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 רקע ומטרות הקורס:
 השתלמות הסמכה לממונים על הבטיחות כממוני בטיחות בענף הבניה והבניה ההנדסית.

 .1996-על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו 

 

 נושאי לימוד:

 ניה והבניה ההנדסית.סיכוניים כללים וייחודים בענף הב 

 .נושאי בנייה כלליים 

 .נושאי בנייה ספציפיים, תקנות ותקנים 

 .מכונות ספציפיות בבניה 

  .)עגורנאים ועגורנים )תקנות 

  .)גגות שבירים ותלולים )תקנות 

 .תאונות עבודה אופייניות בבניה ובניה הנדסית 

 .חוק תכנון ובניה 

  .גהות בבניה 

 .תקנות ציוד מגן אישי 

 הכללי בבניה. הפנקס 

 .הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה 

 בהנחיה.-תרגול ניסוח תכנית ארגון אתר בניה 

 .ניהול פרויקטים וניהול בטיחות בענף הבניה 

 מבחני ביניים ומבחן מסכם עיוני 

 .סיורים מקצועיים באתרי בניה שונים 

 

 

 

 השתלמות ענפית בבניה 
  שעות( 156)  ובניה הנדסית

 משרד העבודה       סבסודב
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 מנחה מקצועי:
 ת.מהנדס בניין, ממונה בטיחו - לוטפי אבו ג'אמע

 

 למי מיועד הקורס ותנאי קבלה:
 בעלי אישור כשירות )מטעם משרד הכלכלה(. ממונים על הבטיחות.

 

 

 משך הקורס:
 מפגשים( 20 – בוקר)קורס ש"ל   156

 .ימי רביעי-  09.02.21 – 23.09.20

 

 מחיר הקורס:
 כולל מע"מ ₪  3500

 ₪  1000 -מימון משרד הכלכלה

 ₪   2500-ממונה הבטיחות               

 1000-במידה והתלמיד לא יסיים את הקורס מסיבה כלשהי , התלמיד יחויב ב  ₪ 

 אופציה לבחירה:

 מע"מ ) כריך לארוחת בוקר ,וארוחת צהריים חמה לבחירה(₪ +  1400תוספת כלכלה : 

                            :           עם כלכלה              ללא כלכלהסמן את בחירתך

 

                

               

 תעודה:
 של מכללת שבירו באישור מנהל הבטיחות במשרד הכלכלה. תעודת סיום

 (1קוד  3)אשכול  ימי כשירות לממוני בטיחות 16קורס זה מקנה  *
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 ובניה הנדסית  בבנייההשתלמות ענפית לקורס:  בקשה  להרשמה
 
  23.09.2020תאריך פתיחה 

 15:30 – 08:30 -ימי רביעי 
 

 נייד ת"ז כתובת שם פרטי ומשפחה 

1     

2     

 
 , ועדת קבלהאישור כשירותהינו/היה בעל י קבלה: אתנ
 

 באר שבע. 6הקורס ייתקיים במכללת שבירו רחוב יד ושם 
  08-9576098 – רונית רחמיםאיש קשר לקורס זה: 

 college.co.il-info2@shviro מייל: 
 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:
 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -ן, המזמין יחויב בשעות לפני המועד המתוכנ 36על ביטול ההשתתפות עד 
 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה!  24על ביטול השתתפות עד 

 במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
 !בכתב בלבדלמייל הודעת ביטול תתקבל 

 
 מחיר הקורס:

 כולל מע"מ ₪  3500
 ₪  1000 -מימון משרד הכלכלה

 ₪   2500-ממונה הבטיחות 

 1000-במידה והתלמיד לא יסיים את הקורס מסיבה כלשהי , התלמיד יחויב ב  ₪ 

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

₪  1000נאי ההסמכה( אשיב למכללת שבירו  סך  הקורס מכל סיבה  )לרבות: היעדרות , אי עמידה בת
 שקיבלתי  ממשרד העבודה לטובת מימון הקורס.

 .פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים 

 ! חובת נוכחות מלאה 

  

 ilcollege.co-info2@shviro. ! למייל: הודעת ביטול /או העדרות תתקבל בכתב בלבד
 מע"מ₪ +  300 -השלמה נושא *

 מע"מ₪ +  500 -יום שלם* השלמת 
דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף, יקוזזו מסך עלות הקורס ולא יוחזרו במקרה של ביטול מצד  •

 .המשתתף מכל סיבה שהיא

 .הנני מאשר לפרסם תמונות אשר יצולמו ע"י צוות המכללה ויועלו לאתר המכללה 
 

 והבנתי :_________________ת הכתוב אקראתי 
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 אריך:________ת                                                                                                                

 לקוחות פרטיים: -התחייבות לתשלום

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 ___________שם משפחה:__________

 ת.ז:___________________________

 נייד:_________________________

 טלפון/ נייד נוסף:________________

 דואר אלקטרוני:_______________________________

 למשלוח דואר:________________________________ מגורים כתובת

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________

 חיר הקורס:______________מ

 

 )סכום זה גלום במחיר הקורס(. 300₪.דמי טיפול ורישום: 1

 במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי לא יינתן החזר לדמי הטיפול והרישום ולא יהיו לי כל טענות ו/ או

 דרישות ו/ או תביעות כלפי מכללת שבירו בע"מ.

שהתקיים . יתרת תשלום עבור הקורס: ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס לאחר 2

 מפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו. ה

 

 התחייבות לתשלום:

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

 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 

 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה!  24על ביטול השתתפות עד 

 

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

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

 

 

 חתימה: ______________________
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 ללקוחות עסקיים

 

 מזומן. ₪  1000תנאי תשלום: עד 

 .5שלוחה  9559189-08: יש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח 30שוטף + ₪  1000מעל 

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

 התחייבות לתשלום:

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

 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 

 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה!  24על ביטול השתתפות עד 

 

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

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

 
 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

 

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

 

  :נייד  טל':

  : כתובת לדואר

 

  :מייל
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  נספח 3

משרד העבודה, הרווחה הצהרה לנרשם להשתלמות ענפית במסגרת מבחני תמיכה של 

 והשירותים החברתיים 

 
 זכר אולם הוא מכוון לנשים ולגברים כאחד.הטופס מנוסח בלשון 

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

__________________________________________________, 

 ____________________,___________________________________________________מספר תעודת זהות: _______

 ___________________,_______________________________________________________כתובת: ______________

 _,________________________________________________________________________מספר נייד: ____________

 ,______________________________________________________________________דוא"ל: __________________

 

 הנני נרשם להשתלמות ענפית בענף : הבנייה / החקלאות )הקף את התשובה הנכונה(

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

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

 הנני מצהיר בזאת כי

 הנני בעל אישור כשירות בתוקף. .1

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

 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

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

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

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

 מונה על הבטיחות.ראשי לנקוט כנגדי בהליכים הכוללים השעייתי כמ

 
_____________ 

 שם מלא

 
_____________ 

 תאריך

 
 

 
______________ 

 חתימה

 
_______________ 

 מספר תעודת זהות
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