חוגגים עשור 10-
פיתוח תכניות הדרכה ,קורסים והכשרות בארגונים

תכנית הדרכות  – 2019חציון 1
ינואר-יוני 2019
השדרה המרכזית  ,15מודיעין ,ליגד סנטר 1

טל' / 08-6343303 :פקס 153-77 -2050188-
office@hatmara.org.il
WWW.HATMARA.ORG.IL

תכנית קורסים לחציון ראשון של 2019
התמרה -הובלת תהליכים ארגוניים ,מתמחה בהובלת תכניות הדרכה לארגונים כדי לפתח יכולות ארגוניות
המובילות את הארגון לתוצאות טובות יותר.
המכון ,החוגג עשור של הדרכות והכשרות ,מאגד קבוצה של עשרות אנשי מקצוע מנוסים ויצירתיים הבאים
מתחומי משאבי אנוש ,אחריות תאגידית ,יחסי עבודה ,מגדר ,משפטים ועוד.
אנו מתמחים במתן פתרון ללקוחותינו בתחום פיתוח ההון האנושי ובפיתוח הלמידה הארגונית ועד היום
הכשרנו אלפי תלמידים בהדרכות שונות.
התמרה מספקת את שירותיה למספר גדול של חברות ,רשויות וארגונים מובילים ,תוך מחויבות
למגוון פתרונות ושירותים המסייעים להתמרת יכולות הארגון.
בחוברת המצורפת הכנו לכם גם הטבה ייחודית לרגל חגיגות העשור של התמרה-נשמח לראותכם!!!
" .1להיות המנהל/ת שתמיד רצית" –
קורס מיומנויות פרזנטציה והעברת מסרים לפיתוח מצוינות ניהולית
 19מרץ  – 2019מרכז
 .2קורס מנהלי  /ממוני אתיקה בארגון
אתיקה :הרבה יותר מקוד אתי
מחזור  13 – 4מרץ  – 2019מרכז
 .3קורס הכשרת ממונה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
 25מרץ  – 2019חיפה
 .4קורס אסטרטגיות ניהול משא ומתן עם כלים מעולם NLP -
 27פברואר  – 2019מרכז
 .5קורס גישור בסיסי
 27פברואר  – 2019מרכז
 .6קורס ממונה חופש המידע -מחזור – 8
 11מרץ  – 2019חיפה
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 .7קורס ניהול פרויקטים-
Project Management Training
מחזור  15 – 6מאי  – 2019חיפה
 .8קורס דיני מכרזים והתקשרויות
מחזור  28– 3מאי  – 2019חיפה
 .9קורס גישור עם התמחות בניהול קונפליקטים-
ייחודי לוועדות תכנון ובנייה
 13מאי  – 2019מרכז
 .10קורס הכשרת ממונה אנרגיה מוסמך -בפיקוח משרד האנרגיה
מחזור 11
 21מאי  – 2019מרכז
נשמח להשתמע ולקדם את שיתוף הפעולה עמכם.
בברכה
גלית תגורי משה ,מנכ"לית
לפרטים נוספים :
טלפון – 08-6343303
גלית052-4725956 -
פקס153-77-2050188 -
OFFICE@HATMARA.ORG.IL
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"להיות המנהל/ת שתמיד רצית" –
קורס מיומנויות פרזנטציה והעברת מסרים לפיתוח מצוינות ניהולית

 19מרץ  – 2019מרכז
מבוא
בקורס חדשני זה ריכזנו עבורכם מיומנויות פרזנטציה והעברת מסרים לפיתוח מצוינות ניהולית ההכרחיות
לכל מנהל ומנהלת כדי ליצור הצלחה ,להגיב בערנות ולהיות המנהלים שתמיד רציתם להיות.
בין הנושאים-
בניית מערכת יחסים עסקית ב 60-שניות
"לדבר בצבעים"  -חמש האינטליגנציות ככלי מקדם מסרים
כלים להתמודדות עם פחד קהל
סטיילינג והופעה נכונה לדרג ניהולי – כלים אפקטיביים ליצירת המראה הנכון
שניהול ישיבות -כלים יישומיים להצלחה בניהול ישיבות
פרזנטציה מוצלחת וכלים לדיבור בפני קהל

קהל יעד
ארגונים ,חברות ,עמותות ,השירות הציבורי ותאגידים – הקורס מיועד לדרג השדרה הניהולית ביניים ובכיר בארגון

חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס.
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס –  80%נוכחות ,יזכו לתעודה מטעם התמרה -הובלת תהליכים ארגוניים.

תאריך פתיחה
פתיחה19.3.19 -
ארבעה מפגשים ,ימי שלישי ,פעם בשבוע 32 , 9.00-15.30 ,שעות אקדמיות

הטבה לרגל חגיגות העשור

 ₪ 500הנחה לכל נרשם

בנוסף ,כפל הנחה לנרשמים בהרשמה מוקדמת –  5%הנחה (ממחיר הקורס לאחר  ₪ 500הטבה)
לנרשמים המעבירים את התשלום עד 31.1.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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והנה המלצה אחת מיני רבות מאלו שצברנו במהלך העשור...

המלצה -רשות שדות התעופה בישראל
משרד ראשי -חטיבת מינהל וארגון
לכל מאן דבעי
במהלך שלוש שנות היכרותי הקרובה עם הפעילות של חברת "התמרה
הובלת תהליכים ארגוניים" ועם בעליה ,גיליתי כי מדובר בחברה שונה מאוד
מההיצע הקיים היום בתחום זה .עבדתי מול חברת התמרה בהיבטים שונים
.ומזוויות שונות ,הן כמי שהעסיקה אותם והן כמי שהשתתפה בקורס שלהם
להלן אפרט:
א .אני עצמי השתתפתי בקורס "ממוני אתיקה" של חברת התמרה
היה זה קורס ברמה אחרת ואני מציינת זאת כמי שהשתתפה באינספור
,קורסים בארגונים שונים העוסקים בייעוץ ארגוני ואתי .קורס מקצועי
ברמה גבוהה מאוד ומומלץ אף למי שלא בא מהתחום .התואר הראשון
שלי הוא בפילוסופיה ואני מרשה לעצמי להעיד שהקורס היה ברמה
אקדמית שלא נופלת מזו של האוניברסיטה
,ב .במסגרת תפקידי כראש מחלקת מודיעין ברשות שדות התעופה
.העסקתי את חברת התמרה בשני ימי עיון לראשי משמרות ולסגנים
,התוכן עסק בהקניית מיומנויות ,תובנות וכלים עבור המשתתפים
להתמרת יכולותיהם ולקידום התקשורת הבינאישית בחייהם ובקריירה
שלהם .על פי המשובים שקיבלתי מהמשתתפים ,הסדנא הקנתה כלים
לביצועים המשפרים את מעמדם והישגיהם מטובים בהחלט ,לביצועים
מרחיקי לכת
ג .במסגרת תפקידי כממונה על קידום מעמד האשה ברש"ת ,הזמנתי
הרצאת פתיחה של הגב' גלית תגורי משה ליום פעילות לכל הנשים
בארגון .ההרצאה "בחירה ,בריחה או בכי רע" עסקה בבחירות
האינטואיטיביות שבוחרות נשים עובדות לעשות במהלך חייהן
וההשלכות לבחירות הללו .הרצאה שהותירה רושם רב על העובדות
ד .בחודש מרץ  , 2014מתוכננת פעילות . OTDבמדבר לכל הנשים ברש"ת
חברת התמרה מתעתדת לבצע עבורנו את הסדנאות אותם בנתה עבורנו
בהזמנה אישית ומיוחדת
ה .עד כה ,כל אימת שעבדתי בשיתוף פעולה עם חברת התמרה ,זכיתי
בהצלחה גדולה .זוהי חברה מקצועית שהציבה לעצמה רף גבוה ובלתי
מתפשר ולעומת המוצע היום בתחום ,אפשר אפילו לומר נדיר
בברכה
נעמי קליימן
ממונה על קידום מעמד האשה ומניעת הטרדה מינית
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קורס מנהלי  /ממוני אתיקה בארגון
אתיקה :הרבה יותר מקוד אתי

מחזור  13 – 4מרץ  – 2019מרכז
מבוא
ארגונים עסקיים וציבוריים כאחד מוצאים חשיבות עליונה בהסמכת בעלי תפקידים אשר ינהיגו את
פיתוח האתיקה בארגון ובמינוי ממונה אתיקה שיבצע תפקידו בצורה הטובה והמקצועית ביותר .קורס
חשוב זה יסייע למשתתפים ליצור זיקה בין חשיבה אתית לבין הפעולה בזירת העבודה היומיומית ולתת
כלים כיצד להתמודד עם החלטות המעוררות דילמות אתיות.
קהל יעד
שדרה ניהולית ,עתודה ניהולית ,סמנכ"ל מנהל ,יועצים משפטיים ,מנהלי משאבי אנוש,
מנהלי כספים ,מנהלי רכש ונכסים ,מנהלי הדרכה ,מנהלי אחריות תאגידית  /חברתית
חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות משעות הלימוד
והגשת עבודת גמר .
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס –  80%נוכחות והגשת תרגיל מסכם ,יזכו לתעודה מטעם התמרה-
הובלת תהליכים ארגוניים.
תאריך פתיחה
פתיחה– 13.3.19 -מרכז
שישה מפגשים ,פעם בשבוע ,ימי רביעי 48 08:30-15.00 ,שעות אקדמיות

הטבה לרגל חגיגות העשור

 ₪ 500הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 31.1.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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קורס אסטרטגיות ניהול משא ומתן עם כלים מעולם NLP -
 27פברואר  – 2019מרכז
מבוא
בעולם העסקי הנוכחי ,מנהלים נדרשים להתנהל בתהליך מקיף של משא ומתן מול כל נותני השירות,
רגולטורים וספקים שונים .קורס זה נועד להעניק למשתתפים מעטפת  360°במיומנות מורכבת זו במטרה
להפוך את המשא ומתן מתהליך אוטומטי ואינטואיטיבי לתהליך מתוכנן ומבוסס חשיבה.
לצד כלים מעולם הפסיכולוגיה ,תקשורת בינאישית ,פיתוח חשיבה אסטרטגית ,שילבנו גם כלים ייחודיים -
 NLPשהוא כלי בעל עוצמה בתהליכי שינוי.
באמצעות שימוש בהקשבה מדויקת ניתן להבין כיצד אנשים מארגנים את המחשבות ,הרגשות ,השפה
וההתנהגות שלהם ,ומייצרים את זווית הפרשנות הייחודית להם .הגישה בנויה מטכניקות רבות וקלות ליישום
שמשפיעות ישירות ברובד התת מודע ומקדמות הצלחה.
תכנית הלימודים משלבת שיעורים פרונטליים ,תרגולים וסימולציות.
קהל יעד
שדרה ניהולית הנמצאת בצמתים המרכזיים של תהליכים ארגוניים והנדרשת לנהל תהליכי משא ומתן
חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות משעות הלימוד
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס –  80%נוכחות ,יזכו לתעודה מטעם התמרה -הובלת תהליכים
ארגוניים.
תאריך פתיחה
 27פברואר  2019מרכז
שישה מפגשים  ,פעם בשבוע ,ימי רביעי  44 , 9.00-15.00 ,שעות אקדמיות

הטבה לרגל חגיגות העשור
 ₪ 500הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 31.1.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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קורס הכשרת ממונה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
 25מרץ  – 2019חיפה
מבוא

חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם ,על חירותו ועל
פרטיותו ,וכדי לקדם שוויון בין המינים.
מעיקרי חובות המעביד " :מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים ,בנסיבות העניין ,כדי למנוע הטרדה
מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה ,על ידי עובדו ,או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו
עובדו ,ולטפל בכל מקרה כאמור".
בין התכנים -
❖ הגדרת תפקיד הממונה
❖ הצפה של דילמות ואתגרים של תפקיד הממונה
❖ השפעת הממונה על שיח במקום העבודה בנושא הטרדה מינית ,גבולות הזירה
❖ תמיכה וליווי בנפגע/ת
❖ כיצד לבצע נכון את תהליך התחקור ובירור התלונה
❖ קשיים והשלכות של הטרדה מינית על הארגון ועל סביבת העבודה

קהל יעד
הקורס מתאים לכל מי שהארגון מצא לנכון להכשיר ולמנות כ"ממונה למניעת הטרדה מינית"
חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות משעות הלימוד
תעודת גמר
בוגרי ובוגרות הקורס העומדים במטלות הקורס יזכו לתעודה מטעם התמרה -הובלת תהליכים ארגוניים.
תאריכים
פתיחה – 25.3.19-חיפה
שלושה מפגשים ,פעם בשבוע ,ימי שני 24 , 9.00-15.30 ,שעות אקדמיות

הטבה לרגל חגיגות העשור

 ₪ 400הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 31.1.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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קורס גישור בסיסי
 27פברואר  – 2019מרכז
מבוא
הגישור ,בבסיסו ,הוא מנגנון ליישוב סכסוכים וניהול מו”מ ,בין שני צדדים חלוקים
מאחורי טכניקת הגישור עומדת תפיסת עולם ,לפיה עדיפה דרך ההידברות וכי בני האדם מסוגלים
לפתור את המחלוקות ביניהם בצורה מיטבית ,דווקא מחוץ לכותלי בית המשפט .הקורס מקנה
למשתתפים היכרות מעמיקה עם הליך הגישור ,מיומנויות לניהול משא ומתן ,וכלים פרקטיים ליישוב
מחלוקות ולייצור פתרונות לשביעות רצון הצדדים .תכנית הלימודים משלבת שיעורים פרונטליים,
תרגולים וסימולציות.
קהל יעד
שדרה ניהולית בארגון
חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות משעות הלימוד
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס –  80%נוכחות ,יזכו לתעודה מטעם התמרה -הובלת תהליכים
ארגוניים.
קורס הגישור נערך בהתאם להמלצות דו"ח ועדת גדות -הועדה המייעצת לבתי המשפט לענייני גישור

תאריך פתיחה
תאריך פתיחה –27.2.19-מרכז
שישה מפגשים  ,פעם בשבוע ,ימי רביעי 15.30- 8.30,
הטבה לרגל חגיגות העשור
 ₪ 400הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 31.1.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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קורס ניהול פרויקטים-
Project Management Training
מחזור  15 – 6מאי  – 2019חיפה
מבוא
קורס ניהול פרויקטים מקנה כלים וטכניקות מתקדמות במסגרת האסטרטגיות הנהוגות בניהול פרויקטים,
ומדגיש כלים חדשים לניהול פרויקטים תוך עמידה במסגרת הזמן ,התקציב ואיכות העבודה הנחוצים
להבטחת תוצאות הפרויקט .הקורס מעניק כלים להתמודדות עם מצבים משתנים בשלבים השונים של מחזור
חיי הפרויקט ומשלב נושאים תיאורטיים יחד עם נושאים מעשיים ,וכן נושאים אסטרטגיים עם נושאים
אופרטיביים.
קהל יעד
דרג ניהולי המעוניין לרכוש כלים לטכניקות מתקדמות בתחום החשוב של ניהול פרויקטים במגזר העסקי
ציבורי ,מותאם לסמנכ"לים ,מהנדסים ,מנהלי אגפים ,מנהלי תחום ומנהלים יחידות פונקציונאליות בארגון.
חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות משעות הלימוד
והגשת עבודת גמר .
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס יזכו לתעודה מטעם התמרה -הובלת תהליכים ארגוניים.
בוגר קורס ניהול פרויקטים Project Management Training -
תאריך פתיחה
פתיחה – 15.5.19 -חיפה ,מרכז
שבעה מפגשים ,פעם בשבוע ,ימי רביעי 60 , 08:30-15.30 ,שעות אקדמיות

הטבה לרגל חגיגות העשור
 ₪ 500הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 31.3.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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קורס דיני מכרזים והתקשרויות
מחזור  28– 3מאי  – 2019חיפה
מבוא
לדיני המכרז מספר מאפיינים יי חודיים ,כגון היותם על קו התפר שבין המשפט הציבורי למשפט הפרטי
לצד קיומם של קונפליקטים מובנים בין תכליותיהם השונות.
ארגונים ,תאגידים ורשויות ציבור נדרשים כיום להתקשרויות חוזיות רבות ומוטלים עליהם מגבלות רבות
בהתקשרויות עם ספקים שונים .ישנה חשיבות רבה בהכרת הסוגיות המשפטיות בדיני מכרזים במיוחד עבור
נושאי התפקידים שיש להם נגיעה למכרזים.
קהל יעד
הקורס מתאים לכל מי שעוסק בתחום ניהול מכרזים ,כגון :נושאי תפקיד בתחום המכרזים ,חברי ועדות מכרזים,
מנכ"לים  /מזכירים ,גזברים ,יועצים משפטיים ,מנהלי משאבי אנוש ,מנהלי רכש ועוד
חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס.
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס –  80%נוכחות ,יזכו לתעודה מטעם התמרה -הובלת תהליכים
ארגוניים.
תאריך פתיחה
פתיחה– 28.5.19 -חיפה
שישה מפגשים ,ימי שלישי ,פעם בשבוע 45 , 9.00-14.30 ,שעות אקדמיות

הטבה לרגל חגיגות העשור
 ₪ 500הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 31.3.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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קורס ממונה חופש המידע -מחזור – 8
 11מרץ  – 2019חיפה
מבוא
אודות חוק חופש המידע
חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998-קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות
ציבורית בהתאם להוראות החוק.
חוק חופש המידע קובע ,כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק (כגון
משרד ממשלתי או רשות מקומית) ולבקש מידע מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.
חובת מינוי ממונה חופש המידע
ממונה ראש רשות ציבורית ימנה ,מקרב עובדי הרשות ,ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ,על
טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה.
קהל יעד
הקורס מתאים לכל מי שהארגון מצא לנכון להכשירו ולמנותו כ"ממונה חופש המידע" של הארגון
חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות משעות הלימוד
והגשת עבודת גמר .
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס יזכו לתעודה מטעם התמרה -הובלת תהליכים ארגוניים.
תאריך פתיחה
פתיחה – 11.3.19 -חיפה ,מרכז
חמישה מפגשים ,פעם בשבוע ,ימי שני 40 , 9.00-15.30 ,שעות אקדמיות

הטבה לרגל חגיגות העשור
 ₪ 500הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 10.2.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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קורס גישור עם התמחות בניהול קונפליקטים-
ייחודי לוועדות תכנון ובנייה
 13מאי  – 2019מרכז
מבוא
ועדות תכנון ובנייה מכירות היטב קונפליקטים שונים הנוצרים על רקע הרגישויות והאינטרסים השונים
המעורבים בהליכי תכנון ובנייה .הקורס מקנה למשתתפים מיומנויות מעולם הגישור ,ניהול משא ומתן,
וכלים פרקטיים ליישוב מחלוקות ולייצור פתרונות לשביעות רצון הצדדים .תכנית הלימודים משלבת
שיעורים פרונטליים ,תרגולים וסימולציות המחוברים ישירות לעולם וועדות התכנון והבנייה.
קהל יעד
שדרה ניהולית ונותני שירות בוועדות תכנון ובנייה
המצטרפים לקורס חייבים להיות בוגרי קורס גישור בסיסי
חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות משעות הלימוד
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס –  80%נוכחות ,יזכו לתעודה מטעם התמרה -הובלת תהליכים
ארגוניים.
תאריך פתיחה
תאריך פתיחה 13-מאי  –2019מרכז
שישה מפגשים  ,פעם בשבוע ,ימי שני  42 -9.00-14.30 ,שעות אקדמיות
הטבה לרגל חגיגות העשור
 ₪ 400הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 31.3.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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קורס הכשרת ממונה אנרגיה מוסמך -בפיקוח משרד האנרגיה
מחזור 11
 21מאי  – 2019מרכז
מבוא
על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) ,התשנ"ד – , 1993חייב כל צרכן אנרגיה,
שצריכת האנרגיה שלו היא לפחות  300שעט"ן למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה (ממונה
אנרגיה) ,וכן לדווח על צריכת האנרגיה למשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים בדוח מקוון.
בקורס ממונה אנרגיה לומדים המשתלמים על הרקע הכללי לתחום האנרגיה ותהליכי הייעול המתרחשים בו
כיום בארץ ובעולם ,מונחים מקצועיים ,דרכי הפקת האנרגיה ודרכים לחיסכון ,ניהול משק אנרגיה ,שימוש
במכשירים אספקטים רגולטוריים סקרי אנרגיה פתרון תקלות ושיקולי כדאיות כלכלית.
על פי תקנות מקורות אנרגיה ,על אחראי האנרגיה להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה במוסד שאושר
על ידי הממונה מטעם משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים או לעמוד בבחינת של וועדת מומחים של
המשרד.
התמרה מוכרת על ידי משרד האנרגיה והסמיכה עד היום בהצלחה מאות ממוני אנרגיה -זהו מחזור  11לקורס
חשוב זה.
קהל יעד
הקורס מתאים לכל מי שהארגון מצא לנכון למנותו כ"ממונה אנרגיה מוסמך"

חובות הקורס
נוכחות של  80%ממפגשי הקורס ,עבודת הגשה ,השתתפות בסיורים מקצועיים ומבחן סיום
תעודת גמר
בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס השונות ואשר עוברים את מבחן הסיום יזכו לתעודה מטעם משרד
האנרגיה ומטעם התמרה -הובלת תהליכים ארגוניים.
הקורס מוכר ל 16-ימי כשירות לממונה בטיחות מטעם משרד הכלכלה
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המשך -קורס ממונה אנרגיה מוסמך
תאריך פתיחה
פתיחה – 21.5.19-מרכז
 19מפגשים ,פעם בשבוע ,ימי שלישי 200 , 9.00-15.30 ,שעות אקדמיות

הטבה לרגל חגיגות העשור

 ₪ 500הנחה לנרשמים המעבירים את התשלום עד 28.2.19
לפרטים נוספים :
טלפון – OFFICE@HATMARA.ORG.IL ,052-4725956 / 08-6343303
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