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 מטרת הקורס

 קורס מכינה לקורס ממונה בטיחות בעבודה.

 למי מיועד הקורס

  לישיש/ני ש/עלי תואר ראשוןב 
 רמדיק/חשמלאי מוסמךפבורנט/ תברואן/ ל 
 מרגע קבלת התואר/תעודה.  שנים ניסיון מוכח בתחום הבטיחות 3עלי ב 

 תנאי קבלה

 רגע קבלת התואר/תעודה מ שנים בתחום הבטיחות 3צהרת מעסיק כי למועמד יש ניסיון של ה 
 תעודת מקצוע. /צגת תעודת סיום לימוד אקדמאיה 
 מנהל הבטיחות. -עדת קבלהו 

 תנאים להסמכה 

 (.80%( וחובת נוכחות )70%) עמידה בהצלחה במבחנים

 בעבודה תנאי כניסה לקורס ממונה בטיחות
 

 ש( 50 -ש, לבעלי תואר שני 100 -תעודת סיום הקורס+ תעודת סיום קורס טכני )לבעלי תואר ראשון

 נושאי הלימוד

רובוטיקה, מבוא להידראוליקה, מבוא  ,יזוג אוירמבוא לחוזק חומרים , פרקי תורת מכונות , עיבוד שבבי , טריבולוגיה , מ 
 לפנאומטיקה, שרטוט טכני, גרפיקה הנדסית 

 גז ואנרגיה ,שריפה ודלק ,לתרמודינמיקה  בואמ 
 בוא לפיזיקהמ 
 נגלית טכניתא 
 ערכות מחשוב מדידות ובקרהמ 
 טטיסטיקהס 
 יזיולוגיהפ 
 הליכי ייצור ממוחשביםת 
 ייזר, מבוא לכימיה ל 
 בוא לחשמל מ 
 יורים מקצועיים באתרי בניה שוניםס 
 בחני ביניים ומבחן מסכם עיונימ 

 מתכונת הקורס

 17:00-21:00-שעות ימים שלישי וחמישי .   06/07/2021   :תאריך פתיחהלימוד.  ת שעו 270
 (   נרשמים במספר מותנה)  חודשים 7סה"כ  מפגשים 54
 

 הקורס והחומר הלימודי בשפה העברית – שפה

 college.co.il-einav@shviroמייל:        6229241-08טל:  עינב דדושרכזת הקורס: 

mailto:einav@shviro-college.co.il
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 טכנולוגי ייעודי לקורס והתחייבות לתשלום טופס הרשמה
 06/07/2021 תאריך פתיחת הקורס:

 14:00-21:00בימים : ג'+ ה' בין השעות 

)לפי הרשום  ומשפחהשם  מס'
  בת.ז(

  השכלה        טל נייד דוא"ל ת.ז

1      

2      

 מחיר הקורס ותשלום 
 ש"ח + מע"מ 9,300 

יוחזרו במקרה של ביטול מצד  לאדמי הטיפול )  מע"מ₪+  500דמי טיפול  ) בדיקת מסמכים+ הגשה לוועדת קבלה(: 
 (וועדת קבלה עפ"י החלטת המפקח. או במקרה שהמשתתף לא עבר המשתתף מכל סיבה שהיא

 תשלומים 6תשלומים , בשיקים עד  10בחלוקה לתשלומים באשראי עד  נאי תשלום :ת
 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות

 דרישות רישום

   .זהות תעודת צילום .1
 (.תואר/תעודת מקצועתעודות השכלה ) .2
 בתחום הבטיחות .קורות חיים המעידות על ניסיון  .3
 אישור/י מעסיק מפורט על הניסיון בתחום המקצועי עם תאריכים מדויקים הכולל לוגו, חתימה וחותמת החברה. .4

 תנאי תשלום ודמי ביטול

 ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. 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
 !עלות בפועלמה 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

 
 אישור וחתימה עבור מועמד פרטי:

  ___________________________ שם ומשפחה:____________________   חתימה:  תאריך:__________ 

 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 מחברה: מועמדעבור אישור וחתימה 
 

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


