
הערותעלותרכז הקורסימי כשירותמועד הבאתאריך פתיחהתחום התחבורה

'ה- ' א 3,500₪שרוןאין01/03/2020רכב ציבורי בוקר

'ה', ג', א 3,500₪שרוןאין21/01/2020רכב ציבורי ערב

מור2דצמברס"הובלת חומ
 760מ ללא נפיצים "מע+  ₪ 560

מ עם נפיצים"מע+ ₪ 
 מפגשים2

 מפגשים3מ"מע+  ₪ 1800מור3בהרשמההמכלת מכולות

(פעם בשבוע ימי חמישי) מפגשים 5מ"מע+  ₪ 3900שרון01/01/20205מדריך מלגזה

 מפגשים2מ" כולל מע1170מור2ינואר30-31/12/19מלגזות

סמדראין19+26/12/2019עגורן גשר
מ "מע+  ₪ 1250/ מ"מע +950₪

כולל רופא תעסוקתי
. יומיים רצופים16:00 עד 08:00משעה 

סמדראין01/02/2020עגורן להעמסה עצמית
+  ₪ 1550/ מ"מע+  ₪ 1250

מ  כולל רופא תעסוקתי"מע
16:00 עד 08:00 מפגשים פעם בשבוע מ3

מתכונת ערבמ"כולל מע ₪  2,900שרוןאיןבהרשמההוספת סוג לרישיון נהיגה

08:00-12:00 ימי שישי 17:00-21:00 מפגשים פעמיים בשבוע ימי רביעי 7מ" כולל מע1800מוראיןבהרשמהדצמבררישיון מוביל

הערותעלותרכז הקורסימי כשירותמועד הבאתאריך פתיחה:תחום גובה

.08:00-16:00 מפגשים 7אחת לשבוע ' הקורס מתקיים ימי אמ"מע+ 4,200אושרה7ינוארמדריכי עבודה בגובה

 ימי הדרכה2מ"מע+ 980אושרה11-12/12/1925-26/12/192רענון מדריכי עבודה

ימי שישי בשוטףמ ליום"מע+  ₪ 370אושרה2 או 1בתיאוםהדרכה בגובה

ימי שישי בשוטףמ"מע+  ₪ 370אושרה1בתיאוםרענון עבודה בגובה

הערותעלותרכז הקורסימי כשירותמועד הבאתאריך פתיחהבטיחות לממונים

 מפגשים24מתכונת ערב ,  מפגשים16מתכונת בוקר מ"מע+  ₪ 4400רונית16בהרשמהמנהל איכות הסביבה בכיר

 מפגשים8מתכונת ערב ,  מפגשים4מתכונת בוקר מ"מע+  ₪ 2,500רונית4בהרשמהתחזוקאי מטפים

. מפגשים5מתכונת ערב ,  מפגשים3מתכונת בוקר מ"מע+  ₪ 1200רונית3בהרשמהאחראי רעלים

. מפגשים32מתכונת ערב ,  מפגשים19מתכונת בוקר מ"מע+  ₪ 3100רונית01/01/202016- בוקרהשתלמות ענפית בבניה

 אחת לשבוע08:00-16:00,  מפגשים5מתכונת בוקר מ"מע+  ₪ 2500רונית5בהרשמההשתלמות בגז טבעי

פעמיים בשבוע-  מפגשים9 מפגשים מתכונת ערב 6מתכונת בוקר מ"מע+  ₪ 2500רונית5בהרשמההדרכה טובה

. מפגשים17מתכונת ערב ,  מפגשים6מתכונת בוקר .מ"מע+  ₪ 4200רונית6בהרשמהממונה בטיחות אש

08:00-16:00מתכונת בוקר מ"מע+ ₪ 5616 רונית10בהרשמהמנהל ארגונומיה והנדסת אנוש

ימי שני לימודי בוקר,  מפגשים12 מ"מע+ ₪ 7137רונית12בהרשמהניהול אחזקה בכיר בתעשייה 

רונית26/02/2020ממונה בטיחות בעבודה
 (תשלומים)כולל מעמ  ₪ 10,500
מזומן)מ "כולל מע ₪ 8,500  17.00-21.00בין השעות . בימי שני וחמישי,            פעמיים בשבוע 

הערותעלותרכז הקורסימי כשירותמועד הבאתאריך פתיחהענף הבנייה

.ימי חמישי מתכונת בוקרמ"מע + 2300₪רונית6בהרשמהבונה מקצועי לפיגומים

08:00-17:00 מפגשים 6, קורס שמתקיים פעמיים בשנה בלבד.מ"מע+  ₪ 4200מור5בהרשמה עובד אחראי סוקר אסבסט

17:00-21:00פעמיים בשבוע ימי ראשון וחמישי מ"מע+  ₪ 2800מורןשאיןבהרשמהמנהל עבודה מקוצר להנדסאים ומהנדסים

08:00-12:00 ושישי לסירוגין בין השעות 17:00-21:00פעמיים בשבוע בין השעות מ"מע+13,500אלונהאיןבהרשמה(לבעלי נסיון) 273מנהל עבודה 

08:00-12:00 ושישי לסירוגין בין השעות 17:00-21:00פעמיים בשבוע בין השעות מ"מע + 10,700אלונהאיןבהרשמהחדש-מנהל עבודה בתשתיות

 פעמים בשבוע5לימודי בוקר מ"מע+23,000אלונהאיןמתקיים כרגע(ללא נסיון)2059מנהל עבודה  

מוראיןינוארערב- עוזר בטיחות למנהל עבודה
לחבר ארגון )מ"מע+ ₪ 1,260

מ"מע+ ₪ 1,650 (הקבלנים
17:00-21:00ימי ראשון שלישי וחמישי בין השעות 

הערותעלותרכז הקורסימי כשירותמועד הבאתאריך פתיחהתחום גמול השתלמות 

נועםאין15/12/2019'יום א- העצמה נשית
י שחר "תשלום אישי הנקבע עפ

(עמיתים)הון 
(19687בשחר און ' מס) שעות 40מתכונת ערב - מפגשים 10

נועםאין07/01/2020'יום ג- שפת גוף ותקשורת לא מילולית
י שחר "תשלום אישי הנקבע עפ

(עמיתים)הון 
(16982בשחר און ' מס) שעות 40מתכונת ערב - מפגשים 10

נועםאין15/03/2020'יום א-גישור
י שחר "תשלום אישי הנקבע עפ

(עמיתים)הון 
(16983בשחר און ' מס) שעות 40מתכונת ערב - מפגשים 10

הערותעלותרכז הקורסימי כשירותמועד הבאתאריך פתיחהתחום הבטחת איכות 

08:30-15:30ימי רביעי , בוקרמ"כולל מע 10,000נועםICQE01/01/202011מהנדס איכות 

08/12/2019עדכון שוטף קורסים נכון 


