קורס מדריכי עבודה בגובה

מידע מרוכז על קורס מדריכי עבודה בגובה

תעודה:

תעודת סיום מטעם מכללת כרמל בטיחות וחב' פ.ס.ק ובאישור ופיקוח של האגף הפיקוח על
העבודה במשרד הכלכלה

מיקום:

מכללת כרמל בטיחות

מפת הגעה

)תפתח בחלון חדש(

 תאריך פתיחת הקורס הקרוב

 למידע נוסף

רקע
על מועמד לשמש כמדריך לעבודה בגובה לעבור קורס מדריכי עבודה בגובה.
מכללת כרמל בטיחות בשיתוף חברת פ.ס.ק מבצעות את הקורסים להכשרת מדריכי עבודה בגובה 
כללי ,לתחומים הבאים :סולמות ,גגות ,קונסטרוקציות ,פיגומים ,חלל מוקף ,במות הרמה וסלי הרמה.
הקורסים מתבצעים במרכז ההדרכה של מכללת כרמל בטיחות .רח' בעלי מלאכה  26חיפה) .ע"י הצ'ק
פוסט ,מול קניון לב המפרץ ומרכזית המפרץ(.
הקורסים מתקיימים בכפוף לאישור של אגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה.

כללי
מתקיימים שני מסלולי קורסים:
קורס בסיסי )למדריכים חדשים( :הקורס מתבצע במתכונת של  5ימי הדרכה מלאים ,יום בשבוע
קורס ריענון – למדריכי עבודה בגובה מוסמכים לצורך הארכת תוקף האישור שברשותם .הקורס
מתבצע במתכונת של  2ימי הדרכה מלאים ,יום בשבוע

נושאי הלימוד
בהתאם לתכניות הלימודים המאושרות ע"י אגף הפיקוח על העבודה.

דרישות קבלה
)לקורס בסיסי(:
א (1) .ממונה בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות בתוקף של שנתיים לפחות.
או (2)...מנהל עבודה בבניין.
או (3)...בעל ניסיון בשימוש בציוד בטיחות ועבודה בגובה של שנתיים לפחות.
ב .הצהרת בריאות חתומה ע"י המבקש.

דרישות הקורס
נוכחות מלאה בכל מפגשי הקורס ועמידה בהצלחה במבחנים עיוניים ומעשיים.

תעודות
תעודת סיום הקורס מטעם מכללת כרמל בטיחות וחב' פ.ס.ק ובאישור ופיקוח של האגף הפיקוח על
העבודה במשרד הכלכלה) .אישור ההדרכה יינתן בהתאם לתחום הניסיון המוצהר של המועמד(.
* קורס בסיסי מוכר כ  5ימי עיון לממונים על הבטיחות.
* קורס ריענון מוכר כ  2ימי עיון לממונים על הבטיחות.

* הקורס כולל :חלוקת חומר עזר ,כלי כתיבה ,כיבוד קל וארוחת צהריים.

תכנים נוספים בנושא
בהרחבה על קורס מדריכי עבודה בגובה
בכדי להיות מדריך מקצועי לעבודה בגובה זקוק המתעניין לעבור הכשרה מתאימה – קורס מדריכי
עבודה בגובה .בסיומו יהיה בוגר הקורס רשום במרשם בעלי המקצועות במשרד הכלכלה כמדריך
מוסמך לעבודה בגובה .תכנים נוספים בנושאבהרחבה על קורס בונה מקצועי לפיגומיםאיך לעבור ראיון
עבודה בהצלחה!מנהל איכות – איך בוחרים את האדם המתאים לתפקידמהו ריתוך?למה כדאי ללמוד
ריתוך?אנגלית טכנית ]…[

 מנהל! קבל הצעה לקבוצה

