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   הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות
 

 שעות(   7)   202105.09.יום ראשון  -1/6 מפגש
 

 מרצים ש"ל פירוט נושא שעות
פתיחה   15:00-15:45

 והתכנסות 
 הצגת תוכנית לימודים ומבנה הקורס 

 )דרישות נוכחות, מתכונת הבחינה, ציוניםלרבות  (דגשים והנחיות למהלך הקורס
1 

 מוחמד גיוסי 
  

 מקס הרשקוביץ 

תפקיד עוזר   15:45-16:30
 הבטיחות 

ואחריותו לפי  
 הדין 

 : 2018 - -הוראת שעה(, התשע"ט     11  'חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס
 )פליליתפקיד עוזר בטיחות, חובותיו לפי החוק, אחריותו החוקית )נזיקי / 

1 

   ההפסק 16:30-16:45
תפקיד עוזר   16:45-17:30

 הבטיחות 
ואחריותו לפי  

 הדין 

יכרות ראשונית עם רשימת התיוג תקנות ארגון פיקוח על העבודה )מסירת מידע  ה
 : והדרכת עובדים(  תוך התמקדות בסעיפים הנכללים ברשימת התיוג

 .פנקס הדרכה
 .תמצית מידע בכתב

 .והדרכת עובדיםמסירת מידע 
 )תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות

1 

תפקיד עוזר   17:30-18:15
 הבטיחות 

ואחריותו לפי  
 הדין 

יכרות ראשונית עם רשימת התיוג תקנות ארגון פיקוח על העבודה )מסירת מידע  ה
 : והדרכת עובדים(  תוך התמקדות בסעיפים הנכללים ברשימת התיוג

 .הדרכהפנקס 
 .תמצית מידע בכתב

 .מסירת מידע והדרכת עובדים
 )תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות

1 

   ה הפסק 18:15-18:30
תקנות   18:30-19:15

הבטיחות  
 בעבודה 

 )עבודות בניה(

 - .מנהל עבודה הגדרה בחוק ואחריות
 אחריות בעלי תפקידים שונים באתר הבנייה 

 .הגדרות בניה ובניה הנדסית

1 

תקנות   19:15-20:00
הבטיחות  

 בעבודה 
 )עבודות בניה(

 .פנקס עגורן  .פנקס כללי .סוגים שונים של אתרי בניה
 עבודה בקרבת קווי חשמל 

 ברשימת התיוג  תינתן התייחסות ייחודית לסעיפים הנכללים

1 

   ההפסק 20:00-20:15
תקנות   20:15-21:00

הבטיחות  
 בעבודה 

 )עבודות בניה(

 .פנקס עגורן  .פנקס כללי .סוגים שונים של אתרי בניה
 עבודה בקרבת קווי חשמל 

 ברשימת התיוג  תינתן התייחסות ייחודית לסעיפים הנכללים

1 
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 שעות(   7)   12.09.2021יום ראשון  -2/6מפגש 
 

 
 מרצים ש"ל פירוט נושא שעות

 ציוד מגן אישי באתרי בניה ובפרט בתהליכי  אישי ציוד מגן  15:00-15:45
 'עבודה כגון: ריתוך, חיתוך, ניסור, ליטוש וכ

1 

 מוחמד ג'יוסי 
  

 מקס הרשקוביץ 

 ציוד מגן אישי באתרי בניה ובפרט בתהליכי  ציוד מגן אישי  15:45-16:30
 'עבודה כגון: ריתוך, חיתוך, ניסור, ליטוש וכ

1 

   ההפסק 16:30-16:45
 .)בגובה עבודה) תקנות הבטיחות בעבודה  עבודה בגובה  16:45-17:30

 .בעלי תפקידים בעבודה בגובה
 .לימוד של המינהל היקף הדרכות נדרשות ע"פ תוכנית

 טופס לרישום הכשרה עבודה בגובה 

1 

 .)בגובה עבודה) תקנות הבטיחות בעבודה  עבודה בגובה  17:30-18:15
 .בעלי תפקידים בעבודה בגובה

 .לימוד של המינהל היקף הדרכות נדרשות ע"פ תוכנית
 טופס לרישום הכשרה עבודה בגובה 

1 

   ה הפסק 18:15-18:30
 סיכונים בעבודה בגובה   עבודה בגובה  18:30-19:15

 .אמצעים לאבטחת עובדים בגובה
 .סל הרמת אדם ובמות הרמה 

1 

 סולמות   עבודה בגובה  19:15-20:00
 .פיגומים נייחים

1 

   ההפסק 20:00-20:15
 סולמות   עבודה בגובה  20:15-21:00

 .פיגומים נייחים
1 
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 שעות(   7)   19.09.2021יום ראשון  -3/6מפגש 

 
 

 מרצים ש"ל פירוט נושא שעות
 1 .חלל מוקף עבודה בגובה  15:00-15:45

 מוחמד ג'יוסי 
  

 מקס הרשקוביץ 

 . מעליות בניה כלים טעוני בדיקה  15:45-16:30
 .מפעיל מעליות בניה

 .אמצעי שינוע ממונעים
 ציוד החייב בבדיקת בודק מוסמך 

 .אביזרי הרמה
 .כננות וגלגלות

 .קשירת מטענים ואיתות

1 

   ההפסק 16:30-16:45
 . מעליות בניה כלים טעוני בדיקה  16:45-17:30

 .מפעיל מעליות בניה
 .אמצעי שינוע ממונעים

 ציוד החייב בבדיקת בודק מוסמך 
 .אביזרי הרמה
 .כננות וגלגלות

 .קשירת מטענים ואיתות

1 

 .סוגי עגורנים בדיקה כלים טעוני  17:30-18:15
 .בדיקות יומיות הנדרשות בעגורנים

 .סמכת מפעילי עגורנים ואתתיםה
 דגשים ודוגמאות לתסקירי בדיקה 

1 

   ה הפסק 18:15-18:30
 ,משטחי עבודה 18:30-19:15

 פיגומים, גידורים 
 ודרכי גישה 

 .תורןן , סוגי פיגומים זקיפים, תלוי, ממוכ
 .גידורים  וברצפה אמצעיפתחים וחללים בקיר 

1 

 ,משטחי עבודה 19:15-20:00
 פיגומים, גידורים 

 ודרכי גישה 

 .תורןן , סוגי פיגומים זקיפים, תלוי, ממוכ
 .גידורים  פתחים וחללים בקיר וברצפה אמצעי

1 

   ההפסק 20:00-20:15
 ,משטחי עבודה 20:15-21:00

 פיגומים, גידורים 
 ודרכי גישה 

 .ומעבריםדרכי גישה 
 .משטחי עבודה

1 
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 שעות(   6)   10.202103.יום ראשון  -4/6מפגש 

 

 מרצים ש"ל פירוט נושא שעות
הדיווחים    נגנוןמ ",התיוג, מצבים שיסווגו כ"ליקוי העמקת ההיכרות עם רשימת רשימת התיוג  15:00-15:45

  הבטיחות ולא נכללוליקויים שנצפו ע"י עוזר  הנדרש, אופן ההתמודדות עם
 . ברשימת התיוג וכיו"ב

1 

 מוחמד ג'יוסי 
 

 מקס הרשקוביץ 

הדיווחים    נגנוןמ ",התיוג, מצבים שיסווגו כ"ליקוי העמקת ההיכרות עם רשימת רשימת התיוג  15:45-16:30
  ליקויים שנצפו ע"י עוזר הבטיחות ולא נכללו הנדרש, אופן ההתמודדות עם

 . ברשימת התיוג וכיו"ב

1 

   ההפסק 16:30-16:45
הדיווחים    נגנוןמ ",התיוג, מצבים שיסווגו כ"ליקוי העמקת ההיכרות עם רשימת רשימת התיוג  16:45-17:30

  ליקויים שנצפו ע"י עוזר הבטיחות ולא נכללו הנדרש, אופן ההתמודדות עם
 . ברשימת התיוג וכיו"ב

1 

הדיווחים    נגנוןמ ",התיוג, מצבים שיסווגו כ"ליקוי רשימתהעמקת ההיכרות עם  רשימת התיוג  17:30-18:15
  ליקויים שנצפו ע"י עוזר הבטיחות ולא נכללו הנדרש, אופן ההתמודדות עם

 . ברשימת התיוג וכיו"ב

1 

   ההפסק 18:15-18:30
הדיווחים    נגנוןמ ",התיוג, מצבים שיסווגו כ"ליקוי העמקת ההיכרות עם רשימת רשימת התיוג  18:30-19:15

  ליקויים שנצפו ע"י עוזר הבטיחות ולא נכללו הנדרש, אופן ההתמודדות עם
 . ברשימת התיוג וכיו"ב

1 

הדיווחים    נגנוןמ ",התיוג, מצבים שיסווגו כ"ליקוי העמקת ההיכרות עם רשימת רשימת התיוג  19:15-20:00
  נכללוליקויים שנצפו ע"י עוזר הבטיחות ולא   הנדרש, אופן ההתמודדות עם

 . ברשימת התיוג וכיו"ב

1 
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 סיור שטח(  -שעות  9)   10.202110. יום ראשון  -5/6מפגש 
 
 

 מרצים ש"ל פירוט נושא שעות
מעבר ומילוי רשימת תיוג באתר   -עבודה    בניה בליווי מנהל סיור מסכם באתר סיור מסכם   8:00-9:30

 הבניה 
2 

 מוחמד ג'יוסי 
  

 הרשקוביץ מקס 

   ההפסק 9:30-9:40
מעבר ומילוי רשימת תיוג באתר   -עבודה    בניה בליווי מנהל סיור מסכם באתר סיור מסכם   9:40-11:10

 הבניה 
2 

   ההפסק 11:10-11:20
מעבר ומילוי רשימת תיוג באתר   -עבודה    בניה בליווי מנהל סיור מסכם באתר סיור מסכם   11:20-12:05

 הבניה 
1 

   צהריים הפסקת  12:05-12:50
מעבר ומילוי רשימת תיוג באתר   -עבודה    בניה בליווי מנהל סיור מסכם באתר סיור מסכם   12:50-14:20

 הבניה 
2 

   ההפסק 14:20-14:30
מעבר ומילוי רשימת תיוג באתר   -עבודה    בניה בליווי מנהל סיור מסכם באתר סיור מסכם   14:30-16:00

 הבניה 
2 
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   13:15החל מהשעה  –שימו לב  -    שעות(  9)   10.202117.יום ראשון  -6/6מפגש 

 
 
 

 
 מרצים ש"ל פירוט נושא שעות

 דילמות מרכזיות  13:15-14:00
 בתפקידיו של מנ"ע 

 ועוזר הבטיחות 

 .בניה התמודדות עם קבלני משנה באתרי
 בניה מבצע  /התמודדות עם ממשק מנהל עבודה

1 

 מוחמד ג'יוסי 
  

 מקס הרשקוביץ 

 דילמות מרכזיות  14:00-14:45
 בתפקידיו של מנ"ע 

 ועוזר הבטיחות 

 .בניה התמודדות עם קבלני משנה באתרי
 מבצע בניה  /התמודדות עם ממשק מנהל עבודה

1 

   ההפסק 14:45-15:00
 סיכום לימודי  15:00-15:45

 מהסיור 
 1 שמולאו במהלך הסיור  תיוגיבוצע תהליך עיבוד לגבי רשימות 

 סיכום לימודי  15:45-16:30
 מהסיור 

 1 שמולאו במהלך הסיור  יבוצע תהליך עיבוד לגבי רשימות תיוג

   ההפסק 16:30-16:45
 סיכום לימודי  16:45-17:30

 מהסיור 
 1 הסיור שמולאו במהלך   יבוצע תהליך עיבוד לגבי רשימות תיוג

 1    והכנה למבחן חזרה כללית   חזרה כללית 17:30-18:15
   ה הפסק 18:15-18:30
 1    והכנה למבחן חזרה כללית   חזרה כללית 18:30-19:15
 1 מבחן מסכם  מבחן מסכם  19:15-20:00
   ההפסק 20:00-20:15
 1 מבחן מסכם  מבחן מסכם  20:15-21:00

 
 

 


