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  2020/10/16   תאריך פתיחה : 
 

 (2020/10/30, 2020/10/23מפגשים נוספים:  2) 
 13:00-08:00שישי :  מיי

 
 _____________________________מטרות הקורס ורקע: 

 -)להלן 1988 -)א( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח21תקנה 
יהיה  27.07.2019התקנות  ( קובעת כי מי ששימש בונה מקצועי לפיגומים לפני 

רשאי להמשיך לפעול כבונה מקצועי לפיגומים ובלבד שבתוך שנתיים מהמועד 
לפי תכנית השלמה שקבע מפקח עבודה ראשי ועמד  האמור לעיל ביצע השתלמות

 .בהצלחה במבחן לפי תכנית בחינה שאישר מפקח עבודה ראשי

 

 קבלה:_____________________ תנאי

  בעל הסמכה כבונה מקצועי לפיגומים ורשום במרשם מינהל הבטיחות

 והבריאות התעסוקתית.

 

 _________________________נושאי לימוד:__________

  שינוי דרישות החוקסקירה על  –רקע כללי, חוקים, תקנות, אחריות. 
  הסבר סעיפי התקן ע"פ רשימת התיוג  1חלק  1139תקן ישראלי ת"י ,

 .שפורסמה ע"י מכון התקנים.
 .הכרת סוגי הפיגומים שנדרש בונה מקצועי לפיגומים 
 זיהוי פיגום ותעודות יצרן. 
 הוראות בטיחות. 
 .מבחן מסכם 

 

 תכנית השלמה 

 לבונה מקצועי לפיגומים
 מנהל הבטיחות(במימון )
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 __________________הקורס:_______________ תכונתמ

 שעות לימוד 16

  

 __________________תעודה:______________________

 עמידה במבחן מסכם בציון "עובר"

 ימי כשירות. 2מקנה  –לממונה בטיחות 

 

 ________________________________________נוכחות 

 נוכחות 100% –חובה 

 

 ________________הקורס:___________________מחיר 

 כולל מע"מ₪  1000

 המשתתף.לתשלום ע"י  -₪  200

 במימון משרד הכלכלה. -₪  800
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  לקורס: "בונה מקצועי לפיגומים" השלמהתכנית  קשה להרשמהב

     04/09/2020-ימי שישי החל מ 3תיחה: תאריך פ
 08:00-13:00בין השעות: 

 נייד ת"ז כתובת שם פרטי ומשפחה 

1     

2     

3     

 

  כבונה מקצועי לפיגומים.חובה לצרף אישור רישום באתר 

 

 1שלוחה  9955918-08 –איש קשר לקורס זה: רונית רחמים 

 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 *נוכחות מלאה .

 ! למייל:הודעת ביטול /או חיסור תתקבל בכתב בלבד

 college.co.il-@shviro2info  

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

 מצד המשתתף מכל סיבה שהיא

 מחיר הקורס:

 כולל מע"מ ₪  1000

 ₪  800 -מימון משרד הכלכלה

 ₪   200-ממונה הבטיחות 

 800-במידה והתלמיד לא יסיים את הקורס מסיבה כלשהי , התלמיד יחויב ב  ₪ 

 צהרה:ה 

שם משפחה(  ת.ז ______________מתחייב בזאת שבמידה ולא אסיים  אני _________)שם פרטי+

 800את הקורס מכל סיבה  )לרבות: היעדרות , אי עמידה בתנאי ההסמכה( אשיב למכללת שבירו  סך  

 שקיבלתי  ממשרד העבודה לטובת מימון הקורס.₪ 

 

 התחייבות לתשלום:

 למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:הננו מתחייבים לשלם 

 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 

 מהעלות בפועל! 100% -כנן, המזמין יחויב בשעות לפני המועד המתו  24על ביטול ההשתתפות עד 

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

 הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד!

 

 :_________________מאשר את הכתובקראתי ו
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 תאריך:________                                                                                                              

 לקוחות פרטיים: -התחייבות לתשלום

 לכבוד

 מכללת שבירו בע"מ

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 שם משפחה:_____________________

 ז:___________________________ת.

 נייד:_________________________

 טלפון/ נייד נוסף:________________

 דואר אלקטרוני:_______________________________

 למשלוח דואר:________________________________ מגורים כתובת

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________

 הקורס:________________תאריך פתיחת 

 מחיר הקורס:______________

 במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי לא יינתן החזר לדמי הטיפול והרישום ולא יהיו 

 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -וכנן, המזמין יחויב בשעות לפני המועד המת 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  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 ומן. מז₪  1000תנאי תשלום: עד 

  6512107-08: או לפקס   college.co.il-info2@shviro:או למייל
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 תאריך:________

 ללקוחות עסקיים

 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72 על 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  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 מזומן. ₪  1000נאי תשלום: עד ת

  6512107-08: או לפקס   college.co.il-info2@shviro:או למייל

 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:
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 3נספח 

 

 משרד העבודה, הצהרה לנרשם קורס השלמה לקורס בונה מקצועי לפיגומים של 

 הרווחה והשירותים החברתיים 

 

 הטופס מנוסח בלשון זכר אולם הוא מכוון לנשים ולגברים כאחד.

אני החתום מטה  )שם מלא כפי שרשום בתעודת זהות(: 

_____________________________________________ 

זהות: מספר תעודת 

_________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________כתובת: 

 _______________________________________________________________________________מספר נייד: 

 ___________________________________________________________________________________דוא"ל: 

 

 לפיגומים מקצועי לבונה השלמה לקורס נרשםהנני 

במוסדות הכשרה שהם מבחני תמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת 

 ענפית בענף הבנייה, החשמל והחקלאות.גופים אחרים למתן סיוע בעלות השתלמות 

 הנני מצהיר בזאת כי

 הנני בעל אישור כשירות בתוקף. .1

אינני שותף או עובד, בכל היקף משרה, בכל אחד ממוסדות ההכשרה הזכאים לתמיכה  .2

בהתאם למבחני תמיכה אלו, ובהתאם להודעה בדבר רשימת המוסדות הזכאים שיפיץ 

 המשרד. 

אינני בן משפחה מדרגה ראשונה של מי מבין בעלי התפקיד במוסד ההכשרה לגביו מבוקשת  .3

בן או בת  -"קרוב משפחה מדרגה ראשונה"  –התמיכה לפי מבחני תמיכה אלה.  בסעיף זה 

 זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, אח, אחות, בן או בת. 

התמיכה למשרד ורשאי מפקח ידוע לי ככל שלא מסרתי מידע אמין, עלי להשיב את כספי  .4

 עבודה ראשי לנקוט כנגדי בהליכים הכוללים השעייתי כממונה על הבטיחות.

 

 

 

________________     _________________      ________________      _________________ 

 מלא                           מס' ת"ז                                   תאריך                               חתימה םש             


