
  
 
 

 
 
 

 

 בבניין   עבודה למנהלי לקורס  הרשמה

 

 :לקורס קבלה תנאי

 ('סגן/עוזר מנהל עבודה ראש צוות וכו), בהתנסות מעשית בתחום ניהול עבודה שלוש שנים  לפחותניסיון של  יבעל

  ומעלה 1' ג  בסיווגבתחום השלד בחברה קבלנית  וידע  התנסותכולל 

 או

 : 3 –ותק מוכח + סוג 

 . בעבודות בניין שלד אצל קבלן רשום לפחות שנתייםניסיון מוכח של בעלי 

 .3הצגת תעודת מקצוע של משרד העבודה, טפסנות ו/או ברזלנות סוג 

 

 להלן: המפורטים והאישורים המסמכים  כל את שיהגש לי

ההצהרה תינתן על   .לעיל אישור מקבלן המעיד שהמועמד עומד בדרישת הניסיון שצוינה - הצהרת קבלן .1

 )לוגו, חותמת + חתימה(. גבי נייר רשמי של החברה 

 מקור בלבד –הצהרת מועמד  .2

 צילום תעודת קבלן רשום בתוקף .3

 צילום ת"ז .4

 .לימוד לפחות. ניתן לקבל אישור לימודים מקורי ממוסד הלימודים.שנות  12תעודות המעידות על סיום  .5

 דוח מעסיקים מביטוח לאומי  .6

 אישור עבודה בגובה בתוקף  .7

ניסיון רלוונטי במתן תצהיר נוטריוני המוכיח נדרשים לצרף את אותם המסמכים לעיל, וכן  עצמאיים: .8

 ם.  ום השירותים ותקופתתחומעלה, כולל פירוט  1שירות לחברות בסיווג קבלני ג

 כוי מסאישור ני .א

 אישור ניהול ספרים  .ב

 

 .המועמדים יעברו ועדת קבלה של משרד העבודה לקביעת זכאותם להיכלל בקורס

 

, עבור עובדים זכאים  הקורס מעלות 75% עדתשתתף במימון של " בישראל הבניה  ענף ופיתוח לעידוד הקרן"
 .בהתאם לכללי הקרן ,בלבד



 

 ד"ש
 

http://katzr.net/e24219  ההצהרה תוגש במקור בלבד! אין לשנות את נוסח

 ההצהרה!

 הצהרת קבלן על התאמת מועמד לקורס מנהלי עבודה

 תאריך:__________

 בלבד! )הקף בעיגול(      1ג   2מסיווג : ג רק הצהרת קבלנים

     ______________מס' ת.ז ___ ___________משפחה_________המועמד  שם:  הריני לאשר כי 

עד _________מתאריך בהיקף משרה ________ מ"ר 001,0לפחות עבד/עובד  אצלי בפרויקט שהיקפו 
 סה"כ _______  חודשי עבודה.   _________תאריך 

עבודות שלד וניהול/פיקוח על וכן המשרה כללה   -חודשי עבודה מלאים  18לפחות המשרה כללה  
 .קבוצת עובדים

 :על החתום   

________________________________________________________________________ 

 חותמת                           טלפון נייד פקיד                          חתימה         שם מלא                          ת

 בלבד! )הקף בעיגול(  3ג   4ג   5מסיווג : ג רקהצהרת קבלנים 

     _______________ מס' ת.ז ___________משפחה_____________המועמד  שם:  הריני לאשר כי 

עד _________מתאריך בהיקף משרה ________ מ"ר 2500לפחות שהיקפו  עבד/עובד  אצלי בפרויקט 
 סה"כ _______  חודשי עבודה.   תאריך _________

עבודות שלד וניהול/פיקוח על וכן המשרה כללה  –חודשי עבודה מלאים  12לפחות המשרה כללה  
 .קבוצת עובדים 

 על החתום: 

_________________________________________________________________________ 

  חותמת                           נייד טלפון שם מלא                          תפקיד                          חתימה          

 

 רטי החברה:פי

 ח"פ  /ע"מ ___________מספר  שם החברה המצהירה:_________________

 מס' רישיון קבלן:_________________

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

כתובת החברה ___________________ טלפון קווי 
 ____________________פקס__________________דוא"ל : _____________________

 05_-_________________ נייד איש קשר________________שם ומשפחה איש קשר מהחברה__

 

 הערות:
   .נא לא להחתים את החותמת על פרטי החתום על טופס זה

 !תנאי לקבלת ההצהרה זהוטלפון נייד עדכני בצורה ברורה  חותםהשם כתיבת 
 



 

 ד"ש
 

 הצהרת המועמד:

 פרטים אישיים

 שם:__________________ משפחה: _______________________

 ת.ז.________________________; תאריך לידה: ____/____/____

 כתובת מגורים:____________________________

 ____________________-:_____________________________; דוא"ל:__________________נייד 

 

 פרטי הקבלן המעסיק 

 שם הקבלן:__________________________

 כתובת הקבלן:________________________

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

 הצהרת ניסיון

 בענף הבניה )כללי( ________________שנות וותק 

 השכלה:  ________ שנות לימוד.   

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

  עבודות שלד  . 

 ניהול קבוצת עובדים 

 עוזר למנהל עבודה 

 קורס עבודה בגובה 

 ניסיון בשנים:  נכנסתי לענף   בגיל  ____  בשנת   ____

 דתי בחברת__________  מגיל ______   עד גיל ______   התנסיתי ב:  _________________________________עב

 עבדתי בחברת__________  מגיל ______   עד גיל ______   התנסיתי ב:  _________________________________

 ב:  _________________________________ עבדתי בחברת__________  מגיל ______   עד גיל ______   התנסיתי

 יש לי _____ותק אצל קבלן רשום. וכן ____  שנות ותק בענף.

 

 

___________________________    ____________     ___________     ___________    _______ 

 שם                 משפחה                     ת.ז.                    תאריך                               חתימה     

 


