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  קול קורא – קורס תחזוקאי מטפים מטלטלים: הנדון 

  

  רקע

אזור ל מ"פורשי צהל תחזוקאי מטפים מטלטליםמוצע בזאת קורס להכשרת  .1

 .הצפון

 .מפגשים 6תימשך , "צוות"חברי  / ל"רשי צהוהתוכנית לפ .2

 – רישיון בפיקוח נציבות כבאות והצלה – מטלטליםתחזוקאי מטפים קורס  .3

בודק ותחזוקאי מוסמך למטפים הקורס מיועד לאנשים המבקשים להיות 

 .ומוסדות למבניםמטלטלים 

תקן מחייב  -מכון התקנים הישראלי, 129/1הרישיון הנו אישי בהתאם לתקן 

  .והן בתחום המעשי וכולל ידע הן בתחום העיוני

 ,בניין בתחום המטפים המטלטלים/ קעס/או לאשר מוסד 4על מנת לקבל טופס 

  .חייב להיות בעל רישיון של תחזוקאי מטפים מטלטלים מוסמך מטעם הכבאות

  מטרה

במערכות כיבוי הדרוש לעוסקים  והמעשי קורס זה נועד להקנות את הידע העיוני .4

 .מטפים ומטלטלים אש

סקירת , דיני כבאות ,מהות האש: במסגרת הלימודים יילמדו הנושאים הבאים  .5

  , תקנים למטפים מטלטלים, היבטי בטיחות, הכרת תקנים ישראליים, הציוד

 ,ביצוע מעשי של תחזוקת מטפים, הכרת יסודות, מפרטי תחזוקה למטפים

ניתוח , ויסקירה יסודית של חומרי כיב, הכרת מערך ייצור מטפים מטלטלים

  .רגוליםת –ן מסכם עיוני ומעשי מבח, אבקה גז, תרחישים
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  שותפים לתכנית .6

ומכללת ל "מנהל הפרישה של צה, ל "ארגון גמלאי צה –" צוות: "לקורס שותפים

 .חיפה" מישלב"

  

  ומבנה התכנית  מסגרת  .7

מול קניון לב (חיפה , 5ליאון שטיין ' רח, "מישלב"במכללת הלימודים יתקיימו 

 )המפרץ

 .17.1.2016מועד פתיחת הקורס  .8

 24.1.2016' עד יום א 17.1.2016' מיום א ,בלבד שישה ימים יםמשך הלימוד .9

 .09:00-15:00מהשעה 

 .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים .10

 

 הסמכה  .11

 .התעודה מהווה רישיון –יום הקורס תינתן תעודת גמר מטעם המכללה בס .א

    מעבר בוחן  רק לאחרהרישיון תחזוקאי מטלטלים של נציבות כבאות יינתן         

   .מסכם        

התעסוקה ומנהל הפרישה ' יח–" צוות" פ "בשת חיפה" מישלב"מכללת   .ב

תעשיה באזור / בטיחות אש בחברותבוגרי התוכנית יסייעו בהעסקת  ל"בצה

עמידה , נוכחות מלאה בשיעורים -בכפוף למספר תנאיםזאת , הצפון

 .למתאימים ומצטייני הקורס, במבחנים ובקריטריונים כמתחייב במכללה

  ה

  :תנאי קבלה ודרישות .12

 ".צוות"חברי , ל"הקורס מיועד לפורשי צה .א

 .טכני  בעלי רקע .ב

  

  שכר לימוד .13

  . )מ"כולל מע( ₪ 3,335–מחיר הקורס        

  : המחיר כולל

 .צהריים. א, שתיה כיבוד קל בבוקר .א

 .סףתיק מקצועי כולל קוד כניסה לאתר הסטודנטים לצורך קבלת מידע נו .ב
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תמצא כי רשאי " סל ההכשרה"למי שוועדת " צוות"מענק מותנה יינתן על ידי  .14

יוענק למשתתף אשר יסיים את , לקבלו במסגרת תקציב הכשרות מקצועיות

 .ישתלב ויעסוק בתחום המקצועי שרכש, הקורס בהצלחה

או " סל הפרישה"שטרם מימשו את , ל"המשתתפים בקורס בקרב פורשי צה .15

 הסכום העומד לרשותם  סדו את חלקם בשכר הלימוד באמצעותיסב, חלק ממנו

  .י נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות"עפ" סל"ב 

  

  :הנחיות לפעולה

חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע  .ג

תוך שהם  יפנו למנהלת התעסוקה מחוז הצפון , ומעוניינים להשתתף בו

, כתובת מגורים, מספרי טלפון, גיל, שם מלא: פרטים הבאיםמציינים את ה

עד לתאריך  )בטחוני / מועד פרישה מהשרות צבאי , דרגה צבאית(השכלה 

/15/1231 

לברור , נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית .ד

 .והנחיה
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