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 81'ב5נספח 
 למנהלים מקצועיים לטיפוס והקמת תרניםודרישות תכנית השתלמות רענון 

 

 .תרנים ומגדליםומקימי לצוותי מטפסי של מנהלים מקצועיים לעבודה רמת המיומנות והבטיחות ורענון שימור  -מטרה . א
 

 .רשם מנהלים מקצועיים לעבודות טיפוס והקמת תרנים הרשומים במ -  אוכלוסיית היעד. ב
 
- תנאים ודרישות מקדמיות. ג

 המבקש רשום במרשם כמנהל מקצועי לטיפוס והקמת תרנים שתוקף תעודתו עומד לפוג. 

 סיים בהצלחה קורס מגישי עזרה ראשונה במהלך שנה שקדמה למועד הקורס המבוקש. 

 המבקש חתם על הצהרת בריאות. 
 
 .שעות 24-ימים כ 3 –* משך הקורס. ד
 

 .ת "תממשרד האגף הפיקוח על העבודה בעל ידי מוסד המאושר מטעם  –הדרכה ה ביצוע. ה
 
 
ובכל מקרה , חניכים במרב 6לכל או מדריך עוזר /מוביל ומדריך או /מדריך בכיר ו –מפתח הדרכה  – ותכנית ההדרכה שיטה. ו

 .מדריך בכיר אחד לקורס
 .חניכים 12עד  –גודל כיתה 

 .רשימת עזרי הדרכה, רשימת מדריכים, רשימת ציוד נלווה, ק אתרתי, כל נושא יגובה על ידי מערך שיעור
 .י ועדת ההדרכה"ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות הלימוד אשר נקבעו ע

 
 הערה*

הרענון של מנהל השתלמות תרנים את  להקמתביצע מנהל מקצועי  אם, ולכןתרנים לטיפוס תוכנית זו חופפת לתוכנית מנהל מקצועי 
 . המופיע בתכנית זואזי יבצע רק את היום האחרון -נים תרלטיפוס מקצועי 

  
 

 'יום א

שיטת הלימוד וציוד  פירוט נושא
 נדרש

כ שעות "סה
 לימוד

 2   כינוס ופתיחה

חוקים , מבוא
 ותקנות

  כיתת לימוד 

  מצגת תקנה לעבודה בגובה 

  מצגת תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים 

  מצגת בניה פקודת בטיחות בעבודה ועבודות 

  מצגת חובות ואחריות מנהל עבודה בעבודות בניה -פנקס כללי  

 1   ציוד מגן אישי

   בדיקה פסילה שימור ואכסנה –רענון ציוד מגן אישי וצוותי  

   חבלים וכבלים 

 1   קשרים

   רענון והעשרה 

חוזק , פיזיקה
 ס"חומ, חומרים

  2 

   חוזק חומרים במתאר אורבני 

   ס"בודה עם חומע 

   פיזיקה של נפילה 

   חלוקת משקל כולל תרגול –זוויות וכוחות  

   רווחי כוח כולל תרגול –ח ורווחי כ 

 1 הסבר ותרגול  ניהול סיכונים והוראות בטיחות  ניהול סיכונים

מערכות אבטחה 
 ועבודה על תורן  

  

   מערכות עבודה   

   מערכות אבטחה  

 2   ה עבודת ליל

   תרגול עבודת לילה  

   על חוזרים וכננות, מערכות כוח 

 01  כ שעות יום א"סה
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 'ביום 

 פירוט נושא
שיטת הלימוד וציוד 

 נדרש
כ שעות "סה

 לימוד

 1.5  בחירה בדיקה הצבה קיבוע  סולמות 

   מערכות עבודה ואבטחה על סולמות ניידים וקבועים  

גגות שטוחים 
 ושבירים 

 1.5 ימעש 

   מערכות עבודה ואבטחה על גגות שבירים  

במה מתרוממת 
 נידת וסל אדם   

 2 כיתת לימוד  

  עיוני מבוא לעבודה בטוחה עם במות וסלי הרמה   

  עיוני ובחירה לסוג העבודה המבוקשת   , הקרות סוגי הכלים 

  מעשי ייצוב בדיקה הפעלה וחרום  

  מעשי עבודה ליד התורן ומעבר מימנו ואליו  

 2   חילוץ עמיתים   

   עם חבל   

   עם ערכת חילוץ  

 1 מצגת   קרקע ויסודות 

   בטיחות בחפירה  , חפירה וביסוס, סוגי קרקע 

   בחירה ותכנון יסוד ביחס לסוג המבנה  

 8  'בכ שעות יום "סה
 

 'גיום 

 פירוט נושא
ציוד שיטת הלימוד ו

 נדרש
כ שעות "סה

 לימוד

, חוזק חומרים
תקנות , עומסים

 וחוקים 

 2 מצגת 

   מתכות ובטונים  

   עומסים וכוחות על מבנה בכלל ועל מגדל בפרט  

   תקנות וחוקים הנוגעים לבניית מבנה מתכת  

 0.5 הדגמה ותרגול   תוכניות  

   קריאת תוכניות  

 0.5 ול מצגת דיון ותרג  תכנון עבודה 

   תכנון עבודת בנייה של מבנה מתכת  

   הגדרת הסיכונים בשלב התכנון  

   תכנון הבטיחות על פי שלבי בניית המבנה  

 0.5 מצגת   עבודה עם מנוף 

   חוקים ותקנות  

   מגבלות  

בניית מבנה 
 מתכת 

 מעשי בשטח  בעזרת מנוף 
 הדגמה ותרגול 

3 

   בטיחות ניהול סיכונים והוראות  

   בנייה על פי שלבים  

   הנפה  

מבחן עיוני 
 ומעשי 

במידה וביצה מבחן עיוני ברענון מנהל מקצועי תרנים יבצע * 
 מבחן עיוני בלבד 

 1.5 

 0.5   סיכום ומשוב 

 8.8  'גכ שעות יום "סה
 
 מדדים מקצועיים להסמכה. ז
 :נושאים הבאיםמבחן תרגול הכולל את המהרמה הבטיחותית והמקצועית ב התרשמות צוות ההדרכה 1

 .עבודה עם מנופים  .1.1
 .קריאת תוכניות  .1.2
 .פיקוח וניהול צוות עובדים .1.3
 .בדיקת תקינות ציוד ואבזרי הרמה .1.4

 
 :מבחן עיוני הכולל את הנושאים הבאים 2

 תקנות בנייה  .2.1
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 .יסודות  .2.2
 .חוזק חומרים   .2.3
 .עומסים על מבנה מתכת  .2.4
 .מערכות אבטחה קבועות  .2.5

 
מטר בפיקוחו  12כולל ביצוע תרגיל מסכם המדמה בניית מגדל בגובה מינימלי של  –( לאחר שלב ההתמחות)כם מבחן מעשי מס 3

 .על צוות מטפסים
 .איש 4מטר בעזרת צוות מטפסי תרנים המונה עד  12בניית מגדל בגובה מינימלי של   -התרגיל  .3.1
 (.דה מתבצעת בעזרת מנוףמוכנים והעבו התורן כאשר בסיסי)שעות  4לא יעלה על  -לביצוע זמן  .3.2
 .קו חיים קשיח לכל אורכו של התורןשעות מרגע תחילת העבודה עד בניית  6זמן כולל לביצוע לא יעלה על  .3.3


