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"קול-קורא" לפתיחת קורס "מנעולנים"
 .1כללי:
מוצע בזאת קורס להכשרת מנעולנים לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" מטעם יחידת התעסוקה ב"צוות" ובשיתוף
מנהל הפרישה מצה"ל .
הקורס יועבר ע"י "מכללת אתגר" ,המרכז הבין תחומי להשכלה המוביל באזור הדרום .הקורס הינו מקצועי
ומתבצע בשיטות מתקדמות .
 .2המטרה:
להכשיר חברי "צוות" ,דורשי עבודה ,שיעסקו במקצוע המנעולנות כולל פריצת רכבים.
לאחר סיום הקורס יקבלו תעודת מנעולן של "מכללת אתגר" על תנאי עמידה בדרישות הקורס.
 . 3מתכונת הלימודים:
א .בתחילת הקורס יינתן לכל משתתף ספר  +ערכה לפריצה נקייה.
ב .הקורס יהיה מחולק לשניים ,עיוני ומעשי.
ג .הקורס יתקיים בין התאריכים  12.01.10-12.01.10ויערך ברצף בימים א'-ה'  ,בשעות .09:00-12:00
ד .הקורס יתקיים במכללת אתגר ברח' דרך המשחררים  , 7באר שבע.
ה .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
 .4שכר לימוד:
נושאי לימוד:
 )1מבוא ועקרונות תחום המנעולנות
 )2סוגי מנעולים ,מערכות צילינדרים ומאסטרים
 )3מנעול קודן -סוגיהם ,התקנה ,תכנות ,חיווט וחיווי
 )4התקנה/פריצה ותיקון מנעול (התאמת סוג המנעול לצורכי הלקוח)
 )5פריצה באמצעות פיקלים ,פריצה בכלים חכמים ,פריצה נקייה
 )6פריצת פלדלת ,החלפת מנגנון פלדלת ,התקנת מנעול נוסף בפלדלת
 )7כספות -הכרת מבנה וסוג הכספות ופריצה לכספת רגילה
 )8פריצת רכב -שימוש בכלים מקצועיים ללא נזק
 )9היבט משפטי בעבודת המנעולן -מה מותר ומה אסור
 )11ביטוח -מה נדרש היום על פי הפוליסות המוצעות
 )11תרגול מעשי ,הדגמת דלת חכמה +שלט נחות +טביעת אצבע +קודן
 )14שירות לקוחות ותקשורת בינאישית
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 )15הכרת מנגנון של תריס חשמלי
 )16פריצת מנעול רתק
 )17פריצת צילינדר רגיל – שבירה וקדיחה
 .5שכר לימוד:
עלות הקורס לחברי "צוות" –  ₪1311כולל מע"מ  ₪ 351(,ישולמו מראש במעמד הרישום לקורס) .ניתן
לשלם ב 3 -צ'קים או תשלומים באשראי ביום פתיחת הקורס.
התשלום ישולם ע"י המשתתף בקורס ,ישירות למכללת אתגר.
 .6דגשים:
א .מודגש כי בתום הקורס  ,העבודה הינה כעצמאי
ב .מספר המקומות מוגבל  .כל הקודם זוכה.
 .7הנחיות לפעולה:
חברים הרואים עצמם מתאימים ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו ליחידת התעסוקה במייל או בטלפון
 13-6173541/42חוזר תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים,
השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי
וזאת לא יאוחר מתאריך 12.11.21
 .8נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות הקורס.

בהצלחה!

דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה מחוז דרום
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