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 מטרת הקורס

, קובעות 1988 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח  הכשרת המשתתפים לבניה מקצועית של פיגומים.
פיגומים  מטרים אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה 6יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על  לא יתקינו ולא"  כי

 .ותנאים מקדימים לקורס קורס בונה פיגומים מקצועי -, קבע תכנית למנהל הבטיחות במשרד העבודה" . מקצועי

 תנאי קבלה

 תקפה עד לתאריך סיום הקורס )לפחות בתחום הפיגומים הנייחים( תעודת "עובד גובה"בעל  ✓
בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של   שנים לפחות 3ניסיון של הצהרת מעסיק כי למועמד יש   ✓

 בונה מקצועי לפיגומים הרשום במרשם המנהל.
יקים ומיקום , שמות הפרויקטים בציון תאריכים מדו לוגו, חתימה וחותמת החברהההצהרה תכלול  ✓

 )ראה דף דוגמא מצ"ב ( הפרויקט ,שבמסגרתם הועסק המועמד בהקמת פיגומים.
 שמו ומספר ת.ז של בונה מקצועי לפיגומים שתחת פיקוחו והשגחתו עבד המעמד. ✓
 מהמוסד לביטוח לאומי " תקופות ביטוח ומעסיקים"אישור  ✓
 וועדת קבלה. ✓

 נושאי הלימוד

, תקנות 1חלק  1139ניין של קונסטרוקציות שלד, התקן הישראלי לפיגומים ת"י בקריאת תכניות  -חוקים, ותקנות  
 בטיחות בעבודה.

 כוחות פועלים, חומרים, בדיקת התאמה, תקינות והעדר פגמים. -המכאניק 
הכרת סוגי הקרקע והתסבולת, בעיות שנתקלים בהם בביסוס הפיגום )מדרון, בריכת מים, ביוב וכד'(.  -ביסוס הפיגום 

 קרבת קווי חשמל, מים, שטח ציבורי ומבנים. –וני סביבה סיכ
תכנון הפיגום לאורך חזית אחידה ובלתי אחידה, פיגום בפינות, תכנון עיגוני הפיגום למבנה )עם ובלי   -תכנון הפיגום  

 פתחים(, ותכנון גישה לפיגום.
הפיגום, חיזוקים אופקיים ואלכסוניים,  זקיפים, משטחי עבודה, הגנות בפני נפילה, הקשר בין דיוטות –מבנה הפיגום  

 צמתים, חיזוק זקיפים בפיגום גבוה, מתקן הרמה על הפיגום.
 פיגומים עצמאיים נייחים וניידים, פיגומים תלויים ופיגומים ממוכנים. –סוגי פיגומים  
 הקמת פיגום זקיפים. -פירוק פיגומים. תרגול במסגרת סדנת עבודה מעשית 

 מתכונת הקורס

 בימי שישי    -בהרשמה    פתיחה:תאריך 

 במספר מותנה)  ( + תאריך למבחן שייקבע ע"י מנהל הבטיחות.13:00 - 08:00 –מפגשים  )מתכונת בוקר  10
 info2@shviro-college.co.ilמייל:        08-9576098טל:  רכזת הקורס: רונית רחמים(   נרשמים

 הקורס והחומר הלימודי בשפה העברית –שפה 
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 בהרשמה- קורס בונה מקצועי לפיגומים

  טל נייד        דוא"ל ת.ז  )לפי הרשום בת.ז( שם ומשפחה מס'

1     

2     

3     

 מחיר הקורס ותשלום 

 מע"מ   +ש"ח 2,300  

 תשלום מראש.  -מע"מ ₪ +  1000תנאי תשלום : עד 

 30שוטף +  -מע"מ ₪+  1000מעל                            

  .(הנחותאין כפל ) קבלני הנגבלחברים בארגון  /לחברים בארגון הממונים  -הנחה 10%  

       המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות

 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 תנאי תשלום ודמי ביטול

 עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
  הנני מאשר כי ביטול השתתפותי בקורס לאחר תשלום מחייב אותי בתשלום מלא ולא יהיה החזר כספי או דמי ביטול .2
 !מהעלות בפועל 20% - שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד  .3
 !מהעלות בפועל 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב  36על ביטול ההשתתפות עד  .4
 !מלאה בעלות יחויב המזמין, המתוכנן המועד לפני שעות 24 עד השתתפות ביטול על .5
 .זו בהזמנה שצוין כפי המלא במחיר החברה תחויב איחור/ הגעה אי/  ביטול הודעת אי של במקרה .6
          !בלבד בכתב תתקבל ביטול הודעת .7

 
 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

 ____________חתימה וחותמת חברה:_____  _____________:_________שם מאשר   _תאריך:_________


