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 מטרת הקורס

 הכשרת עוזרי בטיחות למנהלי עבודה בבניין בהתאם להגדרת החוק להלן:
 ( 1954 -לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  א(ב )25סעיף 

א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה  25בטיחות אשר מוגדר בסעיף   מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר
 (2018-הוראת שעה( תשע"ט – 11מינוי עוזר בטיחות, תפקידיו וסמכויותיו )תיקון מס' . )באתר בנייה
 למי מיועד הקורס

  18.בגיר מעל גיל 

 תנאי קבלה

  בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית
 מעסיק/ים המאשרת העסקת המועמד בביצועלשם כך, יציג המועמד בפני גוף המקיים את ההכשרה הצהרת 

  .עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית
 הצהרת המעסיק תכלול לוגו חברה, חתימה וחותמת של המעסיק, הפרויקט שבמסגרתו הועסק המועמד, מהות*

 .,פרטי האתר בו בוצעה העבודה פרויקטהעבודות שביצע, משך ההעסקה בכל 
 .+ חותמת חברה צריך לציין שם מלא + תפקידו בחברה חתימת בעל תפקיד על מסמך ההצהרה

 נושאי הלימוד

 פקיד עוזר הבטיחות ואחריותו לפי הדיןת 
 קנות הבטיחות בעבודהת 
 יוד מגן אישיצ 
 בודה בגובהע 
 עוני בדיקהטלים כ 
 ודרכי גישה דוריםגשטחי עבודה, פיגומים, מ 
 שימת התיוגר 
 יור באתר בניה בליווי מנהל עבודהס 
 ועוזר הבטיחות ל עבודההילמות מרכזיות בתפקידיו של מנד 
 בחן מסכםמ 



                       
 
 
 
 
 

                                                                                                 

    שמורות הזכויות כל©                              המכללה למקצועות הניהול והתעשייה   -שבירו מכללת                                                            2
 :   08-6512107פקס:  08-9955918 | טלפון  84422 |מיקוד  שבע באר 6 ושם יד 

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

 נרשמים(     במספר )מותנה: 21/12/2020  פתיחה אריךת
  לירון לוי  רכזת הקורס:.   באר שבע,  6רח' יד ושם  –מכללת שבירו 

  college.co.il-info3@shviroמייל:      0482126-08  8833727-053     טל: 

.להתאמת נגישות יש לבקש מרכז הקורס בעת ההרשמה                  
 תכונת הקורסמ

 (מפגשים 9שעות לימוד. ) 45
 .בצמוד למערכת השעות  17:00-21:00  בין השעותבימים שני ורביעי פעמיים בשבוע 

 הזום.מערכת ב -21.12.20
 במערכת הזום-23.12.20
 במערכת הזום.-28.12.20
 הזום. במערכת-30.12.20

 .במערכת הזום-4.01.21
 סיור יום.-06.01.21
 ת הזום.במערכ-11.01.21
 ת שבירו.כם, מיקום מכללמבחן מס-12.01.21

 
 מחיר הקורס ותשלום

                  מ"מע + ש"ח 1,650  :הקורס מחיר
                        מ"מע + ש"ח 1,260  הקבלנים בנגב ארגון לחברי   
 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות   

 
 תעודת גמר

 
מנהל הבטיחות במשרד כיס מאושרת ע"י העומדים בדרישות הקורס והמבחנים מקבלים תעודת הסמכה 

 .משעות הקורס 100%יש חובת נוכחות  .הכלכלה והתעשייה
 .למי שנעדר מסיבות מוצדקות, תינתן אפשרות להשלמה עד שלושה חודשים ממועד סיום ההכשרה
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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   

 
                        .מ"מע  +ש"ח 1,260  הקבלנים בנגב ארגון לחברי  .מ"מע  +ש"ח 1,650  :הקורס מחיר

 נוכחות מלאה חובה בקורס*

 והתחייבות הצהרה

 קורס ביטולתנאי ו ההרשמה נחיותה כל לי וברורות לי ידועות וכי ל"הנ הקורס על המידע כל את קיבלתי כי ה/מצהיר ניהנ
 יילימוד במהלך שתקבענה אלו לרבות , המכללה תקנות את לקיים ת/ומתחייב בקורס השתתפותי את ר/תמאש ניהנ

 כלפי שלי אישי חוב גם תהווה ,לימודי בגין ,למכללה אחר תשלום בכל או הלימוד שכר בתשלומי עמידה אי כי ה/מסכים יהננ
 על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנני. מטעמה תעודות או שירותים קבלת ממני למנוע רשאית תהיה המכללה וכי המכללה

  .והנכונים המדויקים ,המלאים פרטיי הם זה בטופס ידי
 .המכללה נוהלי לי וידועים המכללה תקנון את זה במייל קיבלתי כי מצהיר אני

 המכללה לאתר ויועלו המכללה צוות י"ע יצולמו אשר תמונות לפרסם מאשר נניה

 תנאי תשלום ודמי ביטול

            עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
 (הקורס במחיר גלום זה סכום)ש"ח.  300 ם על סך:ורישו טיפול דמיהנני מאשר תשלום  .2
 כל לי יהיו ולא והרישום הטיפול לדמי החזר יינתן לאי בקורס  השתתפות את לבטלשהיא  סיבה מכל חליטאו מידהב .3

 .מ"בע שבירו מכללת כלפי תביעות או /ו דרישות או /ו טענות
 שהשתתפתי, לאחר בקורס השתתפותי את לבטל סיבה מכל ואחליט במידה כי לי ידוע  :הקורס עבור תשלום יתרת .4

 .במלואו התשלום את להסדיר ואני מתחייב שהועברו לתשלומים החזר יינתן לא הראשון במפגש
 הינם הכספי החיוב תנאי, בלבד בקשה טופס מילוי באמצעות תעשה בקורס השתתפות/הרשמה ביטול הודעת .5

 .המכללה בתקנון כמפורט

 :לימודים הפסקת/ ביטול של במקרה הכספי החיוב שיעור .6
 לפני עסקים ימי 7 עד ייעשה שהביטול בתנאי ההרשמה ביצוע מיום - יום 14 עד בקורס השתתפות ביטול •

 . מבניהם הנמוך ח"ש 100 או הקורס מתעריף 5% יחויב התלמיד בעלות של -  הקורס פתיחת
 15%יחויב התלמיד בעלות של  – לפני פתיחת הקורס - או פחות ימים 6 עד בקורס השתתפות ביטול •

 מתעריף הקורס + דמי הרשמה
 התלמיד יחויב בתעריף מלא כולל דמי הרשמה. –הפסקת לימודים מהשיעור הראשון ואילך  •

                .                                                    קראתי והבנתי:                                                     
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 תאריך:________

 אישור וחתימה עבור מועמד פרטי:

 מכללת שבירו בע"מ, לכבוד

 אני הח"מ, 

                                  _____________חתימה:  _______________ :ת"ז___________   תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

ולא יהיו לי כל טענות ו/ או דרישות  כספי לא יינתן החזר  ללא הודעה מראש בכתב במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי
 ו/ או תביעות כלפי מכללת שבירו בע"מ.

 

 מועמד מחברה: עבוראישור וחתימה 

 

 ____________:_____ח.פתאריך:__________   שם מאשר:______________________  

  ______________________________ חתימה וחותמת חברה:_____כתובת לשליחת דוא"ל  __________טלפון: 

 

 מזומן. מע"מ + ₪  1000תנאי תשלום: עד 

 .5שלוחה  08-9955918ר טרם תחילת הקורס להנה"ח : יש להסדי30שוטף +  מע"מ + ₪ 1000מעל 

  08-6512107או לפקס:  finance@shviro-college.co.ilאו למייל: 

 

 

 ס:                                    .פרטי הכרטיס: שם בעל הכרטי

 __________ תוקף: ____________-__________-__________-_____מספר כרטיס: _____

 ______ספרות אחרונות בגב הכרטיס__ 3____________ ___מס. הזהות של בעל הכרטיס ____

 

mailto:marketing2@shviro-college.co.il

