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 מטרת הקורסרקע ו

צמנט, חייבת באישור הוועדה -בנושא האסבסט, כל עבודת בנייה באסבסט, לרבות פירוק גג אסבסט חוקעל פי ה
לאבק מזיק שבראשות המשרד להגנת הסביבה, טרם ביצוע העבודה. בכל עבודה באסבסט קיים סיכון  המקצועית

 ה שבקרבת המבנה. אוכלוסייללשחרור סיבי אסבסט לסביבה, וקיימת סכנה לבריאות העוסקים במלאכת הפירוק ו

באמצעות מקוונת , הכוללות הגשת תכנית להנחיות לביצוע עבודת אסבסטיש לבצע את עבודת האסבסט בהתאם 
ביצוע העבודה על ידי צוות מיומן הנמצא במעקב בריאותי,  בודות אסבסט.לביצוע ע רישיון / עובד אחראי קבלן בעל 

שימוש בציוד מיגון לעובד, סגירת אזור העבודה, ביצוע פעולות למזעור ריחוף סיבי אסבסט באוויר, עיטוף פסולת 
עות מעבדה האסבסט והטמנה באתר ייעודי, וביצוע בדיקות למדידת ריכוז סיבי האסבסט באוויר בסיום העבודה באמצ

הענקת ידע על תכונות האסבסט, הענקת ידע עיוני ותרגול מעשי לעבודה באסבסט, הכנת המשתתפים מוסמכת. 
 לעבודה נכונה מול הועדה לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.

 למי מיועד הקורס
 

 מעביד -קבלן רשום או עובד מטעמו )עובד שכיר(, המתקיימים עמו יחסי עובד –קבלני פירוק אסבסט 
 .18מעל גיל 

 העוסקים באחזקה , פירוק והרכבת אסבסטורשויות חברות ארגונים 
 

 נושאי הלימוד

 ימוד עיוני על האסבסטל 

 ופן העבודה מול הוועדה הטכנית לאבק מזיקא 

 טיחות בעבודהב 

 כנון העבודהת 

 בודה מעשיתע 

 יקוח ואכיפהפ 

 
 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/kablanim_asbest_180710_1.pdf
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 מתכונת הקורס

 

 בתאריכים המפורטים להלן:מפגשים בימים ראשון, שני ושישי  6
 08:30-13:00ביום שישי  08:30-17:00שני בין השעות -יום לימודים ביום ראשון

 באר שבע. 6, ובחלקו במכללת שבירו יד ושם ZOOMהקורס יתקיים בחלקו באמצעות 

 (    נרשמים במספר מותנה)

 

6/12/2020 ZOOM 

7/12/2020 ZOOM 

 מכללת שבירו באר שבע 11/12/2020

 מכללת שבירו באר שבע 13/12/2020

 מכללת שבירו באר שבע 14/12/2020

 מכללת שבירו באר שבע 18/12/2020

 office@shviro-college.co.ilמייל:        08-6229243טל:  מורן כהן רכזת הקורס: 

 הקורס והחומר הלימודי בשפה העברית – שפה
 

 מחיר הקורס ותשלום
 

 מ"+ מע "ח4,600  :הקורס מחיר
 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות
 ₪ 300דמי הרשמה : 

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

 
 זכאות לתעודת גמר

 
חובותיו בקורס הכוללים  כל מילא אתזכאות לתעודת גמר מהמכללה לכל  מי שעמד בכל התנאים הבאים: 

הנוכחות(, הגשה והצלחה בעבודת גמר, השתתפות ביום המעשי במכללה, נוכחות מלאה )חתימה על דפי 
 לפחות. 70%והצלחה במבחן הפנימי בציון 

 שזכאי לתעודת גמר מהמכללה.תותר לכל מי החיצוני במשרד להגנת הסביבה ההשתתפות במבחן 
חדש במידה הבהרה חשובה: נבחן אשר  נכשל במועד ב' של הבחינה החיצונית, נדרש לעבור את הקורס מ

 וירצה לעסוק באסבסט.
לצורך בקשת רישיון לביצוע עבודות אסבסט מאת המשרד להגנת הסביבה, לאחר הצלחה במבחן החיצוני, על 

כל משתתף להגיש בקשה לרישיון באמצעות מערכת "ממשל זמין" )באתר המשרד להגנת  הסביבה 
 באינטרנט(.

 

 הבהרה חשובה : 

ורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לעסוק מי שלא ה :הרישיוןתנאי לקבלת 
לאחר עמידה בכל תנאי ק המשרד להגנת הסביבה יאת הרישיון לעסוק בביצוע עבודות אסבסט מנפ באסבסט

 )על פי הנחיות החוקהקורס 

mailto:info2@shviro-college.co.il
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 והתחייבות לתשלום טופס הרשמה
 

 עיר                    רחוב ומספר          ת.ז  )לפי הרשום בת.ז( שם ומשפחה 
 

 מקום עבודה                   דוא"ל           טל נייד   טל בבית 
 
                           וותק בתחום   / תואר השכלה 

 

 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 

 תנאי תשלום ודמי ביטול

 עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
  יהיה החזר כספי או דמי ביטול הנני מאשר כי ביטול השתתפותי בקורס לאחר תשלום מחייב אותי בתשלום מלא ולא .2
 !מהעלות בפועל 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב  72על ביטול ההשתתפות עד  .3
 !מהעלות בפועל 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב  36על ביטול ההשתתפות עד  .4
 !מלאה בעלות יביחו 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

 
 

 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

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


