
 
 מכללת מדיטבע                      

 המגמה לבריאות וסביבה                   

              פתח תקווה                               
 81/04/29תאריך עדכון:  

   הדברה קורס

                       
 של השנתימחזור ה, תפ" ,34קפלן רחוב , מכללת מדיטבעיפתח ב 2018 אוקטוברבחודש        

 טתשע" – ".היתר הדברה כנה לקבלתהקורס "

 

 .לעסוק בתחום הדברת המזיקים במגזר הפרטי והציבורי ומכובד לרכוש מקצוע למעוניינים  הקורס מיועד 

 הקורס מוכר לגמול השתלמות

 :למשתתףמקנה הקורס  
  מניעתם דרכיו בנושא ביולוגיה והדברה משולבת של מזיקיםאורטי ומעשי רחב יידע ת *  

 * זכאות לגשת לבחינות הסמכה של המשרד להגנת הסביבה, לקבלת היתר הדברה       

  

    ,03:21 – 08:30לימודי בוקר, בין השעות , ' בשבועו יוםב, יום לימודים שבועי :מתכונת הלימודים      

 .חודשים 8במשך , ועוד מספר ימי עבודה מעשית מודרכת בשדה      

 

 

 .9201 מאי: מועד סיום.    08:30שעה  8.10.150יום ו',  - :מועד פתיחה      

 

 

 , ללא ריבית או הצמדה. תשלומים 8-ניתן לשלם ב ;מע"מ  לפני ₪ 6480: עלות שכר לימוד

 

 ,חומר מודפס, תוכנית CDלתלמידים תינתן ערכת הדרכה הכוללת: תיק, ערכת הדרכה ע"ג       

 לימודים, בלוק כתיבה ועט.      

  

 היתר הדברה 

 
 .משרד להגנת הסביבההבסיום הלימודים, המשתתפים יהיו זכאים לגשת לבחינות ההסמכה של       

 ."היתר להדברה" הסביבה  הגנתיוענק ע"י המשרד לבהצלחה בבחינות,לעומדים       

 
 תלוולתלמידנו בבחינות ההסמכה ולהשקיע את המקסימום כדי להבטיח את הצלחת  תחייבים! אנחנו מ

 !אתכם עד קבלת היתר ההדברה

 אחוז ההצלחה של תלמידנו בבחינות ההסמכה הוא הגבוה בארץ

 

 

 

 

מנהל המגמה לבריאות וסביבה ) לשעבר מנהל מרכז הדרכה - מתי להבלקבלת פרטים נוספים, יש לפנות אל 

 Mattil@bezeqint.net ,4498652-08,פקס: 4590218-054 טל' -ארצי של משרד הבריאות (
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 03-9211351פקס:;03-9233946-, טל'פ"ת ,34קפלן :  רח' המכללה כתובת

  6019000-,נווה מונסון,יהוד4רח' ענבר : מען למכתבים   a.commediteva@meditev;:  מייל
 
 
 

mailto:mediteva@mediteva.com


 

 

 מכללת מדיטבע

 פ"ת                                                                          

       

 : מתי להבמנהל המגמה לבריאות וסביבה

 

 

 , מבנים ושטחים פתוחיםביתית לקורס הדברה טופס  הרשמה

 
 פתח תקווה  כללת מדיטבע אשר יפתח במחים פתוחים, טביתית, מבנים וש הדברה לקורס רשםיאני מבקש לה

 05/10/2018 -ביום ו'

 

 

 פרטים אישיים:
 

_______________________                    _________________________ 

 מס' ת"ז                                                       ושם פרטימשפחה  שם

 

___       _____________________________   ____________  _________________ 

 נייד              טלפון                                           כתובת            

 

_____________________________                    ___________________ 

 'פקס                        מייליכתובת א

 

 

 

 !(רק במקרה והמעביד משלם עבור הקורס)  מעבידהפרטי 

 

_____________________________  ____________________ 

 איש קשר           מקום עבודה

 

           _________________             ____________________ 

 פקס'        טלפון

 

 

       מע"מ. לפני, ₪ 6480עלות הקורס:
                                                                    , ללא ריבית או הצמדה.תשלומים  8 -ניתן לשלם את שכר הלימוד ב*

          

 

                

 

 

                                __________________                                                    _____________________ 

                                              הרשמהה  תאריך                                                                                                       חתימת הנרשם/ת      
  

 
  

 
             

_____________________________________________________________________________________________________
__ 

 , פ"ת34המכלה: החווה החקלאית, רח' קפלן כתובת  ; mediteva@mediteva.com -:אימייל
  mattil@bezeqint.net כתובת מייל:   8652449-08, פקס: 4590218-054: מתי להב
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