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 202011.04.תאריך פתיחה: 

 מפגשים( 4)  0051-00:90:י רביעימי 

 (5.4) 5אשכול חובה מס 

 .מטרות הקורס ורקע:  
 השתלמות לממונים על הבטיחות לניהול סיכונים לצורך הכנת תוכנית לניהול הבטיחות 

 בהתאם לדרישה המופיעה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 

                                                       נושאי לימוד:       

 .תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

 .מבוא לניהול סיכונים 

 הכלים/ השיטה -ניהול סיכונים 

 דרג אמצעי מניעה וניהול פעולות, לו"ז ומעקבמ -בקרת סיכונים 

 מבדקים 

 מעורבות הגורם האנושי 

 מאפייני ניהול סיכונים בענף הבניה 

 יני ניהול סיכונים בתעשייה והחקלאותמאפי 
 

 למי מיועד הקורס ותנאי קבלה:                     
 בעל אישור כשירות בתוקף.  

 
  :מתכונת הקורס

 ימי כשירות 4.  מקנה שעות לימוד 33
                                . 

 מחיר הקורס:                 
 מע"מ₪ +  2,200עלות:  

 לחברים בארגון הממונים  הנחה  %10 
 הנחה לחברים בארגון הקבלנים ב"ש   10% 

 אין כפל הנחות.
 

 : תעודה
 ומעלה. 70 של  תעודה תינתן לעמידה במבחן מסכם בציון עובר

 השתלמות לניהול סיכונים
 כנית ניהול הבטיחותהכנת תלצורך 
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 השתלמות לניהול סיכונים בקשה  להרשמה לקורס:

 לצורך הכנת תוכנית ניהול הבטיחות
 

 04.11.2020 תאריך פתיחה:

 

 נייד ת"ז כתובת חהשם פרטי ומשפ 

1     

2     

3     

4     

 

   מע"מ₪ +  2,200עלות:  

 מע"מ ) כריך לארוחת בוקר ,וארוחת צהריים חמה לבחירה(₪ +  280תוספת כלכלה : 

 עם כלכלה              ללא כלכלה                                      סמן את בחירתך:

 

 ימי כשירות  4מקנה 

 בתוקףקבלה: אישור כשירות תנאי 

 באר שבע 6יד ושם  -מכללת שבירו  מיקום ההדרכה:
 1ה שלוח 08-9955918 –רונית רחמים איש קשר לקורס זה: 

 college.co.il-@shviro2Info ! למייל: הודעת ביטול /או חיסור תתקבל בכתב בלבד
 שלום:התחייבות לת

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

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד
 

 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
 נוכחות מלאה .חובת *

 מע"מ₪ +  300*השלמה נושא או יום שלם 
 

א יוחזרו במקרה של ביטול מהווים התחייבות מצד המשתתף, יקוזזו מסך עלות הקורס ול ₪ 300ע"ס דמי הרישום 
 .מצד המשתתף מכל סיבה שהיא

 
 

 :_________________ מאשר את הכתובתי וקרא
 
 המכללה.למו ע"י צוות המכללה ויועלו לאתר הנני מאשר לפרסם תמונות אשר יצו             
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 לקוחות פרטיים: -התחייבות לתשלום
 

 ______/______/_____אריך:__ת                                                                                                                

 לכבוד

 מכללת שבירו בע"מ

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 שם משפחה:_____________________

 ת.ז:___________________________

 נייד:_________________________

 טלפון/ נייד נוסף:________________

 ____________@______________דואר אלקטרוני:___________________

 _______________________________למשלוח דואר:______ מגורים כתובת

 _______________________________מאשר את הרשמתי לקורס:________

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

 )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

 ינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו. מפגש הראשון לא יה

 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% -עות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בש 36על ביטול ההשתתפות עד 

 במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד
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 חתימה: ______________________

 

 
 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-Finance@shviroאו למייל: 

 התחייבות לתשלום:
 לן:הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט לה

 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 

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

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד
 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:
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