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צה"ל חברי  לפורשי  " ממונה בטיחות בעבודה"    קורסלדחיה  –קול קורא 
 ןטחוהבי רכת"צוות" ומע

 רקע 

לחברי צוות/פורשי צה"ל   "ונה בטיחות בעבודהממ"רת להכש קורס מוצע בזאת  .1
 . בלבדטחון יוכוחות הב

    2022  ביולי   24-ב  פתח ת  , ופורשי כוחות הביטחון  " פורשי צה"ל חברי "צוותל  התוכנית .2
נהל הבטיחות במשרד ימותנה בקבלת אישור ממ  .יוםבלימודי    חודשים  4-משך כיתו

  תפים.המשת ספרובמ עבודהה

בטיחות   .3 ממונה  וחוקים  ובבע קורס  תקנות  של  מעמיק  עיוני  לימוד  חומר  מכיל  דה 
המועמדים   את  המכשירה  ועשירה  מגוונת  מעשית  עבודה  לצד  זאת  רבים,  בנושאים 

 בטיחות בעבודה לכל דבר. ה  ם עלבקורס לשמש כממוני

טיבציה  ל המובש  ר הןביות  ימשמעותו  ערך מוסף גבוה  חברי "צוות"  -פורשי צה"ל  ל .4
המקצועי  שלותם והניסיון  בהן בשל    ,ולתם האינטלקטואליתכי ל  הם, הן בשהערכית של

 .הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאי

 ממונה על הבטיחות הוא בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעסיק לממונה על  .5
    הנוגע בכל  סיקלמע הבטיחות וגיהות העובדים במפעל. ממונה הבטיחות אחראי לייעץ         
 קנות ולתקנים בענייני הבטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל תל, לחוקים          
 עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל            
 ולקדם את התודעה בנושאים אלו.          
 נות ארגון הפיקוח על  קתב 4 יחות במפעל מפורטת בסעיףל הבטה עממונחובת מינוי           
 .1996העבודה)ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו           
    לא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אישור כשירות           
 תקף.           

 
 מטרה 

 

בטיחות  הונכממלשמש  אים מת ציאלבעלי פוטנ חברים להכשיר קורסמטרת ה .6
בתעשייה, וכל להשתלב , יממונה בטיחות תתעוד בעל  קורסגר הוב  .בעבודה

             במגזר הפרטי והציבורי.
 

 שותפים לתוכנית 
 

גמלאי  -  " "צוות:    שותפים  קורסל .7  . הפרישה  מנהל  -  תמופ  מרכז  ,צה"ל  ארגון 
 בו"ב בטיחות ובטחון.ומכללת 
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 : ותרישדה וקבל  תנאי .8

 ניסיון במקצוע  השכלה/ילכל עיף סה

על  הפיקוח  ארגון  תקנות 
 )א( 3העבודה סעיף 

בעל תואר מוכר בתחום מדעי  
או   הטכנולוגיה  הטבע, 

 ההנדסה ודומיהם 
 

לפחות  שנתיים  של  ניסיון 
לאחר  תואר,  כבעל  במקצועו 

 הזכות לתואר 

של   טכנאי או הנדסאי  לפחות   3ניסיון  שנים 
כבע תובמקצועו   לאחר   אר,ל 

 ואר.תלת הזכו

טבלת השכלה מקצועית שוות  
ערך למועמדים לקורס ממונים 

 על הבטיחות בעבודה

העבודה  מפקח  מטעם  אישור 
השכלה  בעל  האדם  כי  ראשי 

 שוות ערך להשכלה הנדרשת

של   לפחות   3ניסיון  שנים 
והגיהות  הבטיחות  בתחום 

 לאחר הזכאות לתואר. 

 ה עבודמעבר ועדת קבלה באישור מפקח 

 

 : תכניתה נהבת וממסגר .9
 . במודיעין  4המעיין , ברחוב " מכללת בוב בטיחות ובטחון": קורסמיקום ה           

 שעות פרויקט.  40שעות +  316: משך הקורס
 . 08:30-16:30ד' לימודי בוקר -א' םימיימים בשבוע,  4: הלימודים משך

 . 24/07/2022: מועד פתיחה
 . 11/2022: סיום משוער

  
 

 : הנאים להסמכת.10
 עמידה בהצלחה במבחנים:     

 (. 70%ביניים ) שני מבחני
 (. 70%בכתב ) יפסומבחן 

 מבחן סופי בע"פ )מול ועדת הסמכה(. 
 (. 70%עבודת גמר )
 . 80%חובת נוכחות 

 וועדת הסמכה.
 

ו/או בעבודת הגמר רשאי לחזור עליהם פעם נוספת, במועד    חבר שלא יצליח במבחן המסכם 
שנייה יהיה  הם  פע בכה  בחן ההסמשיכשל במ  חבר.  הראשוןחודשים מהמועד    6שלא יעלה על  

 , ל אישור לכך מידי מפקח עבודה ראשיזכאי להיבחן פעם אחת נוספת ובלבד שיקב
 .הבחינה הינה בעלות החבר

שיע בטיחות  למסיימים  "ממונה  למקצוע  הסמכה  תעודת  תוענק  הבחינה,  את  בהצלחה  ברו 
 ". יחות ובטחוןבט-ב"בומכללת " ובעבודה", מטעם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 
 

 הקורס  ת בתעסוקה בתום השתלבו 
  

  יסייעו לבוגרי התוכנית  ," בטיחות ובטחון-בו"ב" יחידת תעסוקה ב"צוות" ומכללת   .11
     מפעלים ב, בתעשיות, מים שסיימו בהצלחה את הקורס להשתלב בתעסוקההמתאי      
 ." בודהבטיחות בעעל הממונה " בהם פונקציית   ובחברות אשר פועלת      
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 שכר לימוד 
 

 , כולל מע"מ753,12 :הינה למשתתף ורסעלות  הק . 12
   כולל מע"מ₪  200.10 –עלות הקורס לחברי "צוות"       
 ., לכל תלמידהחומר הנדרש לקורס לככולל המחיר       
        
 א:יינתן סיוע באופן הבוימצאו מתאימים,  ברים שיעברו ועדת קבלהחל. 13

  " ועדת "סל הכשרה למי שו נתן ע"י ארגון "צוות" יי  ₪  6,000 עד סךה מותנמענק  .א
 . רות מקצועיותתקציב הכשבמסגרת   תמצא כי רשאי לקבלו,    
 (.  ובאישור וועדת "סל הכשרה" ריטריוניםקב)מחייב עמידה     

 ישירות למכללה. יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס . ב
 

 סכום זה יקוזז מהעלות  ,₪   500דמי רישום מכל משתתף יגבו במעמד הרישום בסך . 14
 דמי הרישום לא יוחזרו למשתתף  - לאחר ועדת קבלה ביטול השתתפותת)הכולל      
      (.לקורס והתקבלה קבלעדת ו שעבר      

 

 הנחיות לפעולה 
 

מתאימים  .  15 עצמם  הרואים  הסףוהעונחברים  לתנאי  המוצע ורלקהנדרשים    ים     ס 
 או בטלפון  במייל יהודהתעסוקה  ללמנה יפנו ,וומעוניינים להשתתף ב       

 שם מלא, גיל, מספרי   :הפרטים הבאים  את מצייניםתוך שהם חוזר  6173533/45-03       
   ישה מהשרות צבאי/ביטחונימועד פר ,טלפון, כתובת מגורים, השכלה       

    .2220  ייולב 07ר מתאריך וחוזאת לא יא        
 

המועמדים  רשימ .16 ובטחון-בו"ב"מכללת  לעבר  תות  הרשמת    "בטיחות  את   שתנהל 
 לצורך זימונם לראיון קבלה.המועמדים   
 

 כה מול מנהל הבטיחות, מס", היא רשות ההבטיחות ובטחון-בבו" מכללת " .17
 אחריותה הבלעדי.בהתנהלות הקורס יהיה  לכ  
 הקורס מותנית באישור מנהל הבטיחות. פתיחת  
 

לנ .18 אודותעמשמח  נוספים  פרטים  לקבלת  עת  בכל  לרשותכם   ברור ל  ,התכנית  וד 
 .הוהנחיי  

 
                                                                                                                 

                                                                               בברכה,                                                                                   
                                                                                                              

 ארנון משה                                                                                                                        
                                                                                                                    מנהל תעסוקה יהודה                                                                                     

 "צוות"                                                                                                       


