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"קול-קורא" לפתיחת קורס "מנעולן מקצועי" למחוזות דן ושרון
 .1כללי:
בכוונת "צוות" יחידת התעסוקה לפתוח קורס להכשרת מנעולנים המיועד לחברי "צוות" דורשי העבודה.
הקורס יועבר ע"י חב' "אומנות הפריצה והמיגון" ,הקורס הינו מקצועי ומתבצע בשיטות מתקדמות .
קורס "מנעולן מקצועי" הוא תחום עיסוק טכני מגוון ורווחי ,אשר מקנה ידע עיוני ומקצועי בתחום
המנעולנות ,עם דגש על פתרונות מעשיים לאחזקה והתקנה של מנעולים ,מניעת ליקויים ,שרותי חירום ,פריצה
וביטחון .עיסוק זה מאפשר למנעולן לחלץ אנשים ורכבים ,לפתוח כספות ,ועוד .נחשב למקצוע מבוקש ,מאתגר
ומעניין.
 .2המטרה:
להכשיר חברי "צוות" דורשי עבודה ,שיעסקו במקצוע המנעולנות ועיצוב דלתות פלדה,
כולל פריצת רכבים.
לאחר סיום הקורס יקבלו החברים תעודת "מנעולן מקצועי" ,מותנה בעמידה בדרישות הקורס.
 . 3מתכונת הלימודים:
א .בתחילת הקורס יחולק לכל משתתף ספר  +ערכה לפריצה נקייה.
ב .הקורס יתחלק לשניים  -עיוני ומעשי.
ג .הקורס יפתח בתאריך  11...1.יום א' ויסתיים בתאריך  23...1.יום ב' (למעט ה ,0..2 -סה"כ  6ימים)
ויתקיים בין בשעות ( 12:11-04:11בימים ב' וג' הלימודים יסתיימו בשעה .)06:31
ד .ביום פתיחת הקורס ב , 11...1. -הלימודים יחלו בשעה ..:30
ה .הקורס יתקיים במשרדי סניף הוד השרון של "צוות" ברח' ז'בוטינסקי  7הוד השרון .החנייה אפשרית
בקניון "עזריאלי – הוד השרון" הסמוך.
ו .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
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ו .נושאי לימוד:
 )0מבוא ועקרונות תחום המנעולנות
 )2סוגי מנעולים ,מערכות צילינדרים ומאסטרים
 )3מנעול קודן -סוגיהם ,התקנה ,תכנות ,חיווט וחיווי
 )4התקנה/פריצה ותיקון מנעול (התאמת סוג המנעול לצורכי הלקוח)
 )5פריצה באמצעות פיקלים ,פריצה בכלים חכמים ,פריצה נקייה
 )6פריצת פלדלת ,החלפת מנגנון פלדלת ,התקנת מנעול נוסף בפלדלת
 ).כספות -הכרת מבנה וסוג הכספות ופריצה לכספת רגילה
 )8פריצת רכב -שימוש בכלים מקצועיים ללא נזק
 )2התקנת ציפוי דלתות
 )01היבט משפטי בעבודת המנעולן -מה מותר ומה אסור
 )00ביטוח -מה נדרש היום על פי הפוליסות המוצעות
 )02תרגול מעשי ,הדגמת דלת חכמה +שלט נחות +טביעת אצבע +קודן
 )03שירות לקוחות ותקשורת בינאישית
 )04הכרת מנגנון של תריס חשמלי
 )05פריצת מנעול רתק
 )06פריצת צילינדר רגיל – שבירה וקדיחה
 .4שכר לימוד:
עלות הקורס –  ,₪1,100כולל מע"מ .ניתן לשלם במזומן או בשיקים ב 2 -תשלומים .התשלום יתבצע ביום
פתיחת הקורס וישולם ע"י המשתתף ,ישירות לחברה המבצעת את הקורס.

 .1דגשים:
א .מודגש כי בתום הקורס ,העבודה הינה כעצמאי.
ב .מספר המקומות בקורס מוגבל ל 11 -חברים .כל הקודם זוכה.
 .6הנחיות לפעולה:
חברים הרואים עצמם מתאימים לקורס ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו למנהלת התעסוקה של מחוזות דן ושרון -
אילנה שורר או במייל חוזר תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת
מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי.
וזאת לא יאוחר מתאריך .219/91.
 .7אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות הקורס.
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