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 ("המוס"ל" בקשה להיכלל במאגר המרצים של המוסד לבטיחות ולגיהות )להלן:הנדון: 

 

 :, מבקש להיכלל במאגר המרצים של המוס"לאני הח"מ .1

  שם המציע:

  כתובת המציע:

  מספר עוסק מורשה/זעיר: 

  טלפון קווי:

  טלפון נייד:

  פקסימיליה:

  דואר אלקטרוני:

  תואר אקדמי ומקצועי

  נתונים נוספים רלוונטיים על המציע:

של  פעילותו, והרלוונטיים לואני בעל נסיון בהרצאות/הדרכות מחהמתתחומי התוכן בהם אני הנני  .2

 עבורך(: את התחומים הרלונטיים/י  )סמן הינם המוס"ל

 יכונים כלליים ומכנים, לרבות: ס .א

 אומטיות והידראוליותת פנכלי יד וכלי כוח, מערכו -

 ציוד מכני הנדסי/ ציוד בניין כבד -

 יגון מכונותמ -

 תהליכי ייצור -

 חוזק חומרים -

 / אחזקה מונעת תחזוקה -

 עבודה בגובה והגנה מנפילות -

 עבודת משרד -

 ריתוך -

 עבודת קבלנים -

 עבודת משמרות -

 כלים תפעולים -

 חלל מוקף -

 חשמל תעשיה / חשמל בבניה / חשמל במשקים חקלאים -
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/ תמ"א /שיפוץ / עבודת עפר / פיצוצים / חפירות / בניה הנדסיתסיכונים בבניה :  -
 בורות / חלל עבודה בסביבת שטח ציבורי / בניה מתועשת / פיגומים / 

 (בע"חבתי אריזה, קירור, בחקלאות )טרקטורים ומיכון, חומרי הדברה,  סיכונים -

 כלים ומתקנים טעוני בדיקות, לרבות: .ב

 (ו/או דודי קיטור מכלי לחץמערכות לחץ ) -

  מכונות ואביזרי הרמה -

 עגורנים  -

 עגורני צריח וניידים -

 מלגזות -

 מעליות דרגנועים ומעלונים -

 , פיגומים ממוכניםפיגומים -

 :לרבותסיכונים כימיים וביולוגיים,  .ג

 חומרים מסוכנים -

 מחלות זואונוטיותסיכונים ביולוגיים ו -

 בטיחות אש -

 בדלקים ושימוש בטיחות -

 נפט וגז טבעי -

 תנאים סביבתיים וסיכונים פיזיקליים, לרבות: .ד

 רעש -

 קרינה מייננת ובלתי מייננת -

 תאורה -

 אוורור תעשייתי -

 ארגונומיה -

 אקלים -

 :גהות ובריאות תעסוקתית, לרבות .ה

 ואנטומיה של גוף האדםפיזיולוגיה  -

 רפואה תעסוקתית ומחלות מקצוע -

 )נא להוסיף מסמך מפרט( וקתיתות תעס, התמחות בבטיחות ובריאהגורם האנושי .ו

 )נא להוסיף מסמך מפרט( , התמחות בתעשייה ובנייההמשאב האנושי .ז

 ם ,עובדים זרים(ייאליסוצבבנייה )זכויות, תנאים ה / יבתעשיניהול עובדים  -

 עובדי קבלן -

 ציוד מגן אישי  .ח

 עזרה ראשונה  .ט

 הות, כגון:המערכת הארגונית בבטיחות וג .י

 הותלגהמוסד לבטיחות ו -

 לאומי המוסד לביטוח -

 ארגון הממונים על הבטיחות בעבודה -

 המשרד להגנת הסביבה -

 מכון התקנים -

 לרבות:התמחות בבטיחות ובריאות תעסוקתית, חוק ומשפט,  .יא

 שלטון -משפט חוקתי -

 אחריות משפטית של ממונה הבטיחות -

 חוקים ותקנות בתחום הבטיחות בעבודה  -
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 תאגידים -

 פקודת התאונות ומחלות משלוח יד -

 חוקי עבודת נשים ונוער -

 חוק ותקנות רישוי עסקים -

 חוקים ותקנות בניה  -

 יחסי עבודה -

 אחריות קבלן ותקופת בדק -

 בנייה ביטוחים בעבודות -

 ניהול מצבי חרום והיערכות לחירום .יב

 ארגון וניהול בטיחות וגיהות .יג

 ניהול בטיחות וניהול סיכונים .יד

 תורת החומרים והבטון .טו

 טטיקה בבנייןס .טז

 עקרונות טופוגרפיה ומדידות בבניה .יז

 תקנים ובדיקות בבניה .יח

 אתר בניה וניהול הביצועארגון  .יט

 מלאכות בניה .כ

 יישומי מחשב בניהול הבניה .כא

 תחזוקת מערכות הבניין .כב

 בניה ירוקה .כג

 )נא להוסיף מסמך מפרט( נושא רלוונטי אחר, בתחום הבטיחות והגיהותכל  .כד

 

 המסמכים הבאים:הנני מצרף להצעתי את  .3

  הרלוונטיים לתחום, תעודת השכלה אקדמיות ורישיונות ברי תוקף על פי דין 
 ההרצאות המבוקש בסיווג הרלוונטי

   ממליצים בקשר להרצאות המציע בתחום הרלוונטי שנמסרו  3רשימה של לפחות
 1.1.2010למציע מאז 

   פי חוק מע"מתעודת עוסק מורשה או אישור רו"ח על היות המציע עוסק על 

   אישורים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
 1976 –חובת מס( תשל"ו 

  קורות חיים עדכניים 

 רכה, הכשרות וכו'קורס הדהשתתפות באישור על מסמכים רלוונטיים נוספים, כגון:  

 ידוע לי ואני מסכים, ש: .4

המוס"ל רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי אם לכלול אותי במאגר המרצים לתחום  .א

 ההרצאות הרלוונטי, אם לאו.

הרשימה שהמוס"ל יקבע אינה רשימה סגורה, וכי הינו רשאי לצרף או למחוק ממנה  .ב

 .מרצים

עצם הכללתי ברשימת המציעים בכח, אין בה כדי לחייב את המוס"ל לפנות אלי לצורך  .ג

לחייב את  מתן הרצאה ו/או הרצאות, גם אם אזכה להכלל ברשימת המרצים ו/או כדי

 המוס"ל לכמות מינימלית כלשהי של הרצאות )אם בכלל(.

כלל ברשימת המרצים, הרי שתנאי ההתקשרות עמי יהיו כמפורט בהסכם היככל שאזכה ל .ד

( וכי בטרם תחילת שרותי כמרצה "ההסכםלבקשתי זו )להלן: "שירותים המצורף למתן 

שהמוס"ל יחתום עליו, ההסכם למוס"ל ייחתם על ידי ההסכם ורק לאחר  המעניק שירותים

ככל שההסכם לא ייחתם על ידי המוס"ל ,תהא הסיבה לכך אשר תהא, לא  יכנס לתוקף.

אתחיל במתן שירותים למוס"ל וכי אין לי ולא תהיינה לי כל טענות ו/או תביעות כלפי 
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להזמין ממני כמות מסוימת של  המוס"ל בקשר להימנעותו מלתקשר עמי בהסכם ו /או

 הרצאות, אם בכלל.

וכלל שיחתם עמי הסכם מחייב, ככל שאבחר ע"י המוס"ל להיכלל במאגר המרצים,  .ה

ע"י המוס"ל, יהא בתעריף שיקבע  בכתבכל הרצאה שאוזמן אליה  שאקבל בגין התעריף 

שרות המדינה, וכי לא אדרוש ולא  על ידי המוס"ל ולא יעלה על התעריף הקבוע בנציבות

 אקבל שום תשלום נוסף מעבר לנ"ל.

 

המוס"ל לא יישא בכל האחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לי בקשר עם הכנת בקשה  .ו

זו ו/או הגשתה ובפרט, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לנזקים ו/או להוצאות 

 לי, עקב אי קבלת הצעתי כולה או חלקה.וככל שיגרמו שיגרמו, אם 

 

 

 הנני מאשר בחתימתי כי כל המידע והמסמכים אותם מסרתי הינם אמת

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

  שם:

  חתימה:

  תאריך:

 


