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קורס ממונה בטיחות בעבודה לפורשי צה"ל חברי "צוות" ומערכת הביטחון
קול קורא
רקע
 .1מוצע בזאת קורס להכשרת ממונה בטיחות בעבודה לחברי צוות/פורשי צה"ל
וכוחות הביטחון בלבד.
 .2התוכנית לפורשי צה"ל חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון ,תפתח ב 24 -בנובמבר
ותימשך כ 11-שבועות בלימודי יום .מותנה בקבלת אישור ממינהל הבטיחות
במשרד העבודה ובמספר המשתתפים.
 .3קורס 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.
 .4לפורשי 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.

מטרה
 .5מטרת הקורס להכשיר חברים בעלי פוטנציאל מתאים לשמש כממונה בטיחות
בעבודה .בוגר הקורס בעל תעודת ממונה בטיחות ,יוכל להשתלב בתעשייה,
במגזר הפרטי והציבורי.

שותפים לתוכנית
 .6לקורס שותפים " :צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת  -מנהל הפרישה.
ומכללת בוב -בטיחות ובטחון בע"מ.

מסגרת ומבנה התוכנית
.7
.8
.9
.11

הלימודים יתקיימו בבית החייל בחיפה-שד' בן גוריון ,12חיפה
מועד פתיחת הקורס  24 -בנובמבר 9112
משך הלימודים –  11שבועות בימים א'-ד' בין השעות 11:11 - 10:01
( 331שעות אקדמיות – כולל הכנת פרויקט גמר).
סדנת "העצמה אישית" ,בהמשך יקבע מועד הסדנה.

הסמכה
 .11על מסיימי הקורס לעמוד בפני ועדת בחינה ("הסמכה") שבראשה מפקחים ממשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים .למסיימים שיעברו בהצלחה את הבחינה תוענק
תעודת הסמכה למקצוע "ממונה בטיחות בעבודה" ,מטעם מינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית ובוב בטיחות ובטחון.
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השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
 .12יחידת תעסוקה ב"צוות" ומכללת בוב בטיחות ובטחון ,יסייעו לבוגרי התוכנית
המתאימים שסיימו בהצלחה את הקורס להשתלב בתעסוקה ,בתעשיות ,במפעלים
ובחברות אשר פועלת בהם פונקציית "ממונה על הבטיחות בעבודה".

תנאי קבלה ודרישות:
 .13הקורס מיועד לפורשי צה"ל ,חברי "צוות" ולפורשי מערכת הביטחון .
 .14תנאי הסף  -טכנאי הנדסאי או מהנדס עם  3שנות ניסיון לפחות מקבלת הדיפלומה
(למהנדסים שנתיים) או תואר במדעי הטבע והסביבה.
 .15במקרים מסוימים ולפי טבלת מקצועות שווי ערך אשר מפורסמת ע"י מנהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית ,בנוסף לניסיון מעשי של  3שנים בתחום הבטיחות לאחר
הכשרה בתחום  -ניתן להגיש בקשה כמועמד חריג – באישור מפקח עבודה ראשי.
 .16על כל המועמדים אשר עומדים בקריטריונים לעבור ועדת קבלה המורכבת מנציגי
מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ונציג מכללת בוב בטיחות ובטחון.

תעודה
 .17לבוגרי הקורס אשר יעברו את מבחני מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בהצלחה
תינתן תעודת הסמכה מקצועית מוכרת ומאושרת ,מטעם מפקח עבודה ראשי במשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.

שכר לימוד
 .18לאחר הנחה מיוחדת לחברי "צוות" עלות הקורס למשתתף ₪ 11,012 :כולל
מע"מ .פתיחת הקורס ,מותנת במינימום משתתפים .
 ..19לחברים 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.
 .21המשתתפים בקורס מקרב פורשי צה"ל/זרועות הביטחון ,שטרם מימשו את
"סל הפרישה" ,או חלק ממנו ,יסבסדו את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום
העומד לרשותם ב "סל" ,ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות.
מודגש כי נכון להפצת הקול קורא טרם התקבל אישור סופי על כך ממנהל
הפרישה.

הנחיות לפעולה
 .21חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע
ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו לדליה סלוצקי מנהלת תעסוקה צפון במייל חוזר או
בטלפון  141-9012400 , 10-11/0451/10תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים:
שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה
מהשרות צבאי/ביטחוני וזאת לא יאוחר מתאריך 22/10/19
 .22רשימת המועמדים תועבר למכללת בוב בטיחות ובטחון שתנהל את הרשמת
המועמדים לצורך זימונם לראיון קבלה.
 .90נ שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.
בברכה,
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