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ככל האפשר במערכת ממוחשבת  יבוצע  רישום חברים לפעולות ההדרכה   4.1.5

 ולרבות סליקת התשלום.

  את  בחזרה  יקבל  לה,  שהתחייב  ההדרכה  בפעולת  ישתתף  לא  אשר  חבר 4.1.6

במקרים חריגים כשההיעדרות מההדרכה מוצדקת   .לפי כל דין  התשלום 

גם אם   יישקל נושא ההחזר הכספי)מחלה ו/או מות קרוב מדרג ראשון(,  

 . דיןכל לפי אינו עומד  

איש ומעלה,   20פעולת הדרכה תתקיים רק אם מספר המשתתפים הינו   4.1.7

ו/או ע"י המכון להכשרת   אלא אם כן נקבע אחרת ע"י הנהלת העמותה

 . ו/או קבוצת וועדת המשנה לנושאי ההדרכהממוני הבטיחות 

 התנהלות ביום ההדרכה  4.2

ל, ההדרכות יתבצעו לפי נהלי מינהל הבטיחות ככל שיש הכרח לעשות לככ 4.2.1

 כן. 

יהיה  מטעם מכללות וקורסים חיצוניים, הדרכה למעט  ,הדרכהתחילת בכל  4.2.2

 .ו/או גורם אחר מטעם העמותה  נוכח רכז ההדרכה

תחילת תיאום ציפיות עם המרצה ביום שלפני ההדרכה,  :  יוודא  רכז ההדרכה 4.2.3

גביית  , רישום נוכחות,  עמידה בלו"ז כמתוכנן, הגעת מרצים,  יום העיון בזמן

קבלות במידת הצורך  והנפקת  יום    העברתו  כספים  בתום  כשירות  אישורי 

 . העיון

יוודא העברת חשבונית המס של המרצה ו/או חשבונית מס   ההדרכה רכז 4.2.4

 . .מורשי החתימה של העמותה  לא רכישה שאושרה בנוגע להדרכה,של כל 

עפ"י נוהל מפע"ר "הכרה בימי   לכל הדרכה יתבקש משוב מאת המשתתפים 4.2.5

ההדרכה לידיעת חברי   רכז, שאת תוצאותיו ולקחיו יעביר  השתלמות"

 ההנהלה. 

 פרסום פעולת הדרכה  4.3

וועדת המשנה  רכז ההדרכה באמצעות המכון להכשרת ממוני הבטיחות ו/או   4.3.1

ההדרכה, פירסום  לנושאי  למשתתפיה   יוודא  ההדרכה  קיום  לפני    תזכורת 

 . באמצעי הקשר של העמותה

פעולת ההדרכה יתבצע אך ורק באמצעות קובץ הלוגו המאושר של    פרסום 4.3.2
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 .  הלשכה

המכון להכשרת ממוני הבטיחות  פעולת ההדרכה יתבצע באמצעות    פרסום 4.3.3

 העמותה.   דוברבתיאום עם  ,ו/או וועדת המשנה לנושאי ההדרכה

ישיר לכתובות   באמצעות משלוח,  העמותהשל   בכל מדיההפרסום יתבצע  4.3.4

 . או כל מדיה אחרת שאושרה ע"י דובר העמותה העמותההדוא"ל של חברי  

לכל פעולות ההדרכה מטעם הלשכה יוכלו להתווסף סמלילים של חברות   4.3.5

ובאישור יועמ"ש   בתיאום עם דובר העמותהוגופים עסקיים באישור  

 . העמותה

 אישורי כשירות  4.4

 למינהל הבטיחות מסירת הודעה ככל שהדבר נדרש לצורך ביצוע יום עיון,  4.4.1

יתבצעו ע"י המכון להכשרת  על ביצוע פעולת הדרכה וקבלת אישור כשירות 

 ממוני הבטיחות ו/או וועדת המשנה לנושאי ההדרכה. 

  בדואר אלקטרוני אישורי הכשירות יימסרו למשתתפים בתום יום הכשירות   4.4.2

אישורי הכשירות   ,בסוף היום  רכז הדרכה. במידה ולא יהיה ו/או באופן ידני

 הלשכה.באמצעות משרד  "לשלחו בדואשל המשתתפים יי

 : תנאים לקבלת אישור השתתפות )יום כשירות( 4.4.3

 . ביצע תשלום עבור פעולת ההדרכה .א

ונוכחות   .ב ההדרכהב השתתפות  פעולת  כל  חתימה    משך  ולרבות 

תהיה    השתלמות, / במקרה של קורס  באפליקציית הנוכחות הממוחשבת.

 . הל הבטיחותהכל לפי נהלי מינ ,מזמן ההדרכה 80%חובת נוכחות של  

ממנו יישמר במאגר העמותה או אישור הכשירות יוענק למשתתף והעתק  4.4.4

 .  משרד הלשכהב

בשם מורשי החתימה של לשכת ממוני  רשאים לחתום על אישור הכשירות   4.4.5

מנהל המכון להכשרת ממוני הבטיחות ו/או יו"ר וועדת המשנה  ,הבטיחות 

ו/או יו"ר העמותה  , לנושאי ההדרכה שבלשכת ממוני הבטיחות בישראל

 ביחד עם המרצה. 

הדרכה,   4.4.6 פעולת  בכל  המשתתפים  ממשתפי  רשימת  הנדרש  המשוב  גם  כמו 

לפי האמור בנהלי מינהל    ,במאגרי לשכת ממוני הבטיחות  ההדרכה, יישמרו
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