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גיהות העובדים ובטיחות הוא בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעסיק לממונה על הבטיחות ה  ממונה על :כללי

ו לממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע  .במפעל
ם ות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדיולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיה

 .במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על  4 בסעיף חובת מינוי ממונה על הבטיחות במפעל מפורטת

 .1996הבטיחות(, התשנ"ו 

 .שור כשירות תקףלא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אי
 

   דרישות הקבלה:
 ניסיון במקצוע כללי/ השכלה הסעיף

תקנות ארגון הפיקוח על 
 העבודה

 )א( 3סעיף 

בעל תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, 
 הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם

ניסיון של שנתיים לפחות במקצועו 
 כבעל תואר, לאחר הזכות לתואר

נים לפחות במקצועו ש 3ניסיון של  טכנאי או הנדסאי
 כבעל תואר, לאחר הזכות לתואר

טבלת השכלה מקצועית שוות 
ערך למועמדים לקורס ממונים 

)ראה על הבטיחות בעבודה 
 קישור בהמשך(

אישור מטעם מפקח העבודה ראשי כי 
האדם בעל השכלה שוות ערך להשכלה 

 הנדרשת

שנים לפחות בתחום  3ניסיון של 
ות הבטיחות והגיהות לאחר הזכא

 לתואר

   ועדת קבלה.
 

 
 טפסים שיש לצרף:

 צילום ת.ז .1

 תעודות השכלה )דיפלומה(. .2

 רישום בפנקס טכנאים/הנדסאים או בפנקס אדריכלים/מהנדסים. .3

אישור/י מעסיק מפורט על הניסיון בתחום המקצועי עם תאריכים מדוייקים הכולל לוגו,  .4
 חתימה וחותמת החברה.

 ים מהביטוח הלאומי.דו"ח אישור תקופות ביטוח מעסיק .5
 
 
 
 

 בעבודהממונה בטיחות 
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  202009.06.פתיחה: תאריך 
 

 .21:00-17:00בין השעות  ימי ראשון ורביעי:  מתכונת הקורס
 שעות 291 משך הקורס:

 , באר שבע.6: מכללת שבירו, רחוב יד ושם מיקום ההדרכה
 

 עמידה בהצלחה במבחנים: תנאים להסמכה:

 ( 70%שני מבחני ביניים) 

 ( 70%מבחן סופי בכתב) 

 ( 70%מבחן סופי בעל פה) 

 ( 70%עבודת גמר) 

  80%חובת נוכחות 

 וועדת הסמכה 

  שיקלול מוכנות לוועדת הסמכה ,יערך בסמוך לסיום הקורס, תוך שילוב הישגים במסגרת בחינות שנערכו 
  תלמיד שלא יציג רמה נדרשת ע"פ שיקול דעתו של רכז הקורס לא יהיה. סימולציהבמהלך הקורס ותוצאות 

 .י להשתתף בוועדת הסמכה מטעם משרד העבודהרשא
 
 , ירושלים2, בניין ג'נרי 7רח' בנק ישראל יתקיימו במטה מנהל הבטיחות  עדת הקבלה וועדת ההסמכהו

 
 6תלמיד שלא הצליח במבחן המסכם ו/או בעבודת הגמר רשאי לחזור עליהם פעם נוספת, במועד שלא יעלה על 

כשל במבחן ההסמכה פעם שנייה יהיה זכאי להיבחן פעם אחת נוספת תלמיד שנ חודשים מהמועד הראשון.
 ובלבד שיקבל אישור לכך מידי מפקח עבודה ראשי.

 
 

תלמיד שסיים את הקורס בהצלחה, יגיש למפקח עבודה ראשי בקשה לאישור כשירות בצירוף  תעודת הסמכה:
 כל המסמכים הנדרשים.

 
  מפע"ר . מצגות ותקצירים של המרצים. חוקים ותקנות -לט טאבתלמיד,  ייתתיקהמחיר כולל  עלות למשתתף:

 פינת קפה.
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 נושאי הלימוד העיקריים:

 .בטיחות וגהות בעיסוקים תעשייתיים אופייניים כריתוך, ובענפים השונים 

 .גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים 

 .עבודות בניה והגנה מנפילות 

 .ציוד הרמה וכלי לחץ 

 .סיכוני חשמל והגנות מחשמול 

 .סיכונים כימיים וגהות תעסוקתית 

 .כיבוי ובטיחות אש 

 .עבודה בגובה 

 .כלים ומתקנים טעוני בדיקה 

 .)תנאים סביבתיים )רעש, תאורה, אוורור 

 .הגורם האנושי 

 .ארגונומיה, הרמה נכונה 

 .הדרכת בטיחות 

 .המערכת החוקית והמשפטית 

 .ארגון וניהול בטיחות וגהות 

 הול סיכונים ותוכנית ניהול בטיחות.ני 

 .חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה 

 .המוסדות העוסקים בבטיחות ופיקוח בארץ 

  (.18001שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות   )כולל תקן 
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 בקשה  להרשמה לקורס: ממונה בטיחות בעבודה

 202009.06. -תאריך:  

 21:00-17:00 ן השעותבי ימי ראשון ורביעי 

 אבקש לרשום את:

 נייד ת"ז כתובת שם פרטי ומשפחה 

1     

2     

 
 : 2020/31/08עד לתאריך למשלמים  עלות למשתתף:

 תשלומים בצ'קים. 7תשלומים בכרטיס אשראי או  10עד  ניתן לפרוס – מע"מ כולל ₪ 10,500 
 למזומן בלבד.    -מע"מ   כולל₪  09,20  
  

  :2020/09/06ולא יאוחר מתאריך  2020/08/31 תאריך לאחר העלות למשתתף: למשלמים 
 תשלומים בצ'קים. 7תשלומים בכרטיס אשראי או  10עד  ניתן לפרוס –מע"מ  כולל ₪ 11,000 
 למזומן בלבד.     -מע"מ   כולל₪  9,700  
 

 ₪. 300דמי רישום: 

 ולא יוחזרו במקרה של וזזו מסך עלות הקורס דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף, יק
 ביטול מצד המשתתף מכל סיבה שהיא

 
  רונית רחמיםאיש קשר לקורס זה: 

 פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 

 o.ilcollege.c-info2@shviro! למייל: הודעת ביטול /או העדרות תתקבל בכתב בלבד
 הנדרשת עפ"י נהלי מנהל הבטיחות.** זכאות  לתעודה מותנית במעבר במבחן עיוני ומעשי ובנוכחות 

  .** התשלום הינו עבור השתתפות בקורס ללא קשר לקבלת תעודת הסיום

  
  מע"מ₪+  250 -* השלמת נושא

  
 חודשים מיום המבחן המקורי. 6השלמות ניתן לבצע  עד 

 
 יידע את הרכזת בעת ההרשמה.להתאמת נגישות יש ל*

 ביטולים:
 ימים לפני פתיחת הקורס.  2הודעות ביטול בכתב יתקבלו עד 

 לאחר מועד זה יחויב הנרשם בתשלום מלא מעלות הקורס.
 
 

 קראתי ומאשר/ת את הכתוב:___________________

mailto:info2@shviro-college.co.il
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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:_________________________

 נייד נוסף:________________ טלפון/

 דואר אלקטרוני:_______________________________

 כתובת מגורים למשלוח דואר:________________________________

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

 )סכום זה גלום במחיר הקורס(. 00₪3.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.

לאחר  . יתרת תשלום עבור הקורס: ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס2

 שהתקיים המפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו. 

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

 פועל!מהעלות ב 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  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

 חתימה: ______________________
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 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 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 

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

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד
 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:

 
 
 

 


