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"קול קורא" -מעודכן להשתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית לממונים על
הבטיחות פורשי צה"ל חברי "צוות"
רקע
 .1מוצעת בזאת "השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית" לממונים על הבטיחות בעבודה
פורשי צה"ל חברי "צוות".
"בוב – בטיחות ובטחון" בע"מ הינה חברה בעלת ניסיון רב למתן שירותי ממונה בטיחות
בעבודה במפעלים ארגונים וחברות ,עפ"י דרישות חוק ארגון הפיקוח על העבודה.
לחברה ישנם מגוון שירותים נוספים כגון הכנת תיקי שטח ,סקרי בטיחות ,תיקי מפעל,
נהלי בטיחות ,הכשרת צוותי חירום ,הכשרות בתחומי בטיחות אש ועוד.
החברה מוכרת ומאושרת על ידי מפקח עבודה ראשי ,לביצוע הדרכות וקורסים בתחומי
הבטיחות והגהות בעבודה כגון קורס הסמכה לממוני בטיחות ,ימי כשירות לממונים ,נאמני
בטיחות ומגוון הדרכות בטיחות נוספות.
לחברה ניסיון של למעלה מ  20שנים במתן שרות ממונה בטיחות ללקוחות מהמובילים
במשק .כמו כן חברתנו מעסיקה ממונים בעלי רקע וניסיון בתחום הבטיחות והגהות בעבודה.
לחברה מערכת ניהול איכות  ISO 9001:2015באישור מכון התקנים.
 .2לפורשי 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
 .3מטרת ההשתלמות להכשיר ממונים על הבטיחות לתחום הבניה והבניה ההנדסית
ובכך להרחיב הסמכתם המקצועית בתחום.

שותפים לתוכנית
 .4לקורס שותפים" :צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת-מנהל הפרישה ו"בוב – בטיחות
ובטחון" .

מסגרת ומבנה התוכנית


תנאי קבלה  -ממונים על הבטיחות בעלי אישור כשירות.



היקף הקורס –  156שעות לימוד



צפי לפתיחת הקורס –  23נוב' 2020



מתכונת הקורס – ימי שני – מפגש יום בין השעות  6( 08:30-14:45שעות לימוד
ב.ZOOM -
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ימי רביעי – מפגש ערב בין שעות  6( 16:00-21:00שעות לימוד ב .)ZOOM -


כשתתקבל החלטה על ידי מינהל הבטיחות במשרד העבודה לקיים את הקורס
בלמידה פרונטלית הקורס יתקיים בכיתת ההדרכה של מכללת בוב-בטיחות
ובטחון במודיעין ,השעות יהיו (.15:16 – 08:30כולל הפסקות )  8ש"ל.



מיקום הקורס – ב –  | ZOOMרח' המעיין  ,4ליגד סנטר  ,2מודיעין



משך הקורס  20 -מפגשים.

הסמכה
 .5לבוגרי הקורס אשר יעברו את המבחן המסכם בהצלחה תינתן תעודת הסיום השתלמות
ענפית בבנייה ,מוכרת ומאושרת על ידי מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה.
ההשתלמות מוכרת כ 16 -ימי כשירות לממונים על הבטיחות

השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
 .6יחידת תעסוקה ב"צוות" ו"בוב-בטיחות ובטחון" ,יסייעו לבוגרי התוכנית
המתאימים שיסיימו בהצלחה את ההשתלמות להשתלב כממונה בטיחות בענף הבניה.

שכר לימוד
 .7ניתן לבצע את הקורס ב –  ZOOMאו בכיתת הדרכה של מכללת בוב-בטיחות ובטחון
במודיעין.
עלות ביצוע הקורס ב( ZOOM -כל מפגש  6שעות לימוד).
העלות למשתתף ( ₪ 2,900כולל מע"מ) שמתחלקים באופן הבא:
המשתתף ישלם ( ₪ 1,900כולל מע"מ) סכום ההשתתפות ללומד ,ובמידה והלומד סיים
בהצלחה את המבחן ,ועמד בתנאי הנוכחות ,המדינה תשלים עוד  ₪ 1000כולל מע"מ.
עלות ביצוע הקורס בכיתת ההדרכה במודיעין (כל מפגש  8שעות לימוד):
העלות למשתתף ( ₪ 3,200כולל מע"מ) שמתחלקים באופן הבא:
המשתתף ישלם ( ₪ 2,200כולל מע"מ) סכום ההשתתפות ללומד ,ובמידה והלומד סיים
בהצלחה את המבחן ,ועמד בתנאי הנוכחות ,המדינה תשלים עוד  ₪ 1000כולל מע"מ.
חשוב לציין שמחיר מסובסד זה הינו רק לחברי ארגון "צוות"
פתיחת הקורס מותנת במינימום משתתפים.
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המחיר כולל
את כל עלויות הקורס – הטיפול המנהלי והאקדמי ,מבחנים ובדיקתם ,ארגון ותאום סיורים
מקצועיים ,הכנת חומרי הקורס למשתתפים ,כולל תיק לכל משתתף וכן תעודות הגמר,
ספרות מקצועית.
עקב מגבלות הקורונה הקורס בכיתה במודיעין לא יכלול ארוחת צוהריים ,יחולקו עוגיות
עטופות פעמיים ביום.
עמדת השתיה חמה  /קרה תהיה זמינה לרשות המשתתפים לאורך כל יום ההדרכה.
המחירים כוללים מע"מ כחוק.

הנחיות לפעולה
 .8חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע ומעוניינים
להשתתף בו ,יפנו למנהל תעסוקה מחוז יהודה ,בטלפון  03-6173545/33או במייל:
 awyehuda@tzevet.org.ilעד לתאריך 18/11/2020
תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה,
דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני.
המועמדים
 .9רשימת
המועמדים.
 .10נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.
תועבר
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