
  

 

 2017נובמבר 

 

 חברים יקרים שלום רב,

 לימודי יום +ערב  - הרשמה לקורס מנהלי עבודה

אנחנו שמחים להודיעכם כי בהמשך לסיכומים של ההתאחדות בוני הארץ מול משרד הכלכלה,  ובשיתוף הקרן לעידוד 
 . 2017יפתח קורס להכשרת  מנהלי עבודה במהלך חודש  דצמבר  ענף הבניה בישראל,ופיתוח 

 חודשי התמחות + וועדת בוחנים(. 9+  לימודיםחודשים  7-כמשך הקורס ) .+ ערב יום לימודי במסלול יתקייםקורס ה

 סינגלובסקי"  ת"א.)בכפוף למספר הנרשמים( ויתקיים במכללת "אורט     27/12/17הקורס מתוכנן להיפתח ביום 

 כשלושה שבועות לפני פתיחת הקורס. המועמדים יעודכנו על המועדים המדויקים.וועדות קבלה יתקיימו 

 :קבלה לקורסהתנאי 

 ,בתחום ניהול עבודה )סגן/עוזר מנהל עבודה ראש צוות וכו'( מעשיתבהתנסות  לפחות שנה וחציבעל ניסיון של  .1
 .מ"ר 1,000שהיקפו לפחות בפרויקט  ומעלה 1בסיווג ג'בתחום השלד בחברה קבלנית  התנסות וידעכולל 

 או
בהתנסות מעשית בתחום ניהול עבודה )סגן/עוזר מנהל עבודה ראש צוות וכו'( כולל  ,לפחות שנהבעל ניסיון של 
 ."רמ 2,500שהיקפו לפחות בפרויקט  ומעלה 3בסיווג ג'בתחום השלד בחברה קבלנית  התנסות וידע

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן: כלהגשת  .2

שאין לו  45תעודה מקורית + העתק שלה. )מועמד מעל גיל   שנות לימוד לפחות: 10תעודות המעידות על סיום   •
 .(תעודה יביא הצהרת נוטריון שהייתה לו תעודה

 .המצ"בלעיל, בנוסח  1אישור מקבלן המעיד שהמועמד עומד בדרישת הניסיון שצוינה בסעיף  •

 ה.עבודהצלחה בראיון )בחינה( קבלה בוועדת הקבלה של משרד ה .3

 

   :כדלהלן םבלימודי רציפותחודשים ב 7-כימשך  הקורס
   יום לימודים בשעות אחה"צ (,16:00-8:00)  יום לימודים מלאבמהלך תקופת הלימודים המועמד יידרש ללמוד  בכל שבוע

 חובת נוכחות על פי כללי משרד הכלכלה. (.13:00-8:00)  ויום שישי( 20:00-15:00) 

 לאחר סיום הקורס. -3חודשים במהלך הלימודים ו  6כאשר  חודשים 9התמחות )סטאז'( של בוגר הקורס יידרש לעשות 

הסמכה  תבוגר תעודבל המעבר מבחן הוועדה בהצלחה יקרק לאחר . וועדת בוחניםלאחר הסטאז' העובד יידרש לעבור 
 כמנהל עבודה בבניין.

פי כללי -הזכאים לכך עלעובדים ל, מעלות הקורס 75%עד  הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל תשתתף במימון של
 הקרן.

ללשכות תעסוקה ולבקש שובר לקורס )ישנם מקרים בהם ניתן שובר(. יודגש  עצמאיתלפנות עובד שהתקבל לקורס יוכל 
  .בטיפולו הבלעדי של המועמד מול לשכת התעסוקהטיפול בנושא זה הינו שה

http://www.bmby.com/newsletter/cl.php?cu=1600389&cr=95155&cl=http%3A%2F%2Fmailman.bmby.com%2Fnewsletter%2Fpictures%2F3958%2Ffiles%2F%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8+%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9F+%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93+%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99+%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1+%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C+%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%281%29.docx


  

 

 

 

למשרדי  שליחלעיל במסירה אישית או באמצעות  2לצורך רישום העובדים יש להעביר את המסמכים המפורטים בסעיף 
-09:00ה' בלבד,  בין השעות  -בימים א'  , תל אביב,17, קומה 14"הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל", רחוב ויצמן 

  .(לידי מר שמעון דבוש) 15:00

 . 7718385-03עם הגברת רות בטלפון  את מסירת המסמכים מראשחובה לתאם 

 

 

המסמכים למילוי מופיעים גם באתר האינטרנט של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל בכתובת 

http://www.hakeren.co.il/index.php/form/index 

 הרישום ייסגר כשמכסת התלמידים תתמלא.

 03-7718385לטלפון: לשאלות והבהרות ניתן לפנות 

 

 

 

 בהצלחה             

 

 התאחדות בוני הארץ                                   הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל
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