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קול קורא  -קורס "ממונה בטיחות בעבודה" לפורשי צה"ל חברי "צוות"
ומערכת הביטחון
רקע
 .1מוצע בזאת קורס להכשרת "ממונה בטיחות בעבודה" לחברי צוות/פורשי צה"ל
וכוחות הביטחון בלבד.
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התוכנית לפורשי צה"ל חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון ,תפתח ב 27-בפבר' 2022
ותימשך כ 4-חודשים בלימודי יום .מותנה בקבלת אישור ממינהל הבטיחות במשרד
העבודה ובמספר המשתתפים.
קורס ממונה בטיחות בעבודה מכיל חומר לימוד עיוני מעמיק של תקנות וחוקים
בנושאים רבים ,זאת לצד עבודה מעשית מגוונת ועשירה המכשירה את המועמדים
בקורס לשמש כממונים על הבטיחות בעבודה לכל דבר.
לפורשי 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.
ממונה על הבטיחות הוא בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעסיק לממונה על
הבטיחות וגיהות העובדים במפעל .ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע
לחוקים ,לתקנות ולתקנים בענייני הבטיחות ,לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל
עניין הנוגע לבטיחות ,גיהות ,הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל
ולקדם את התודעה בנושאים אלו.
חובת מינוי ממונה על הבטיחות במפעל מפורטת בסעיף  4בתקנות ארגון הפיקוח על
העבודה(ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו .1996
לא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות ,ולא יועסק ככזה ,אלא אם כן בידו אישור כשירות
תקף.

מטרה
 .6מטרת הקורס להכשיר חברים בעלי פוטנציאל מתאים לשמש כממונה בטיחות
בעבודה .בוגר הקורס בעל תעודת ממונה בטיחות ,יוכל להשתלב בתעשייה,
במגזר הפרטי והציבורי.

שותפים לתוכנית
 .7לקורס שותפים " :צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת  -מנהל הפרישה.
ומכללת בו"ב בטיחות ובטחון.
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 .8תנאי קבלה ודרישות:
ניסיון במקצוע
כללי/השכלה
הסעיף
תקנות ארגון הפיקוח על בעל תואר מוכר בתחום מדעי ניסיון של שנתיים לפחות
או במקצועו כבעל תואר ,לאחר
הטכנולוגיה
הטבע,
העבודה סעיף ( 3א)
הזכות לתואר
ההנדסה ודומיהם
ניסיון של  3שנים לפחות
טכנאי או הנדסאי
במקצועו כבעל תואר ,לאחר
הזכות לתואר.
טבלת השכלה מקצועית שוות אישור מטעם מפקח העבודה ניסיון של  3שנים לפחות
ערך למועמדים לקורס ממונים ראשי כי האדם בעל השכלה בתחום הבטיחות והגיהות
שוות ערך להשכלה הנדרשת לאחר הזכאות לתואר.
על הבטיחות בעבודה
מעבר ועדת קבלה באישור מפקח עבודה
 .9מסגרת ומבנה התכנית:
מיקום הקורס" :מכללה לעיצוב" ,ברחוב עדן  9ראשון לציון.
משך הקורס 316 :שעות  40 +שעות פרויקט.
משך הלימודים 4 :ימים בשבוע ,ימים א'-ד' לימודי בוקר .08:30-16:30
מועד פתיחה.27/02/2022 :
סיום משוער.20/06/2022 :
.10תנאים להסמכה:
עמידה בהצלחה במבחנים:
שני מבחני ביניים (.)70%
מבחן סופי בכתב (.)70%
מבחן סופי בע"פ (מול ועדת הסמכה).
עבודת גמר (.)70%
חובת נוכחות .80%
וועדת הסמכה.
חבר שלא יצליח במבחן המסכם ו/או בעבודת הגמר רשאי לחזור עליהם פעם נוספת ,במועד
שלא יעלה על  6חודשים מהמועד הראשון .חבר שיכשל במבחן ההסמכה בפעם השנייה יהיה
זכאי להיבחן פעם אחת נוספת ובלבד שיקבל אישור לכך מידי מפקח עבודה ראשי,
הבחינה הינה בעלות החבר.
למסיימים שיעברו בהצלחה את הבחינה ,תוענק תעודת הסמכה למקצוע "ממונה בטיחות
בעבודה" ,מטעם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומכללת "בו"ב-בטיחות ובטחון".

השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
 .11יחידת תעסוקה ב"צוות" ומכללת "בו"ב-בטיחות ובטחון" ,יסייעו לבוגרי התוכנית
המתאימים שסיימו בהצלחה את הקורס להשתלב בתעסוקה ,בתעשיות ,במפעלים
ובחברות אשר פועלת בהם פונקציית "ממונה על הבטיחות בעבודה".

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל – תעסוקה מחוז יהודה רח' גאולה  ,4רחובות מיקוד 76272
טלפון 03-6173545:פקס'E- MAIL: awyehuda@tzevet.org.il08-9471239 :
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שכר לימוד
 .12עלות הקורס למשתתף הינה ,12,753 :כולל מע"מ
עלות הקורס לחברי "צוות" –  ₪ 10.200כולל מע"מ
המחיר כולל כל החומר הנדרש לקורס ,לכל תלמיד.
 .13לחברים שיעברו ועדת קבלה וימצאו מתאימים ,יינתן סיוע באופן הבא:
א .מענק מותנה עד סך  ₪ 6,000יינתן ע"י ארגון "צוות" למי שוועדת "סל הכשרה"
תמצא כי רשאי לקבלו ,במסגרת תקציב הכשרות מקצועיות.
(מחייב עמידה בקריטריונים ובאישור וועדת "סל הכשרה").
ב .יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס ישירות למכללה.
 .14דמי רישום מכל משתתף יגבו במעמד הרישום בסך  ,₪ 500סכום זה יקוזז מהעלות
הכוללת(ביטול השתתפות לאחר ועדת קבלה  -דמי הרישום לא יוחזרו למשתתף
שעבר ועדת קבלה והתקבל לקורס).

הנחיות לפעולה
 .15חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע
ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו למנהל תעסוקה יהודה במייל או בטלפון
 03-6173533/45חוזר תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי
טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני
וזאת לא יאוחר מתאריך  2בינואר .2021
 .16רשימת המועמדים תועבר למכללת "בו"ב-בטיחות ובטחון" שתנהל את הרשמת
המועמדים לצורך זימונם לראיון קבלה.
 .17מכללת "בו"ב-בטיחות ובטחון" ,היא רשות ההסמכה מול מנהל הבטיחות,
כל התנהלות הקורס יהיה באחריותה הבלעדי.
פתיחת הקורס מותנית באישור מנהל הבטיחות.
 .18נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.
בברכה,

ארנון משה
מנהל תעסוקה יהודה
"צוות"
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