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 מטרת הקורס

בדיקה והכנת תיק מתקן לצורך רישוי  ודרישותיו. הכשרת מנהלי בטיחות במתקני ספורט הכרת התקנות, החוק
לחוק איסור אלימות בספורט קובע כי אחראי לאירוע ספורט או מנהל אירוע ספורט  6סעיף מתקנים לאירועי ספורט. 

 ימנה מנהל בטיחות.

 למי מיועד הקורס

 קבלה. רס ולאחר עמידה בדרישות ועדתוהעומדים בתנאי סף לקבלה לק בטיחותה מהנדסים , הנדסאים וממונ

 תנאי קבלה

 זכאות לדיפלומה. בעל שתי שנות ניסיון לפחות בתחום התמחותו, מיום מהנדס 
 שנות ניסיון בתחום התמחותו מיום זכאות לדיפלומה. 3בעל  הנדסאי 
 וועדת קבלה שנים שקדמו ליום הגשת בקשה ל 5במהלך  מינוי של שנתיים לפחות במועד, ממונה בטיחות

 .קורסל
  ועדת קבלה.עמידה בדרישות 
 אישור תקינות בריאותית מרופא תעסוקתי. 
 תעודת יושר ממשטרת ישראל. 

 ימי כשירות

 .ימי כשירות 4 -ל   הקורס מוכר

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

     (נרשמים במספר מותנה): 25/10/2020  פתיחה תאריך

 החרושת , אור יהודה  'רח
 מתכונת הקורס

 לימוד( חדשי 4–שעות לימוד. )כ 177

 17:00-21:00-מ שלישי ערב,   08:30-16:30 -מ ראשון בוקר –שני ימי לימוד 
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 נושאי הלימוד

 אירועי ספורט  –מבוא  
 חקיקה ותקנים  
 סיורים מקצועיים  
 פסיכולוגיה והתנהגות קהל  
 היבטים ומרכיבי בטיחות  
 בקיום אירוע ספורט  היבטי בטיחות 
 אתיקה מקצועית  
 ותכנון למצבי חירוםניהול סיכונים  

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

 דרישות רישום

   זהות תעודת צילום .1
 .מהמעסיק ומודפסים מקוריים וותק אישורי .2
 .לאומי לביטוח מהמוסד וחתום מקורי "ומעסיקים ביטוח תקופות אישור" .3
 או ממונה בטיחות )דיפלומה( עבור מהנדס או הנדסאי מקורית השכלה תעודת .4
 (4נספח נא למלא )   משטרת ישראל –תעודת יושר  .5

 (3נספח נא למלא )   ירופא תעסוקתאישור  .6

 ותשלוםמחיר הקורס 

 בטיחות בספורט מנהלי :  הקורס שם
 כולל מע"מש"ח  10,881                         מ"מע + ש"ח 9,300  :הקורס מחיר
 כולל מע"מש"ח  7,722             מ"מע + ש"ח 6,600המקוון:   הקורס מחיר

במידה )** לא יוחזר תשלום עבור הכנה והגשת מועמד לוועדת קבלה ₪  600דמי הרשמה: 
 ומועמד נדחה(

 
 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
 .י מסמך זה"ה עפהמכלל 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

              

 √  סמןיש ל          לא קיים                 קיים            אישור בריאות מרופא תעסוקתי

 במידה וקיים יש לצרף אישורים **                 לא קיים               קיים                  תעודת יושר משטרת ישראל

 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
 (הקורס במחיר גלום זה סכום)ש"ח.    600 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
 פתיחת 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
 מתעריף הקורס  15%יחויב התלמיד בעלות של  – לפני פתיחת הקורס - או פחות ימים 6 עד בקורס השתתפות ביטול

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

 
 אישור וחתימה מועמד פרטי:

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 אישור וחתימה מועמד מחברה:
 

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