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 ותשע"    כ"א באייר

 2016       מאי      29  
                                                                                                                                                                                   

  צה"ל חברי "צוות" ומערכת הביטחוןממונה בטיחות בעבודה לפורשי   קורס
 קול קורא

 רקע

לחברי צוות/פורשי צה"ל  ממונה בטיחות בעבודה להכשרת קורס מוצע בזאת  .1
 .בלבדון טחיוכוחות הב

 /דצמברנובמברב פתח ת ,ופורשי כוחות הביטחון "פורשי צה"ל חברי "צוותל התוכנית .2
נהל ימותנה בקבלת אישור ממ .יוםבלימודי  שלושה חודשיםמשך כיתו 2016

 .ובמספר המשתתפים הכלכלההבטיחות במשרד 

 ד'.-ימים בשבוע, ימים א' 4הלימודים יתקיימו   .3

יל חומר לימוד עיוני מעמיק של תקנות וחוקים קורס ממונה בטיחות בעבודה מכ .4
את המועמדים  יםבנושאים רבים, זאת לצד עבודה מעשית מגוונת ועשירה המכשיר

 בקורס לשמש כממוני בטיחות בעבודה לכל דבר. 

ביותר הן בשל המוטיבציה  ימשמעותו ערך מוסף גבוה חברי "צוות" -פורשי צה"ל  ל .5

המקצועי שלותם והניסיון בהן בשל  נטלקטואלית ,הערכית שלהם, הן בשל יכולתם האי
 .הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאי

 מטרה
 

בטיחות  הונכממלשמש  בעלי פוטנציאל מתאים  חברים להכשיר קורסמטרת ה .6
בתעשייה, וכל להשתלב , י ממונה בטיחות תתעוד בעל  קורסבוגר ה  .בעבודה

            במגזר הפרטי והציבורי.
 

 לתוכניתשותפים 
 

  )מינהל הפרישה( מח' מופ"ת ,צה"ל ארגון גמלאי - ""צוות:  שותפים קורסל .7

 .בטיחות ובטחון בע"מ -ומכללת בוב

 

 התוכניתומבנה מסגרת 
 

 יפורסם בהמשך(. מדויקחיפה )מקום בהלימודים יתקיימו  .8

 נובמבר / דצמבר )לו"ז מדויק יקבע בהמשך(. -  הקורסמועד פתיחת  .9
 שעות לימוד 291 –ד', כ -שלושה חודשים בלימודי יום, ימים א' –משך הלימודים 

 שעות הנחיית פרויקטים. 40 –ו  

 "צוות" תערך לקראת סוף הקורס. מטעם ארגון סדנת העצמה אישית.  10  

 
 הסמכה

 
  מינהל על מסיימי הקורס לעמוד בפני ועדת בחינה )"הסמכה"( שבראשה נציגי . 11

 מסיימים שיעברו בהצלחה את הבחינה תוענק תעודה ל. לההכלכמשרד הבטיחות ב      
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 נהל ימ מטעם משרד הכלכלה "ממונה בטיחות בעבודה" המסמיכה למקצוע       
 בטיחות וביטחון. -הבטיחות ובוב       

 השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
  

 ית יסייעו לבוגרי התוכנ , בטיחות ובטחון -ביחידת תעסוקה ב"צוות" ומכללת בו .12
 מפעלים ב, בתעשיות, המתאימים שסיימו בהצלחה את הקורס להשתלב בתעסוקה      
 ."ממונה בטיחות בעבודה"בהם פונקציית  ובחברות אשר פועלת      

 

 ודרישות: תנאי קבלה
 

 .פורשי מערכת הביטחון ול  ברי "צוות"לפורשי צה"ל, ח הקורס  מיועד. 13
 וניסיון של שנתיים או וגיה או ההנדסה ודומיהםתואר בתחום מדעי הטבע, הטכנול. 14

 יותר במקצוע לאחר הלימודים. 
 .שנות ניסיון לפחות בעבודה במקצוע 3עם  הנדסאיטכנאי או . 15
  תבמקרים מסוימים, במקום ההשכלה הנדרשת ניתן לקבל אישור חריג מטעם מפקח. 16

 .שנים בתחום הבטיחות 3עבודה וניסיון מעשי של       
      נציגי , הכלכלהבמשרד  הבטיחותנהל ימ מפקחיראיון בפני ועדת קבלה המורכבת  .17

 .ונציגי "צוות" בטיחות ובטחון בע"מ-מכללת בו"ב
 

 שכר לימוד
 

 .כולל מע"מלא ₪  300,8  למשתתף: עלות  הקורס. 18

   (משתתפים פתיחת הקורס, מותנת במינימום)      
 יינתן סיוע באופן הבא:מצאו מתאימים, ברים שיעברו ועדת קבלה ויחל. 19

  למי שוועדת "סל הכשרה "  נתן ע"י ארגון "צוות"יי ₪ 4,000 עד סךמותנה מענק  .א

 .רות מקצועיותתקציב הכשבמסגרת  תמצא כי רשאי לקבלו,    
 (. ובאישור וועדת "סל הכשרה" קריטריוניםב)מחייב עמידה     

 שירות למכללה.י יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס .ב
  שטרם מימשו את "סל  ,פורשי צה"ל/זרועות הביטחוןמקרב  קורסהמשתתפים ב. 20

 באמצעות הסכום  ימודלר האת חלקם בשכ וסבסדהפרישה", או חלק ממנו, י       
  אמות המידה הקיימות.ו"סל", ע"פ נהלי מנהל הפרישה  העומד לרשותם ב       

 

 הנחיות לפעולה
 

  לקורס המוצעהנדרשים  והעונים לתנאי הסףאים עצמם מתאימים חברים הרו. 21
   או למייל 6173540-03ת תעסוקה צפון בטלפון ללמנה יפנו ,וומעוניינים להשתתף ב       

 תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים:   wzafon@tzevet.org.il  חוזר       

  מועד פרישה צבאית,  דרגה ,טלפון, כתובת מגורים, השכלהשם מלא, גיל, מספרי        
 ,  מהשרות צבאי/ביטחוני       

   .3/7/2016מתאריך וזאת לא יאוחר        

 תהיה  מהמועמדים יתקיים כנס מועמדים. לחלק  2016 ספטמברבמהלך חודש        
 ולחלקם יקבע מועד מאוחר יותר. יוםבאותו  הכלכלה דשרמ ועדת קבלה של        

 שתנהל את הרשמת  ת בוב בטיחות ובטחוןמכלל"לתועבר ת המועמדים רשימ .22
 לצורך זימונם לראיון קבלה.המועמדים   

 ברור ל ,שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכניתנ .23
 .הוהנחיי  

                                                                             בברכה,                                                                                                              
                                                                                                             

 סלוצקידליה                                                                                                                        
                                                                                                             צפוןתעסוקה  תמנהל                                                                               

 "צוות"                                                                                                    
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