
 

  מנהל עבודה בבנייןמנהל עבודה בבנייןעוזר בטיחות לעוזר בטיחות ל
 

 .ימונה עוזר בטיחות קובע שבכל אתר בנייה 8102–עוזר בטיחות(, התשע"ח –החוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון  -רקע 
 מ"ר ימונה עוזר בטיחות לצד מנהל עבודה שיהיו אמונים על תחום  0111-מטרים ובשטח של למעלה מ 7-בגובה למעלה מ

 הבטיחות בלבד ויסייעו באכיפת הבטיחות באתר. 
  על שלט באתרותפקידו חייב לפרסם את שמו  יהבהיעדר עוזר הבטיחות, ומבצע הבניה יה אסורההעבודה באתר תהיה. 
 בנייה באתר עבודה למנהל לסייע ותפקידו לחוק א 25 בסעיף מוגדר אשר בטיחות עוזר מינוי חובת מטיל -  )א( ב 25 סעיף, 

 .א 25 בסעיף כהגדרתו
 שהכיר לימודים ובמוסד ראשי עבודה מפקח שקבע תכנית לפי ייעודית הכשרה לסיים בטיחות עוזר על כי קובע לחוק (3ג) 25 סעיף 

 .ראשי עבודה מפקח בו
, כי לפי  תפקודם לצורך הנדרשים כלים מקצועיים בבנייה,  עבודה למנהל בטיחות עוזר לתפקידי המיועדים לעובדים להקנות הקורס:מטרת 

מנהלי עבודה כעוזרי בטיחות ל בוגרי הקורס יכולים להתמנות ולשמש .בכל אתר בנייה ימנה מבצע הבנייה עוזר בטיחותהחוק, 
 .8102–התשע"חשל תקנות הבטיחות בעבודות )עבודות בניה(  א82סעיף  9 סעיף בבניה ובניה הנדסית על פי תקנה

 :נושאי הלימוד

 
 עבודה בגובה 
 חוקהדרישות הבניה ומקצועות ו סוגי עבודות 
  ארגון האתר וניהול הביצוע 
 

  אחריותחקיקה בנושא עבודות בניה , 
 כלים וציוד בניה 
  ועזרה ראשונה, גהות בטיחות 
 ,עבודה ניהול עבודה עם צקליסטים 

 
 :הבאות הדרישות בכל יעמוד בטיחות עוזר הכשרה לקורס מועמד  :תנאי קבלה

 בגיר. 
 בפני המועמד יציג ,כך לשם - הנדסית בניה עבודות או בניה עבודות בביצוע לפחות שנתיים של מוכח ניסיון בעל 

 המעסיק הצהרת) הנדסית בניה עבודות או בניה עבודות בביצוע המועמד העסקת המאשרת ים/מעסיק הצהרת להכשרה הרשות
 ההעסקה משך ,שביצע העבודות מהות ,המועמד הועסק שבמסגרתו הפרויקט ,המעסיק של וחותמת חתימה ,חברה לוגו תכלול

 .(העבודה בוצעה בו האתר פרטי,פרוייקט בכל
  .בנוגע ליכולותיו בתחום ובחינת ידע יש. כוללת ריאיון     :וועדת קבלה

 100% א הי בהכשרה התלמידים נוכחות   :          נוכחות
 .שעות לימוד 52    :משך הקורס
 :::61הלימודים יחלו מהשעה  :     ימי הלימוד

 "מנהל עבודה בבנייןעוזר בטיחות ל" תעודה תוענק למי שעמד בהצלחה בבחינות       :תעודת גמר
 . בתוספת מע"מ כחוק₪  :658   : מחיר הקורס

 טופס הרשמה

  ת.ז  שם פרטי ומשפחה

  תפקיד בעבודה
טל' 

  טל' נייד  בעבודה

  דוא"ל

  כתובת

 :ואישור ההתחייבות פרטי חברה

  ח.פ  שם החברה

  מיקוד  כתובת החברה

  תפקיד  טל  איש קשר

  טל' הנהח"ש  הנהח"ש )דוא"ל למשלוח חשבונית(

 :שלהלן התנאים את  בחתימתנו אנו הח"מ מאשרים
 פקס/במיילביטול יתקבלו  הודעות .בפועל מהעלות -50% ב , יחויבימים שלפני מועד פתיחת הקורס 3הרשמה במהלך  ביטול 

 .בלבד

   .אי הודעה על ביטול הרישום ו/או אי הגעה לקורס כמתחייב בתכנית הקורס, תחייב אותנו בתשלום מלוא שכר הלימוד 

 הקורס או לוח הזמנים הקורס  פתיחה מועד לשנות הזכות את לעצמה שומרת הדרכות באר ידוע לנו ומוסכם בזאת כי מכללת
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  מלוא שכר הלימוד. מלא התשלום יתבצע גם במקרה של אי הגעה ללימודים ו/או  , לשלם אתבאופן בלתי חוזרמתחייבים בזה אנו

_____________ לא כולל  מחיר הקורס  באר הדרכות.הפסקת הלימודים מכל סיבה שהיא מסיבה שאינה קשורה ב

 מע"מ.

 
  חתימה וחותמת  תאריך

 


