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 מטרת הקורס

בסיום הקורס תתקיים וועדת הסמכה למי שעומד בתנאים. . עדת הסמכה למנהלי עבודה בבנייןוהכנה לו
 הוועדה תתקיים במנהל הבטיחות מחוז דרום )ב"ש(.

 למי מיועד הקורס
 אזרחיים בעלי דיפלומה ם וטכנאיהנדסאים , מהנדסים

 תנאי קבלה

 .לדיפלומה הזכאות מיוםשנים לפחות בענף הבניה ובניה הנדסית  2בעלי ניסיון של 

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

     .נרשמים( במספר מותנה) 02/08/2021   :פתיחה תאריך
 ( מנוהלות ע"י מרצים לפי מתכונת  ZOOMלימודים באמצעות מערכת למידה מרחוק זום )

  מורן כהן  רכזת הקורס:.   באר שבע,  6רח' יד ושם  –מכללת שבירו 
 college.co.il-office@shviroמייל:      2924326-08  8833723-053     טל: 

 תכונת הקורסמ
 (מפגשים 12שעות לימוד. ) 60

 .למערכת השעותבצמוד  , 17:00-21:00  בין השעותורביעי(  שני)בימים פעמיים בשבוע 

 .להתאמת נגישות יש לבקש מרכז הקורס בעת ההרשמה
 מחיר הקורס ותשלום

 
 כולל מע"מש"ח  2,808                         מ"מע + ש"ח 2,400  :הקורס מחיר

 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות
 הנחה לחברי ארגון הקבלנים נגב.

 
 . 'ב למועד עד חודשיים להמתין יש (וועדת הסמכה)במידה ונכשלים במבחן בע"פ 

 .כולל מע"מש"ח  117+ מע"מ =  100: (מועד נוסף)עלות הגשה לוועדת הסמכה 
 תעודת גמר

 
 .העומדים בדרישות הקורס והמבחנים מקבלים תעודת הסמכה באישור מנהל הבטיחות במשרד הכלכלה והתעשייה
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 הלימודנושאי 

 האתר וכנית ארגון בטיחות שלת - הבנייה תרא רגוןא 
 קנות הבטיחות בעבודה ת 
 שמל מרחקי בטיחותח 
 ניעת דליקות ביטומן חםמ 
 זכור חוק ותקנות חומרי נפץא 
 האלות ותשובות מתוך וועדות ההסמכש 
 .דמיה לוועדת הסמכהה 

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

 דרישות רישום

 ביומטרית או רישיון נהיגה. זהות תעודת צילום .1
 ממוסד הלימודים דיפלומה – מקורית השכלה תעודת .2
 מקורי. - רישום בפנקס המהנדסים/ הנדסאים .3
 .לאומי לביטוח מהמוסד וחתום " מקוריומעסיקים ביטוח תקופות אישור" .4
 ליון ציונים מקורי.יג .5
. אישור צריך לצאת על לוגו חברה, למעלה בצד שמאל יש לציין את לוגו חברהעם  אישור העסקה מקורי  .6

תאריך הוצאת המכתב. באישור יש לציין כי הנ"ל עבד בחברה מתאריך  )יום + חודש + שנה( ... ועד תאריך 
 עובד לציין זאת ) ועדיין עובד בחברתנו(.)יום + חודש + שנה(... או עם עדיין 

יש לציין בכל פרויקט יום, חודש ושנה,  –יש לפרט את התפקיד אותו ביצע/ מבצע )במידה ומדובר בפרויקטים  .7
 + שם הפרויקט + תפקיד מפורט בפרויקט + יזם(. 01/07/2017 –לדג' 

 צריך לציין שם מלא + תפקידו בחברה.מי שחותם על המסמך,  .8
 חתימת עו"ד המצהיר כי פרטי המסמך נכונים. יש לצרף .9

 יש להביא תצהיר מעו"ד. –במידה ומדובר ביותר מחברה אחת  .10
 יש להביא אישור העסקה מביטוח לאומי + אימות נוטריוני עם טבלה מפורטת של תעסוקה. –לעצמאים  .11
 שיון נהיגה.ית.ז ביומטרית +  ספח/ ר .12

 
 והתחייבות 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
 על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנני. מטעמה תעודות או שירותים קבלת ממני למנוע רשאית תהיה המכללה וכי המכללה

  .והנכונים המדויקים ,המלאים פרטיי הם זה בטופס ידי
 .המכללה נוהלי לי וידועים המכללה תקנון את זה במייל 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

 

 02/08/2021תאריך פתיחה: 

 עיר                    רחוב ומספר          ת.ז  )לפי הרשום בת.ז( שם ומשפחה 
 

 מקום עבודה                   דוא"ל           טל נייד   טל בבית 
 
                           וותק בתחום   / תואר השכלה 

 

 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 
 מחיר הקורס ותשלום

 
 כולל מע"מש"ח  2,808                         מ"מע + ש"ח 2,400  :הקורס מחיר

 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות
 הנחה לחברי ארגון הקבלנים נגב.

 ₪ 300דמי הרשמה : 
דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף, יקוזזו מסך עלות הקורס ולא יוחזרו במקרה של ביטול מצד המשתתף  

 מכל סיבה שהיא.
 

 תנאי תשלום ודמי ביטול

            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.  300 ם על סך:ורישו טיפול דמיהנני מאשר תשלום  .2
י השתתפות את לבטלשהיא  סיבה מכל חליטאו מידה, או בהסמכהעדת הובמקרה של דחיית המועמד לקורס ע"י ו .3

 שבירו מכללת כלפי תביעות או /ו דרישות או /ו טענות כל לי יהיו ולא והרישום הטיפול לדמי החזר יינתן לאבקורס  
 .מ"בע

 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
 לפני עסקים ימי 7 עד ייעשה שהביטול בתנאי ההרשמה ביצוע מיום - יום 14 עד בקורס השתתפות ביטול •

 . מבניהם הנמוך ח"ש 100 או הקורס מתעריף 5% יחויב התלמיד בעלות של -  הקורס פתיחת
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 15%יחויב התלמיד בעלות של  – לפני פתיחת הקורס - או פחות ימים 6 עד בקורס השתתפות ביטול •
 מתעריף הקורס + דמי הרשמה

 התלמיד יחויב בתעריף מלא כולל דמי הרשמה. –הפסקת לימודים מהשיעור הראשון ואילך  •
  

 
 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 

  ___________________________ _____   חתימה:______שם ומשפחה:_________תאריך:__________   

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

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

 לא מקבלים כרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס •

 .____________________________________: שם בעל הכרטיס פרטי הכרטיס:

 __________ תוקף: ____________-__________-__________-מספר כרטיס: __________

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס________  3מס. הזהות של בעל הכרטיס ___________________ 

 


