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   קול קורא צה"ל חברי "צוות" ומערכת הביטחון ממונה בטיחות בעבודה לפורשי  קורסהשתלבות ב

 רקע 

וכוחות  ות/פורשי צה"ל י צולחברונה בטיחות בעבודה ממרת להכש קורס השתלבות בע בזאת צומ .1
 .טחוןיהב

נהל ימותנה בקבלת אישור ממ  .ערבבלימודי    חודשים  9-משך כיתו    2202  'אוגב  28-ב  פתחת  התוכנית .2
  ובמספר המשתתפים. עבודהההבטיחות במשרד 

בנושאים רבים, זאת לצד   י מעמיק של תקנות וחוקים דה מכיל חומר לימוד עיונו בבערס ממונה בטיחות  וק .3
בטיחות בעבודה לכל ה  ם עלעבודה מעשית מגוונת ועשירה המכשירה את המועמדים בקורס לשמש כממוני

 דבר. 

הם, הן  ערכית שלביותר הן בשל המוטיבציה ה  ימשמעותו  ערך מוסף גבוה  חברי "צוות"  -פורשי צה"ל  ל .4
 .הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאיהמקצועי שלותם והניסיון בבשל הן  ,ולתם האינטלקטואליתכיל בש

הבטיחות וגיהות העובדים   ממונה על הבטיחות הוא בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעסיק לממונה על .5
הנוגע   בכל  למעסיק  לייעץ  אחראי  הבטיחות  ממונה  הבנקתל,  לחוקיםבמפעל.  בענייני  ולתקנים  טיחות, ות 

עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית צוות הניהול והתכנון בכל  לסייע לו ולאנשי  
חובת מינוי ממונה על הבטיחות במפעל מפורטת   ולקדם את התודעה בנושאים אלו.של העובדים במפעל  

לא יעסוק אדם כממונה    .1996בטיחות(, התשנ"ו  על    עבודה)ממוניםהנות ארגון הפיקוח על  קתב  4בסעיף  
 תקף.על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אישור כשירות 

 מטרה 
 

גר  וב  .בטיחות בעבודה הונכממלשמש  בעלי פוטנציאל מתאים  חברים להכשיר קורסמטרת ה .6
             הציבורי.בתעשייה, במגזר הפרטי ווכל להשתלב , י ה בטיחותונממ תתעוד בעל  קורסה
 

 שותפים לתוכנית 
 

 .המכללה למקצועות הניהול והתעשייה -ומכללת שבירו צה"ל ארגון גמלאי  - ""צוות:  שותפים קורסל .7

 

 : קבלה ודרישות תנאי .8

 

 ניסיון במקצוע  השכלה/ילכל הסעיף 

ל  עתקנות ארגון הפיקוח 
 )א( 3ה סעיף העבוד

בעל תואר מוכר בתחום מדעי  
גיה או  הטבע, הטכנולו

 ההנדסה ודומיהם 
 

ניסיון של שנתיים לפחות  
במקצועו כבעל תואר, לאחר 

 הזכות לתואר 

שנים לפחות   3ניסיון של  טכנאי או הנדסאי 
במקצועו כבעל תואר, לאחר 

 ואר.תלת הזכו

טבלת השכלה מקצועית שוות  
ממונים ערך למועמדים לקורס  

 על הבטיחות בעבודה

אישור מטעם מפקח העבודה 
י כי האדם בעל השכלה ראש

 רך להשכלה הנדרשתשוות ע

שנים לפחות   3ניסיון של 
בתחום הבטיחות והגיהות  

 לאחר הזכאות לתואר. 

 מעבר ועדת קבלה באישור מפקח עבודה 
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 : תכניתה נהמסגרת ומב .9
 .באר שבע 6יד ושם וב , ברח" שבירו תמכלל": קורסמיקום ה           

 .מפגשים 64, פרויקט שעות 40שעות +  316: משך הקורס
, בהתאם להנחיית מנהל הבטיחות 17:00-21:00  ערבד' לימודי    ,א'  םימיבשבוע,    יומיים:  הלימודים  משך

 .ZOOM -מתוכנית הקורס תועבר ב 30%נכון להיום עד 
 . 05/2023: סיום משוער

  
 : נאים להסמכהת.10

 עמידה בהצלחה במבחנים:     
 (. 70%ביניים ) שני מבחני

 (. 70%בכתב ) יפסומבחן 
 "פ )מול ועדת הסמכה(. מבחן סופי בע
 (. 70%עבודת גמר )
 . 80%חובת נוכחות 

 וועדת הסמכה.
 

שלא יצליח במבחן המסכם ו/או בעבודת הגמר רשאי לחזור עליהם פעם נוספת, במועד שלא יעלה על   חבר
מהמועד    6 במ  חבר.  וןהראשחודשים  ההסמכה  שיכשל  זכאי  הם  פעבבחן  יהיה  אחת שנייה  פעם  להיבחן 
 . הבחינה הינה בעלות החבר ,ל אישור לכך מידי מפקח עבודה ראשיספת ובלבד שיקבנו

למסיימים שיעברו בהצלחה את הבחינה, תוענק תעודת הסמכה למקצוע "ממונה בטיחות בעבודה", מטעם 
 מכללת "שבירו".וקתית מנהל הבטיחות והבריאות התעסו

    

 הקורס  ת בתעסוקה בתום השתלבו 
  

 המתאימים שסיימו בהצלחה את הקורס  יסייעו לבוגרי התוכנית ,"שבירו" ה ב"צוות" ומכללת יחידת תעסוק  .11
 בטיחות על הממונה " הם פונקציית ב ובחברות אשר פועלת מפעליםב, בתעשיות, להשתלב בתעסוקה      
 . " עבודהב      

 שכר לימוד 
 

   ע"מכולל מ₪  850.10 –עלות הקורס לחברי "צוות" . 12
    ₪  500 :ת קבלה(ה לוועד בדיקת מסמכים + הגש )דמי טיפול  .החומר הנדרש לקורס לכהמחיר כולל       
 שהיא או תף מכל סיבה )דמי הטיפול יקוזזו מסך עלות הקורס ולא יוחזרו במקרה של ביטול מצד המשת      
  מקרה שהמשתתף לא עבר וועדת קבלה עפ"י החלטת המפקח(.ב      
          
 א:יינתן סיוע באופן הבברים שיעברו ועדת קבלה וימצאו מתאימים, חל. 13
 תמצא כי רשאי לקבלו," ועדת "סל הכשרה למי שו נתן ע"י ארגון "צוות" יי  ₪  6,000 עד סךה מותנמענק  .א

 (. ובאישור וועדת "סל הכשרה"  קריטריוניםב)מחייב עמידה   .ותרות מקצועיתקציב הכשבמסגרת 
 ישירות למכללה. לם ע"י המשתתף בקורסלום תשויתרת התש . ב

 

 הנחיות לפעולה 
 

  יפנו ,וומעוניינים להשתתף ב ס המוצעורלקהנדרשים  והעונים לתנאי הסףחברים הרואים עצמם מתאימים . 14
  :הפרטים הבאים את מצייניםתוך שהם חוזר   6173533/45-03או בטלפון  במייל יהודהתעסוקה  ללמנה       
 ר וחוזאת לא יא ישה מהשרות צבאי/ביטחונימועד פר ,טלפון, כתובת מגורים, השכלהיל, מספרי  שם מלא, ג      
    .2120 'אוגב  11מתאריך       

 לצורך זימונם לראיון קבלה. המועמדים שתנהל את הרשמת   "שבירו"מכללת לעבר  תות המועמדים רשימ .15
 אחריותה הבלעדי.בלות הקורס יהיה מנהל הבטיחות, כל התנה מכללת "שבירו", היא רשות ההסמכה מול .16

 הקורס מותנית באישור מנהל הבטיחות. פתיחת  
 . הוהנחיי ברורל ,התכנית וד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודותעמשמח לנ .17
 
 

                                                                               בברכה,                                                                                   

 ארנון משה                                                                               
                                                                                                                     נהל תעסוקה יהודהמ                                                                                    
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