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 2018ינואר            חברים יקרים שלום רב,

 מסלול יום מיוחד –תשתיות  עבודה למנהלי לקורס הרשמה

151112 

הקרן לעידוד ובשיתוף , עבודהאנחנו שמחים להודיעכם כי בהמשך לסיכומים של ההתאחדות בוני הארץ מול משרד ה
 במסלול יוםתשתיות  קורס להכשרת מנהלי עבודה חודש פברוארבכוונתנו לפתוח במהלך  ופיתוח ענף הבניה בישראל,

 חודשי התמחות + וועדת בוחנים(. 9חודשים קורס +  4-)כ  מקוצר

 תנאי קבלה לקורס הינם:

  2בסיווג ג'חום עפר, תשתיות וכבישים בת ת בתחום ניהול עבודה, בהתנסות מעשילפחות שנה וחציבעל ניסיון של 
 .כבישים, תשתיות ופיתוח 200ענף ראשי 

 או
בחברה קבלנית בתחום עפר, תשתיות וכבישים בהתנסות מעשית בתחום ניהול עבודה  ,לפחות שנהבעל ניסיון של 

 .כבישים, תשתיות ופיתוח 200ענף ראשי  ומעלה 3בסיווג ג'
 ן:להמסמכים והאישורים המפורטים לה כלהגשת 

o  אישור )ניתן לקבל . + העתק שלה תעודה מקורית שנות לימוד לפחות: 10תעודות המעידות על סיום
שלא מוצאים את התעודה יביאו  45ממוסד הלימודים, כמו כן, מועמדים מעל גיל  לימודים מקורי

 שנות לימוד(. 10הצהרת נוטריון מקורית שהייתה להם תעודה מעל 
o .צילום תעודת זהות 
o 1שת הניסיון שצוינה בסעיף אישור מקבלן המעיד שהמועמד עומד בדרי - מקור בלבד - הצהרת קבלן 

ההצהרה תינתן על גבי נייר רשמי של החברה )יש להעתיק את המלל מהצהרת קבלן ולהדביק על  לעיל
 נייר החברה הכולל לוגו ואז למלא את הנתונים(.

o מקור בלבד. - הצהרת מועמד 
o צילום תעודת קבלן רשום בתוקף של החברה . 

 הצלחה בראיון )בחינה( קבלה בוועדת הקבלה של משרד הכלכלה. .1

 (16:00-8:00ה' בין השעות -) הלימודים יתקיימו בימים א'.בלימודי יום חודשים ברציפות 3.5 -כמשך הקורס:  

בהתאם ל"טופס רישום פעולות  תחת מנהל עבודה מוסמך חודשים 9התמחות )סטאז'( של בוגר הקורס יידרש לעשות 
 בשנת החניכה" .

 וועדת בוחנים.לאחר הסטאז' העובד יידרש לעבור 

פי -לכך על בלבד , עבור עובדים הזכאיםמעלות הקורס %75עד  קרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל תשתתף במימון שלה
 כללי הקרן.

משרדי  -ל במסירה אישית או באמצעות שליח 2לצורך רישום העובדים יש להעביר את המסמכים המפורטים בסעיף 
 , תל אביב, לידי מר שמעון דבוש.17, קומה 14ויצמן  "הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל", רחוב

 גם באתר האינטרנט של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בכתובת יופיעוהמסמכים למילוי 
http://www.hakeren.co.il/index.php/form/index 

 15:00בשעה   31/1/2018את המסמכים יש לשלוח עד יום  

 .תימסר בנפרד ומועדי תחילת הקורסים הודעה על מועד ועדות הקבלה 

 .03-7718385לשאלות והבהרות ניתן לפנות לטלפון: 

   בברכה,                                                                                

 שמעון דבוש     חמוטל בן יעקב   
 הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה    התאחדות בוני הארץ

http://www.hakeren.co.il/index.php/form/index
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 על גבי נייר לוגו של הקבלן ולהדביק הצהרת הקבלן את המלל של יש/ להעתיק 

 ההצהרה תוגש במקור בלבד! אין לשנות את נוסח ההצהרה! 

 _________תאריך:_

 בלבד! )הקף בעיגול(      1ג   2מסיווג : ג 200ענף ראשי הצהרת קבלנים 

     ___________מס' ת.ז ______________משפחה____________המועמד  שם:  הריני לאשר כי 

 ואו כבישים תשתיות ואו עבודות עפרבהתנסות מעשית בתחום  עבד/עובד  אצלי בפרויקט 

 __  סה"כ ______ חודשי עבודה. עד תאריך ________________מתאריך בהיקף משרה ________

 ניהול/פיקוח על קבוצת עובדים .וכן המשרה כללה  –חודשי עבודה מלאים  18לפחות המשרה כללה  

 :על החתום   

________________________________________________________________________ 

 חותמת    חתימה                                  תפקיד                            שם מלא 

 בלבד! )הקף בעיגול(  3ג   4ג   5: ג200ענף ראשי  הצהרת קבלנים מסיווג

     ____________________ מס' ת.ז ___________משפחה________המועמד  שם:  הריני לאשר כי 

 ואו כבישים תשתיות ואו עבודות עפרבתחום ת בהתנסות מעשי עבד/עובד  אצלי בפרויקט 

 סה"כ _______  חודשי עבודה.   עד תאריך __________________מתאריך בהיקף משרה ________

 .ניהול/פיקוח על קבוצת עובדים וכן המשרה כללה  –חודשי עבודה מלאים  12לפחות המשרה כללה  

 :על החתום 

_____________________________________________________________ 

  חותמת וחתימה                                תפקיד                            שם מלא 

 

 רטי החברה:פי

מספר ח"פ  /ע"מ   שם החברה המצהירה:_________________________ 

_____________________________ 

 קבלן:______________________________ ןמס' רישיו

   5ג'    4ג'    3ג'    2ג'   1ג'  )הקף בעיגול(  200ענף ראשי סיווג קבלני  

החברה  כתובת

  _______________________________________________________________________ 

טלפון קווי 

__________________________________פקס___________________________________

___ 

 דוא"ל : ____________________________________

 שם ומשפחה איש קשר מהחברה___________________

נייד איש קשר מהחברה____________________ דוא"ל  איש קשר מהחברה: 

__________________________ 

 הערות:
ה' בשעות -הקורס הינו קורס יום )כל השבוע( בימים א'  .פרטי החתום על טופס זה לא להסתיר עם החותמת את נא 

8:00-16:00 



 

 ד"ש
 

 המועמד:הצהרת 

 פרטים אישיים

 שם:_______________ משפחה: _________________ת.ז.__________________; 

 __________________כתובת מגורים:__________   תאריך לידה: ____/____/____  

 ____________________-נייד:________________; דוא"ל:__________________

 פרטי הקבלן המעסיק 

 שם הקבלן:__________________________

 כתובת הקבלן:________________________

   5ג'    4ג'    3ג'    2ג'   1ג'  )הקף בעיגול(   200ענף ראשי  סיווג קבלני

 הצהרת ניסיון

 השכלה:  ________ שנות לימוד.    שנות וותק בענף הבניה )כללי( ________________

 במהלך עבודתי התעסקתי בנושאים הבאים )יש לסמן את התחומים בהם עסקת(:

  כבישים,   עפר,  תשתיותעבודות  
 ניהול קבוצת עובדים________________________________________________________________ 
 עוזר למנהל עבודה__________________________________________________________________ 
 קורס עבודה בגובה _________________________________________________________________ 
 ___________ קורס 
 _______קורס____ 
 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________      ______________        _____________________ 

   חתימה             תאריך                                                שם מלא 


