עדכון שוטף קורסים נכון ל21/07/2019-
תחום התחבורה

תאריך פתיחה

מועד הבא

ימי כשירות

רכז הקורס

הערות

עלות

רכב ציבורי בוקר

19/08/2019

אין

סיון

 ₪ 2400מזומן ₪ 3500/תשלומים

א'  -ה'

רכב ציבורי ערב

20/08/2019

אין

סיון

 ₪ 2400מזומן ₪ 3500/תשלומים

א' ,ג' ,ה'

הסעת ילדים

בהרשמה

אין

סיון

 ₪ 600כולל מע"מ.

משא כבד

בהרשמה

אין

סיון

 ₪ 2800מזומן ₪ 3500/תשלומים

בין  3ל 4-ימים בשבוע

הובלת חומ"ס

01-02/08/2019

2

מור

 + ₪ 560מע"מ ללא נפיצים  + ₪ 760מע"מ
עם נפיצים

 2מפגשים

המכלת מכולות

22/07/2019

3

מור

 + ₪ 1800מע"מ

 3מפגשים

בהרשמה

5

סיון

 + ₪ 3900מע"מ

 5מפגשים (פעם בשבוע ימי חמישי)

מדריך מלגזה
מלגזות

11-12/08/2019

2

מור

 1170כולל מע"מ

 2מפגשים

אין

סמדר

+ 950₪מע"מ + ₪ 1250 /מע"מ כולל רופא
תעסוקתי

משעה  08:00עד  16:00יומיים רצופים.

אין

סמדר

 + ₪ 1250מע"מ + ₪ 1550 /מע"מ כולל
רופא תעסוקתי

 3מפגשים פעם בשבוע מ 08:00עד  16:00ימי חמישי

22/09/2019

אין

שרון

 27,900₪כולל מע"מ  -עיוני +מעשי

 3מפגשים -א'  -ג' -ה' 17:45-21:00 -

הוספת סוג לרישיון נהיגה

בהרשמה

אין

סיון

 ₪ 2,900כולל מע"מ

מתכונת ערב

רישיון מוביל

ספטמבר

אין

מור

 1800כולל מע"מ

 7מפגשים פעמיים בשבוע ימי רביעי  17:00-21:00ימי שישי 08:00-12:00

עגורן גשר

בהרשמה ליולי 2019

עגורן להעמסה עצמית
מורים לנהיגה

תחום גובה:

תאריך פתיחה

מועד הבא

ימי כשירות

רכז הקורס

עלות

5

אושרה

 +3200מע"מ

2

אושרה

 +980מע"מ

 2ימי הדרכה

הדרכה בגובה

בתיאום

 1או 2

אושרה

 + ₪ 370מע"מ ליום

ימי שישי בשוטף

רענון עבודה בגובה

בתיאום

1

אושרה

 + ₪ 370מע"מ

ימי שישי בשוטף

מדריכי עבודה בגובה

28/07/2019

רענון מדריכי עבודה

31/07/2019

בטיחות לממונים

תאריך פתיחה

אוגוסט

מועד הבא

הערות
הקורס מתקיים ימי א' אחת לשבוע  5מפגשים ,08:00-16:00וכשמתקיים בימי שישי 6
מפגשים .07:00-14:00

ימי כשירות

רכז הקורס

עלות

הערות

16

רונית

 + ₪ 4400מע"מ

מתכונת בוקר  16מפגשים

בהרשמה

4

רונית

 + ₪ 2,500מע"מ

מתכונת בוקר  4מפגשים ,מתכונת ערב  8מפגשים

אחראי רעלים

18/11/2019

3

רונית

 + ₪ 1200מע"מ

מתכונת בוקר  3מפגשים

השתלמות ענפית בבניה

01.09.2019

10

רונית

 + ₪ 3000מע"מ

 80שעות ימי א' ו -ג' 17:00-21:00

מנהל איכות הסביבה בכיר
תחזוקאי מטפים

השתלמות בגז טבעי

בהרשמה

5

רונית

 + ₪ 2500מע"מ

מתכונת בוקר  5מפגשים 08:00-16:00 ,אחת לשבוע

הדרכה טובה (ממונה בטיחות)

18/08/2019

5

רונית

 + ₪ 2500מע"מ

מתכונת בוקר  6מפגשים מתכונת ערב  9מפגשים -פעמיים בשבוע 08:00-16:00

ממונה בטיחות אש

בהרשמה

5

רונית

 + ₪ 4200מע"מ.

 40שעות 8 ,מפגשים ערב  17:00עד 21:00

מנהל ארגונומיה והנדסת אנוש

בהרשמה

10

רונית

₪ 5616

מתכונת בוקר 08:00-16:00

ניהול אחזקה בכיר בתעשייה

בהרשמה

12

רונית

₪ 7137

 12מפגשים ,ימי שני לימודי בוקר

רונית

מע"מ 10,300 ₪ +

פעמיים בשבוע ,בימי ראשון ורביעי .בין השעות 17.00-21.00

29/10/2019

16

רונית

גישור פתרונות דילמות למנהלים

בהרשמה

4

רונית

מע"מ 10,000 +
₪ 2340

 4מפגשים ,ימי שני לימודי בוקר

רכז נגישות

בהרשמה

4

רונית

כולל מע"מ 2925 ₪

מתכונת בוקר  4מפגשים

ממונה בטיחות בעבודה

28/10/2019

ממונה אנרגיה

ענף הבנייה

תאריך פתיחה

מועד הבא

ימי כשירות

רכז הקורס

עלות

הערות

בהרשמה

7

רונית

 + ₪ 2500מע"מ

מתכונת ערב ,פעמיים בשבוע

עובד אחראי סוקר אסבסט

28/10/2019

5

מור

 + ₪ 4200מע"מ.

קורס שמתקיים פעמיים בשנה בלבד 6 ,מפגשים 08:00-17:00

מנהל עבודה מקוצר להנדסאים ומהנדסים

18/08/2019

איןש

מורן

 +2,800מע"מ

פעמיים בשבוע ,ימי ראשון וחמישי 17:00-21:00

בהרשמה

אין

אלונה

+13,500מע"מ

פעמיים בשבוע בין השעות  17:00-21:00ושישי לסירוגין בין השעות 08:00-12:00

בהרשמה

אין

אלונה

 + 10,700מע"מ

פעמיים בשבוע בין השעות  17:00-21:00ושישי לסירוגין בין השעות 08:00-12:00

28/07/2019

אין

אוריאן

 +1,260מע"מ (לחבר ארגון הקבלנים)
+1,650מע"מ

ימי ראשון ושלישי בין  16:00-21:00וימי שישי בין 08:00-13:00

אין

אלונה

 + 9,816מע"מ

פעמיים בשבוע בין השעות  17:00-21:00ושישי לסירוגין בין השעות 08:00-12:00

אין

אלונה

+13,500מע"מ

מתכונת משולבת בוקר(מסלול שילדאים) +ערב(עוזר למנ"ע)

גישור -ענף הבנייה והנדלן

23/10/2019

רותי

+3,600מע"מ  /איגוד הקבלנים  +3200מע"מ  13מפגשי ערב  ,משך כל מפגש  6שעות לימוד אקדמאיות  ,סה"כ  78שע"ל

קורס הכנה לבחינות למנהלי עבודה

18/08/2019

מורן

בונה מקצועי לפיגומים

מנהל עבודה ( 273לבעלי נסיון)
מנהל עבודה בתשתיות-חדש
עוזר בטיחות למנהל עבודה-ערב
מנ"ע בבניין – הסבה למנ"ע בתשתיות
מנהל עבודה 245

בהרשמה

חשמל מתח גבוה
תחום גמול השתלמות

בהרשמה
תאריך פתיחה

ניהול זמן

07/07/2019

מניעת הטרדה מינית

03/07/2019
17/09/2019

יזמות עסקית
קבלת החלטות

תחום הבטחת איכות

18/09/2019

תאריך פתיחה

עורכי מבדקים פנימיים
ניהול פרויקטים
מהנדס איכות ICQE
אמינות
איכות ומצוינות למנהלי צוותים
קניינות לוגיסטיקה וניהול מחסנים

מועד הבא

בהרשמה
05/09/2019
18/12/2019
בהרשמה

פברואר

מועד הבא

אין

דוד

 6000ש"ח כולל מע"מ

פעמיים בשבוע
הערות

ימי כשירות

רכז הקורס

עלות

אין

רותי

תשלום אישי הנקבע עפ"י שחר הון (עמיתים)

אין

רותי

תשלום אישי הנקבע עפ"י שחר הון (עמיתים)

אין

רותי

תשלום אישי הנקבע עפ"י שחר הון (עמיתים)

אין

רותי

תשלום אישי הנקבע עפ"י שחר הון (עמיתים) 17:15-20:30

17:15-20:30
17:15-20:30
17:15-20:30

ימי כשירות

רכז הקורס

עלות

הערות

5
10
11
אין
אין

רותי
רותי
רותי
רותי
רותי

 ₪ 2,100כולל מע"מ
 + ₪ 4200מע"מ
מע"מ 10,000 +
יש להסתכל בבקשה להרשמה
יש להסתכל בבקשה להרשמה

שלושה מפגשים  -יומיים עיוני ואחד מעשי
לימודי ערב  17.00-21.00פעם בשבוע בימי שלישי
בוקר ,ימי רביעי 08:30-15:30
לימודי ערב  13.00-17.00פעם בשבוע בימי שלישי

₪ 7,488

ימי שני ,אחת לשבוע 17:00-21:00

