
:נושאי לימוד עיקריים
.נושאי בנייה כלליים   •

נושאי בנייה ספציפיים      •

.מכונות ספציפיות בבניה     •

ועגורנים עגורנאים    •

.גגות שבירים ותלולים     •

.תאונות עבודה אופייניות בבניה ובניה הנדסית    •

.חוק תכנון ובניה     •

.גהות בבניה    •

.תקנות ציוד מגן אישי    •

לממונים על הבטיחות בעבודהלממונים על הבטיחות בעבודה

חברת כיוונים בניהולה של איילה בירן

מזמינה אתכם להצטרף לקורס

בניה הנדסיתבניה הנדסית//השתלמות ענפית בבניההשתלמות ענפית בבניה

20142014קורס ערב  קורס ערב  !   !   לממונים על הבטיחות לממונים על הבטיחות 
!!כי על  איכות לא מתפשריםכי על  איכות לא מתפשרים  

לכיוונים מספר ספק  לכיוונים מספר ספק  

במשרד הביטחוןבמשרד הביטחון

::הקורס מיועדהקורס מיועד

בעל ידע מקצועי בענף    , לבעל אישור כשרות תקף•

.או הבניה ההנדסית/הבניה ו   

למי שיציג אישורים המצביעים על עיסוק במשך   •

.שנתיים לפחות בעבודות בניה או בניה הנדסית   

.למי שעמד בפני ועדת קבלה ואושר על ידה•

::מטרת התוכניתמטרת התוכנית
הכשרת כשירי בטיחות והכנתם לעמידה בדרישות לצורך  
,  הסמכתם כממוני בטיחות בענף הבניה והבניה ההנדסית

)  ממונים על הבטיחות(לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
.1996–ו "תשנ

::תכנית הלימודיםתכנית הלימודים

.תקנות ציוד מגן אישי    •סיורים והכנת  , תרגולים, דיונים, התוכנית כוללת הרצאות  

הפנקס הכללי בבניה    •

.הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה     •

.בהנחיה–תרגול ניסוח תכנית ארגון אתר בניה     •

  .מבחני ביניים וסיום     •

כולל הכנת תכנית ארגון  (שעות  132:   משך הלימודיםמשך הלימודים
)אתר בניה וסיורים

14.00-21.00שני בין השעות הלימודים יתקיימו בימי 

במרכז גישות במרכז גישות       29.9.1429.9.14' ' בביום יום : : מועד פתיחהמועד פתיחה
))  19.01.1519.01.15סיום   סיום   ((  22ברחובות הכישור ברחובות הכישור 

פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים* 

ימי השתלמות 16 -למשתתפים יינתן אישור ל

.המוכרים לכשירות  

: לפרטים נוספים והרשמה

0775645466: פקס  054-4454104: נייד, אילה בירן
www.ayalabiran.com: אתר   ayala.biran@gmail.com: ל "דוא

                  

סיורים והכנת  , תרגולים, דיונים, התוכנית כוללת הרצאות  
בהנחיה–תוכנית ארגון אתר בניה 

תוכנית הלימודים מאושרת על ידי אגף הפיקוח על העבודה    
ת"שבמשרד התמ

רחובות 2מרכז גישות הכישור –מקום הלימודיםמקום הלימודים

::תעודהתעודה  

למי שהשלים כל חובותיו בקורס ועמד במטלות הקורס  
תוענק תעודת גמר מטעם חברת כיוונים

משרד  –ובאישור ראש מנהל הבטיחות והבריאות בעבודה 
.ת"התמ

במפגש הראשון יזומנו המועמדים לקורס לראיון קבלהבמפגש הראשון יזומנו המועמדים לקורס לראיון קבלה  

)מ"כולל מע ₪ 5,546!!!! (מ בלבד"מע+  4,700₪: הקורס  עלות 

יש להסדיר את ההרשמה ואופן התשלום באמצעות טופס ההרשמה המצורף


