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 מטרת הקורס

 באתרי בנייה. הכשרה בנושאי היבטי הבטיחות השונים בהפעלת משאבות בטון
 למי מיועד הקורס

 מפעילי משאבות בטון
 ממונה בטיחות 

 מנהלי עבודה
 עוזרי בטיחות

 נושאי הלימוד
 

 והדגשים  בטיחותייםסרטונים ותמונות בטיחות , ניתוח אירועים תאונות וסיכונים , מצגות ההדרכה כוללת 

 
 מתכונת הקורס
 למידה מרחוק  09:00-15:00 :בוקר שעות לימוד – 21/10/2020יום רביעי 

   למידה מרחוק  15:00 - 21:00    שעות לימוד ערב:     – 22/10/2020יום חמישי 

 (    נרשמים במספר מותנה)

 באתר הלקוח ניתן לתאם  –חברות 

 college.co.il-info2@shviroמייל:      053- 4236194 טל:  רונית רחמיםרכזת הקורס: 

 הקורס והחומר הלימודי בשפה העברית – שפה
 

 מחיר הקורס ותשלום
 

 ליחיד מע"מ  +ש"ח 200  :הקורס מחיר
 + מע"מ    2,700: איש(  20)קבוצה עד  לחברותמחיר 
 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםעריהקורס ותמחירי 
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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 
 
                           בתחום וותק   / 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
  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
 !מהעלות בפועל 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

 
 

 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

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


