            עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
 (הקורס במחיר גלום זה סכום)ש"ח.    500 ם על סך:ורישו טיפול דמיהנני מאשר תשלום  .2
י השתתפות את לבטלשהיא  סיבה מכל חליטאו מידהבמקרה של דחיית המועמד לקורס ע"י ועדת הקבלה , או ב .3

 .מ"בע שבירו מכללת כלפי תביעות או /ו דרישות כל לי יהיו ולא והרישום הטיפול לדמי החזר יינתן לאבקורס  
 שהשתתפתי, לאחר בקורס השתתפותי את לבטל סיבה מכל ואחליט במידה כי לי ידוע  :הקורס עבור תשלום יתרת .4

 .במלואו התשלום את להסדיר ואני מתחייב שהועברו לתשלומים החזר יינתן לא הראשון במפגש
 הינם הכספי החיוב תנאי, בלבד בקשה טופס מילוי באמצעות תעשה בקורס השתתפות/הרשמה ביטול הודעת .5

 .המכללה בתקנון כמפורט

 :לימודים הפסקת/ ביטול של במקרה הכספי החיוב שיעור .6
 ההשתלמות כמפורט להלן: הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור .7

 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 

 ן בהזמנה זו.במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוי
 הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד! .8

 
 אישור וחתימה מועמד פרטי:

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 אישור וחתימה מועמד מחברה:
 

 _____חתימה וחותמת חברה:____________  _____________:_________שם מאשר   _תאריך:_________


