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 מדריכי בטיחות קורס הכשרת

   0061-09:00:   112.01.2החל  שלישי  ימי מפגשים  5קורס בין 
 כפר המכבייה ר"ג

  ארוחת צהרים מלאה במלון כפר המכבייה
   הפיקוח משרד התמ"ת 2011מוכר כימי כשירות ממשרד התמ"ת לשנת 

                                              
                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 הקורס  תייחודיו

, משוב וציונים קבוצתיים על העברת הרצאות  יבמסגרת הפעילות ישולבו הרצאות לרכישת ידע תיאורט

 יחות . בתחום בטיחות  והחשוב מכל יוכנו ויתורגלו העברת מערכי שיעור להדרכת בט

 וקבלת משוב. תתפים .בסיום המצגת יערך ניתוח פעילות  המש  בכל מפגש יועברו שיעורי בטיחות ע"י

מקנה למשתתף כלים מעשים בעמידה מול קהל ושיפור היכולת להבין ולקרוא באופן    הקורס תייחודיו

 . מקצועי את קהל היעד העומד מולו

 

 

 

 

 

 
 

"מחזיק  למסירת מידע בדבר סיכונים בדבר החובהמתוך תקנות הבטיחות 
בדבר סיכונים באמצעות בעל מקצוע  במקום עבודה יקיים הדרכה 

 . .שאישר לכך מפקח עבודה ראשי"מתאים
 
לך לשפר  שר  פך בשנים האחרונות לתחום מקצועי,הקורס יאפחום הדרכה הות

רכה, כך  ולחזק את היכולת שלך כמדריך בטיחות מוסמך,להבנות נכון מערך הד
הכיר שיטות  של הארגון ויסייע בשיפור ביצועיו. ל םתמוך ביעדים הבטיחותיישי

ים ביותר  תאימ הדרכה מגוונות ומתקדמות ועל מנת להתאים את הפתרונות המ
 כנית הדרכה שנתית.ולעצב ולהוציא לפועל ת   ם.יגת היעדים הבטיחותילהש

 :מטרת הקורס

 טיחות כמדריכי ב  הכשרת ממוני בטיחות להיות מוסמכים לשמש •

לו לשמש  הקניית ארגז כלים והרגלי הדרכה לממוני בטיחות ,כדי שיוכ •

 כמדריכי בטיחות 

ול  הדרכת  לניהלהקנות למשתתפים כלים מתקדמים ועדכניים   •

 .טיחות בארגונםהב

   ופן מובנה, בהיר ומשכנע .אב  הפרזנטציה שיפור מיומנות    •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  לבטיחות  תופס ומנהלי המפעלאחריות ה 
 
   םמנהליאחריות היקף  
 

  הסביר בתחום הבטיחות  
 

   קריטי להתמודדות בתחום הבטיחותעיתוי  
 
 צה והקהלהמר פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות 
 
 
  

   ייחודי קורס  
הכולל תרגול  

 בזמן אמת   י מעש 
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 :תוכנית הקורס

 נושאים מרכזיים של תוכנית הלימודים 

   112.01.2-מפגש ראשון

   דרכהישיים  להכישורים א  ❖

 זיהוי חוזקות וחולשות בהדרכה   ❖

 ראשוני, שפת גוף  רושם  ❖

 ואימון בהצגה עצמית  הצגה עצמית  ❖

 יסודות של תקשורת אפקטיבית  5 ❖

 לממונים  דגשים   –תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים   ❖

 בניית שלד הדרכה.  -חות שלבים בבניית מערך שיעור בבטי  ❖
 

   119.01.2-מפגש שני 

 בהצגת נושא עקרונות וכלים ❖

 הפתיחה לנושא התאמת   – תיחה בעוצמהטכניקות של פ ❖

 כה שלבים בבניית מערך הדר ❖

 רעיון  ,סביבה מרצה, –מודל מ.ס.ר  תכנון ההדרכה על פי  ❖

 תוכן  למיקוד   טכניקות ❖

 כנון ותרגול בניית שלד ההדרכה ת ❖

 (  K.F.Dכלים להעצמת מסרים בהדרכות בטיחות )מ.ס.ד.מ ,  ❖

 יים שימוש נכון בעזרים חזות ❖

 . ת הנושאת ותפוקות רציות מהצג הכנת מטרות אופרטיביו  ❖
 
 

 126.01.2-מפגש שלישי 

 
 תרגול ואימון -  דה מול קהלעמי ❖

 ובונה  דםמתן משוב מק ❖

 בהדרכה מהי התנגדות    - טיפול בהתנגדויות  ❖

 התמודדות עם משתתפים בעייתיים  ❖
   והתנגדויות בהדרכה., ביקורת  טכניקות להתמודדות עם הפרעות  ❖
 המדריך  ך שמירה על שליטתות  הקהל שיתוף  ❖
 לטיפול בהתנגדויות י שורת אסרטיבית ככלקת ❖
 תרגול ואימון בהעברת נושא  ❖

 קהל בצורה אפקטיבית הקנית מיומנויות להצגת נושא ועמידה מול  ❖
 
 
 

 102.02.2מפגש רביעי 
 סגנון תקשורת למטרות ההדרכה/ פרזנטציה   התאמת ❖

 וטיפים   טכניקות-ופחד קהלבהדרכה  לחץ מצבי מודדות עם תה ❖

 יקת ידע בניית משובים וכלים לבד   - הערכה של אפקטיביות ההדרכה ❖

 כלים לתכנון מערך הדרכה כולל בבטיחות  ❖

   פרזנטציות של משתתפים ומשוב  ❖
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   109.02.2  מפגש חמישי

 תפים וקבלת משוב מהמנחה ומהמשתתפים ת של משת פרזנטציו ❖
 סיכום הקורס , משובים וחלוקת תעודות   ❖

 
 ה  תעודמתן 

 כפוף לאישור משרד התמ"ת"מדריכי בטיחות "  בוגרי הקורס אשר יעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת
 )ג (לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה , מסירת מידע לעובדים .3של מדריך מוסמך על פי סעיף 

 
 הקורס  תמנח

  , מאמנת ת קבוצותכת כמנחא, מוסממיה , בוגרת מינהל חינוכי מאוניברסיטת ת"בביוכי M.scן לה ביריאי
ובעלת היכרות רבת שנים עם תחומי  ם הגורם האנושי בעבודה חובתמבוקשת  . מרצה ומנהלת הדרכה

 הבטיחות  השונים. 
 ועד היום. 2002ת קורסים להכשרת מדריכי בטיחות משנ ב מנחה 

 
 מבנה הקורס 

 :  יםיכבתאר 09:0016:00שעות , אחת לשבוע, שלישי מפגשים  שיתקיימו בימי  שה ימחמהקורס בנוי 
12.01.21  ,19.01.21 ,26.01.21 ,02.02.21 ,09.02.21  . 

 
 באותם תאריכים .ישי מפגשים אחת לשבוע ימי של 5, עבור   08:00-14:00לוז   zoomלימודים ב

 
 
 

 עלויות כספיות: 
 

 המחיר אינו כולל מע"מ.   ₪   2,750
ימי עסקים לפני קיום האירוע. ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא   21עד   בפקסביטולים יתקבלו ביטולים: 

 דמי ההשתתפות.  
 

 תמחור 
 ר המכביה בכפ םפרונטליי  מפגשים  5עבור הקורס ל₪  2,750מחיר הקורס 
 zoom  מפגשים  5עבור הקורס ל 1,850₪מחיר הקורס 

 
 מזומן.   תשלום עד ליום תחילת הקורס בתשלום בשיק אוכולל מע"מ.  המחיר אינו 

ימי עסקים ,לפני תחילת הקורס. ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא   21עד  בפקס ביטולים יתקבלו ביטולים: 
 דמי ההשתתפות. 

 מעלות הקורס .שיקוזזו מתשלום הקורס.  10%דמי הרשמה לשמירת מקום על סך  
 
 

 

 של משרד הבריאות  הערה : הקורס יתקיים על פי הנחיות 
 ! ומשרד העבודה הרווחה השירותים החברתיים 
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 )כיוונים ( 112.01.2 מדריכי בטיחות תתף לקורס הכשרת טופס הרשמה למש

 הנ"ל חירתך מבין האפשרויות סמן את ב –להלן האפשרויות להרשמה 

 המכביה  בכפר   ם יפרונטלי ים בלימוד מפגשים   5להנני מעוניין להירשם          

   מקוונת (    )למידה   ZOOM ים בלימוד מפגשים   5להנני מעוניין להירשם          

 

 |__| _|__|__|__ ם משפחה________________ שם פרטי______________   ת"ז |__|__|__|__|_ש

 מקום עבודה_______________ תפקיד________________סוג רישיון  _________________

 טל' נייד_____________________ טל' עבודה ____________________________________  

___________________ חתימה וחותמת לאישורא"ל________________________________ דו  

:_____________________________________________________  םבונית על ש הוצאת החש  

 מס' ח.פ או עוסק מורשה  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

_____________________________ _______ כתובת דוא"ל למשלוח חשבונית אלקטרונית באימייל   

_____________  __________שם איש הקשר לתשלום בהנה"ח/ כספים______________________   

 טלפון ישיר ___________________________ מספר פקס ______________________________  

 __|__|__|__| כתובת_______________________ ישוב_________________ מיקוד |__|__|__| 

 אמצעי התשלום  
  :צוות ניהולי. המחאה מצורפת לפקודת 
   רכש/ או לחתום חותמת חברה על טופס הנ"ל . צרף הזמנת ל-באמצעות מקום העבודה 

  '041, בנק דיסקונט ,  סניף 866164העברה בנקאית לחשבון מס     

  כרטיס אשראי 

 ישראכרט           מאסטרקארד            סוג הכרטיס אשראי :    ויזה                    

 
 ____________________  ת.ז של בעל הכרטיס: ________________ הכרטיס: _ תוקף הכרטיס עד: _________ שם בעל          

 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|_ מס' כרטיס אשראי:   
 077-5502985 -לפקס הרשמה פסטו משלוח ידי  על השתתפות לאשר  יש

 varditma@ztni.org.il וחותמת: חתימה עם סרוק טופס ל"דוא לכתובת או 

 077-5271307/0775598725 /09-7947482/8בטלפונים:  נוספים  לפרטים  לרשותכם לעמוד  נשמח         

 !הבהקדם, תוד הירשמו אנא מוגבל המקומות מספר ורדית בר מזור.        054-4445270  

 
  

 

 

 
   

 
 


