
 

                                                                            

 ארגון          "צוות"                                                                                 

 מחלקת מופת                                           

             יחידת תעסוקה צפון                    מנהל הפרישה                                           

                                                             
                                                                                  

 

                                         

 נשר בית עופר 25בר יהודה  –מחוז צפון  – גמלאי צה"ל ארגון"צוות"               
 E- MAIL: wzafon@tzevet.org.il  33-6533057':פקס 30-7160233: טלפון                

   י"א   בניסן תשע"ח                                                               
               7102במרץ        72                                                                                                             

 
           

 
 

 "מנעולנים"ת קורס " לפתיחקורא-"קול 
 
 

 :כללי .1

בכוונת "צוות" יחידת התעסוקה לפתוח קורס להכשרת מנעולנים המיועד לחברי "צוות" 

 דורשי עבודה.

, החברה המובילה בתחום פריצת "המרכז הארצי למנעולנות מקצועית"הקורס יועבר ע"י 

מתבצע קצועי המ הינוקורס המנעולים, שירות ותיקונים לכל סוגי המנעולים והצילינדרים. 

 (01יתקיים בבית החייל בחיפה. )שד' בן גוריון בשיטה המתקדמת ביותר בעולם, 

         

 :המטרה .2

 . המנעולנות ועיצוב דלתות פלדה שיעסקו במקצוע, עבודהלהכשיר חברי "צוות", דורשי 

מותנה    "המרכז הארצי למנעולנות מקצועית".תעודת מנעולן של יקבלו לאחר סיום הקורס 

 בהשתתפות בכל השיעורים.

 

 :מתכונת הלימודים.   3

 ספר + ערכה לפריצה נקייה.לכל משתתף  יינתןא. בתחילת הקורס              

 מחולק לשניים, עיוני ומעשי.ב. הקורס יהיה              

 .0151502 -ויסתיים ב  251502 תאריךב יפתחיג. הקורס              

                         .10:11-01:11בשעות , ה' -ימים א'יערך ברצף בהקורס                  

                   

 :כר לימודש .4

  ביום באשראיתשלומים  או צ'קים 3 -ב ניתן לשלם, כולל מע"מ. 1105₪  –עלות הקורס 

 )פתיחת הקורס מותנת במינימום משתתפים(..פתיחת הקורס

 יינתן סיוע באופן הבא:וימצאו מתאימים, ברים שיעברו ועדת קבלה לח        

 יינתן ע"י ארגון "צוות" למי שוועדת "סל הכשרה "   מענק מותנה  .א
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 תמצא כי רשאי לקבלו, במסגרת תקציב הכשרות מקצועיות.    
 (. מחייב עמידה בקריטריונים ובאישור וועדת "סל הכשרה")    

ז הארצי למנעולנות "מרכישירות ל יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס .ב
 .מקצועית"

 

 

 השתלבות בתעסוקה בתום הקורס: .0

יסייעו ה"מרכז הארצי למנעולנות מקצועית", מח' פרישה ויחידת התעסוקה ב"צוות" בסיוע 

   לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה להשתלב בתעסוקה בענף המנעולנות.

 

 :הנחיות לפעולה .1

במייל  צפון תעסוקה  תהליפנו למנ, ברים הרואים עצמם מתאימים ומעוניינים להשתתף בוח
לפון, כתובת טשם מלא, גיל, מספרי : תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים  ןבטלפואו חוזר 

  מגורים, השכלה, דרגה צבאית, מועד פרישה מהשרות צבאי5ביטחוני
  .2512אפריל ב 15וזאת לא יאוחר מתאריך              

      

 .נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות הקורס  .7 

 

 
 בהצלחה!                                                                                                           

 
 
 

 דליה סלוצקי                                                                                                              
 מנהלת תעסוקה צפון                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                        


