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 השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית לממונים על הבטיחות ל -"קול קורא"
  צה"ל חברי "צוות" ומערכת הביטחוןפורשי 

 

 רקע

 הבטיחותהשתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית לממונים על בזאת  תמוצע .1
 .בלבדטחון יוכוחות הבפורשי צה"ל   / חברי צוותבעבודה 

בחודש  פתח ת ,ופורשי כוחות הביטחון "פורשי צה"ל חברי "צוותל ההשתלמות .2
  מפגשים. 20 -ך כעריתו  2017ספטמבר 

 .מותנה במספר המשתתפים

 .8:30-15:45ראשון משעה  בשבוע, ימי יוםהלימודים יתקיימו   .3

 ההרחבת הידע בתחום הבטיחות בבני כוללת ניה ובניה הנדסיתהשתלמות ענפית בב .4
 ממונים על בטיחות  –ובניה הנדסית, כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

 ג'. , ב'+5סעיף 

ביותר הן בשל המוטיבציה  ימשמעותו ערך מוסף גבוה חברי "צוות" -פורשי צה"ל  ל .5
המקצועי שלותם והניסיון בן בשל ה הערכית שלהם, הן בשל יכולתם האינטלקטואלית,

 .הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאי

 מטרה
 

יחות לתחום הבניה והבניה ממונים על הבט להכשירההשתלמות מטרת  .6
 בתחום. תהמקצועי הסמכתם הרחיבלבכך ההנדסית ו

 

 שותפים לתוכנית
 

 ת ומכללמנהל הפרישה -מרכז מופת, צה"ל ארגון גמלאי - ""צוות: שותפים קורסל .7
 .בטיחות ובטחון בע"מ -בוב

 

 התוכניתומבנה מסגרת 
 

 .(מודיעין)במרכז הלימודים יתקיימו  .8

 2017 ספטמברב 3 -  הקורסמועד פתיחת  .9

 .08:30-15:45בין השעות בימי ראשון, , יום בשבועשל  במתכונתתפתח השתלמות ה .10

   
 הסמכה

 
  על מעבר  ה המעידהאשר יעבור את בחינת הסיום בהצלחה, יקבל תעודשתתף מ .11

 ענפית בבניה ובניה הנדסית.ההשתלמות ה
 

 ימי כשירות לממונים על הבטיחות 16 -ההשתלמות מוכרת כ

 



 2 

 
 

 השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
  

 סייעו לבוגרי התוכנית י ,בטיחות ובטחון-ביחידת תעסוקה ב"צוות" ומכללת בו .12
 .כממוני בטיחות בענף הבניהלהשתלב  ההשתלמותהמתאימים שסיימו בהצלחה את 

 

 ודרישות: תנאי קבלה
 

בעלי אישור  ,פורשי מערכת הביטחוןול  ברי "צוות"לפורשי צה"ל, ח הקורס  מיועד .13
 8 -שהיו בעלי אישור כשירות בהתעסוקתית )או הבטיחות והבריאות  ממנהלכשירות 

 (.השנים האחרונות
 

 

 שכר לימוד
 

 .לל מע"מכולא ₪  1,000  למשתתף: עלות  הקורס .11
 

   (משתתפים פתיחת הקורס, מותנת במינימום)
 

 יינתן סיוע באופן הבא:ברים שיעברו ועדת קבלה וימצאו מתאימים, חל .11
 ייבחן סיוע כספי מטעם "צוות".  שיעברו ראיון קבלה משתתפים 20במידה ויהיו   .א
 ישירות למכללה. יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס .ב

 
  שטרם מימשו את "סל  ,זרועות הביטחון / פורשי צה"למקרב  קורסהמשתתפים ב .16

 באמצעות הסכום  ימודלר האת חלקם בשכ וסבסדאו חלק ממנו, י הפרישה",
  אמות המידה הקיימות.ו"סל", ע"פ נהלי מנהל הפרישה  העומד לרשותם ב

 

 הנחיות לפעולה
 

ומעוניינים  לקורס המוצעהנדרשים  והעונים לתנאי הסףחברים הרואים עצמם מתאימים  .17

  1729/6/לתאריך  עד יהודה מחוזתעסוקה  ללמנה יפנו ,ולהשתתף ב

  wyehuda@tzevet.org.il :מיילאו ב 11/3361731-03בטלפון 

טלפון, כתובת מגורים, שם מלא, גיל, מספרי : תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים

 .מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוניבאית, צ דרגה ,השכלה

 
 שתנהל את הרשמת  "בטיחות ובטחון-ת בובמכלל"לתועבר ת המועמדים רשימ .11

 .המועמדים
 ברור ל ,שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכניתנ .19

 .הוהנחיי  
 

                                                                                                               
 

 בברכה,              
 

                             
                                                                                                             

 ארנון משה                                                                                               
                                                                                                             יהודה מחוזמנהל תעסוקה                                                                    

 "צוות"                                                                                           
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