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"קול קורא" -להשתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית לממונים על הבטיחות
פורשי צה"ל חברי "צוות" ומערכת הביטחון
רקע
 .1מוצעת בזאת "השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית" לממונים על הבטיחות בעבודה
חברי "צוות"  /פורשי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד.
 .2ההשתלמות לפורשי צה"ל חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון ,יפתח ב22/11/2121 -
ותיערך כ 02 -מפגשים.
 .3הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' ,מהשעה  2( ,8:11-11:11שבועות).
 .4השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית כוללת הרחבת הידע בתחום הבטיחות בבניה ובניה
הנדסית ,כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 .2לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ערך מוסף גבוה ומשמעותי ביותר הן בשל המוטיבציה הערכית
שלהם ,הן בשל יכולתם האינטלקטואלית ,הן בשל בשלותם והניסיון המקצועי הרב אותו צברו
במהלך שירותם הצבאי.

מטרה
 .1מטרת ההשתלמות להכשיר ממונים על הבטיחות לתחום הבניה והבניה ההנדסית
ובכך להרחיב הסמכתם המקצועית בתחום.

שותפים לתוכנית
 .7לקורס שותפים" :צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת-מנהל הפרישה ו"מכללת
שבירו"

מסגרת ומבנה התוכנית
 .8הלימודים יתקיימו ברח' דרך עדן  ,9ראשון לציון.
 .9מועד פתיחת הקורס .02/02/0202 -
 .11ההשתלמות תפתח במתכונת של  4ימים ,ימים א'-ד' ,בין השעות 18:11-11:11
ותערך כ 21 -מפגשים.
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הסמכה
 .00משתתף אשר יעבור את בחינת הסיום בהצלחה ,יקבל תעודה המעידה על מעבר
ההשתלמות הענפית בבניה ובניה הנדסית.
ההשתלמות מוכרת כ 01 -ימי כשירות לממונים על הבטיחות

השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
 .00יחידת תעסוקה ב"צוות" ו"מכללת שבירו" ,יסייעו לבוגרי התוכנית
המתאימים שסיימו בהצלחה את ההשתלמות להשתלב כממוני בטיחות בענף הבניה.

תנאי קבלה ודרישות:
 .01הקורס מיועד לפורשי צה"ל ,חברי "צוות" ולפורשי מערכת הביטחון ,שהינם ממונים על
הבטיחות ובעלי אישור כשירות ממנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (או שהיו בעלי
אישור כשירות ב 8 -השנים האחרונות).

שכר לימוד
 .01עלות מיוחדת לחברי "צוות" –  + ₪ 2,222מע"מ .

(פתיחת הקורס ,מותנת במינימום משתתפים)

המחיר כולל :מרצים ,תיק וחומר לתלמידים ,ריכוז הקורס ,מבחנים ,תעודות.

הנחיות לפעולה
 .02חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע ומעוניינים
להשתתף בו ,יפנו למנהל תעסוקה מחוז יהודה ,בטלפון  21-1071212/11או במייל:
 wyehuda@tzevet.org.ilעד לתאריך 21///0202
תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה,
דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני.
המועמדים

תועבר

ל"מכללת

שבירו"

שתנהל

את

 .01רשימת
המועמדים.
 .07נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.

בברכה,

ארנון משה
מנהל תעסוקה מחוז יהודה
"צוות"

הרשמת

