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 נגבב עובדים להשתלמויות מרכז
 

 ,עובדים יקרים

המרכז להשתלמויות והכשרת עובדים שבהסתדרות מרחב הנגב, בשיתוף אתגר המכללה להנדסה וטכנולוגיה מיסודה של 

הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, שמח לקבל אתכם כחלק מקהל תלמידיו, ומזמין אתכם להירשם למבחר קורסים 

 .  שתלמות באישור ובפיקוח משרד החינוךהמאושרים לגמול הוהשתלמויות לכלל העובדים בנגב, 

 לימוד הדרושים.הצוידות בכל עזרי בכיתות לימוד חדישות המ בבית ההסתדרותכל הקורסים יתקיימו 

 

 08-6516613פקס:     08-6209792 /6237771 הילה   /ירןלפרטים והרשמה: ש
 g.ilhilac@etgar.or                     shiran@etgar.org.ilדוא"ל : 

 
 

 

 

 

 ערב יקורס

שעות  נושא הקורס
 לגמול

סה"כ  מחיר ת. סיום פתיחה ת. שעות לימוד ימים
 מפגשים

 10 ₪ 600 12.11.20 03.09.20 17:15-20:30 ה' 40 קבלת החלטות

 13 ₪ 750 22.03.21 28.12.20 17:15-20:30 ב' 50 עבודת צוות

נות ארגונית ולאיכות ניהול למצוי
 עובדי דואר בלבדגמול ב' ל -השירות

 10 ₪ 600 30.12.20 28.10.20 16:00-19:15 ד' 40

 

 

  שימו לב, ייתכנו שינויים בתאריכי סיום הקורסים בשל חגים וחופשת מכללת אתגר

 ר התלמידיםבמספתיחת קורסים מותנת פ

 

 

 

שעות  נושא הקורס
 לגמול

סה"כ  מחיר ת. סיום ת. פתיחה שעות לימוד ימים
 מפגשים

 17 ₪ 1450 11.01.21 07.09.20 08:45-14:30 ב' 100 ניהול תכנון ובקרת פרויקטים

 17 ₪ 1450 02.02.21 13.10.20 08:45-14:30 ג' 100 ובדי ציבוראחריות משפטית לע

 20 ₪  1450 26.02.21 16.10.20 08:15-13:00 ו' 100 ניהול ידע בארגונים

 5 ₪ 600 27.08.20 23.08.20 08:30-16:15 ה'-א' 40 ניהול מו"מ ופתרון קונפליקטים

 קורסי בוקר

mailto:hilac@etgar.org.il
mailto:shiran@etgar.org.il
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 טופס הרשמה לקורסי: גמול השתלמות

  

 

 
 פרטים אישיים:

 שם פרטי שם משפחה תעודת זהות )כולל ספרת בקורת(

           
 כתובת מגורים:

 אחוז משרה פון/ניידטל מיקוד רחוב עיר
  

 
   

 מקום עבודה: דואר אלקטרוני:

                                                    @  
 סמן בעיגול את המשבצת המתאימה :

 אחר מהנדס אקדמאי הנדסאי/טכנאי
 

 פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים 

 200. מינימום סכום לכל תשלום פריסת התשלומים תסתיים בסיום הקורס ולא תימשך אחריו .₪ 
 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול  14תלמיד רשאי לתת הודעת ביטול בכתב בתוך  -הודעת ביטול

יום מביצוע העסקה, היא  14ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס. לאחר חלוף 
 לא ניתנת לביטול.

  תלמיד אשר יתן הודעת ביטול כדין במועדים הנקובים לעיל, לפי העניין, יהיה זכאי להחזר  –דמי ביטול
 מעלות הקורס הנמוך מביניהם. 5%או ₪  100התשלומים ששולמו על ידו ויחוייב בדמי ביטול בסך 

  החל מהשיעור הראשון לא יינתן החזר שכר לימוד.  –החזר שכ"ל 

 שלום מלא, ככל שלא תאושר הזכאות לתשלום בקרן ידע הנדסאים טכנאים.מובהר כי יהיה חיוב בת 

  .ההרשמה בפועל מותנית במתן פרטי כרטיס האשראי טלפונית 

 .)תשלום עבור הקורס ייגבה שלושה שבועות לפני מועד פתיחת הקורס שכ"ל מלא )ניתן לפרוס תשלומים 

 
 לה להנדסה וטכנולוגיהמכל -אני מסכים/ה לקבל דיוור אלקטרוני של מכללת אתגר

 __ כן
 __ לא

 תאריך:  
             

 חתימה:

 בטופס זה לשון זכר לצרכי נוחיות בלבד ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע
 
 

 
 

  סכום

הנני מתחייב לשלם את מחיר הקורס 
 בסך:   

 מזומן / אשראי סמן בעיגול  
 1/2/3: תשלומים

הריני מאשר בזאת לגבות מהיתרה 
 בקרן ידע:

 מקרן ידע להנדסאים  וטכנאים  
 )בהתאם לכללים הנהוגים בקרן(

 את יתרת הסכום בסך  :
 

 מזומן / אשראי סמן בעיגול   
 /1/2/3תשלומים: 

 מחיר הקורס:

 ______ ש"ח

  

 תאריך פתיחה: ____________   ________רס: ________________שם הקו
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התשלום     ,  לעמיתים )בשחר און ( בעמותה לקידום מקצועי של הסתדרות  המעו"ף – ירוג האחיד/מנהליד
 במקום עבודתו לפרטים : טל' עפ"י אחוזי המשרה בו מועסק העובד 

 

    ההחזר מתבצע על ידי ובאחריות העמותה לקידום מקצועי  בתום  – עובדי מדינה

 

  03-6138272/3/4 הקורס בצירוף קבלה ותעודה.

 

     לפי זכאות אישית מותנה בדירוג שכר ההחזר עמיתים בקרן ידע  – הנדסאים וטכנאים

  03-6397151הנדסאים/טכנאים טל: 

 

    עמיתים בקרן ידע ההחזר על ידי קרן ידע בתום הקורס בצירוף  – הנדסיםמ

 www.machar.org.ilקבלה ותעודה. 

 

שמחים לבשר לעובדי סקטור המח"ר, שנרשמים לקורסים לגמול השתלמות " באתגר  - אקדמאים-מח"ר
המלגה בקרן ידע" "והיתרה באמצעות  ישלם מחיר עמית בלבדשלוחת ב"ש", כי הגענו להסדר, בו משתלם 

   www.machar.org.ilמידע באתר המח"ר   03-5085000   בהתאם לנוהל המקובל. 

  

 .בהתאם לכללים הנהוגים באגודהעובד סוציאלי שהוא חבר באגודה, זכאי לסבסוד  –העו"ס 

 עובד סוציאלי שאינו חבר באגודה יוכל להשתתף בעלות מלאה                

 aguda@socialwork.org.il  03-6921149דיקת זכאות: לב                

                         

  אשראי/מזומן/המחאה: תשלום אמצעי                                       

 

 מקצועיכ או כהעשרה מוכרים הקורסים  האם לבדוק משתלםה באחריות: הרישום תהליך לפני: הערה       

 ,סקההפ ללא לימודים בברכת

 

 קויפמן-מירה חזז

 להכשרת עובדים המרכז מנהלת

 הנגב מרחב


