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 הזמנה לקורס

 עציםמסיכונים  ניהול
 מחוז העמקים שבגלבוע ,2020עד ינואר  2019נובמבר 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 
 

 במקומות שונים בארץ, עציםשמהווים סיכונים ההאחרונות גברה המודעות לנושא הערכת  בשנים
ים אמצעתמיד ה ין ברשותםעצים, אך אהלחוות דעתם לגבי מסוכנות  אנשי מקצוע רבים מתבקשיםו

 כך.ל המתאימים
 במשרד שנכתב כפי ,'עציםמהערכת סיכונים ', נציג את פרוטוקול בארץ סוגומיחיד השהוא בקורס זה, 

הניסיון שנצבר בשטח, תוך מידע הקיים בארץ, גם את הנוכחים ב שתףנו ,החקלאות ופיתוח הכפר
 םהיבטיהכן על ערכה והנהלים הקיימים, וההשיטות על סיכון בעצים, הגורמי  שימת דגש על

 .והבטיחותיים של הנושא המשפטיים
הקורס, יהיה  את הנושא במהלךלאחר שיתרגלו המשתתפים ו ,עיוני ומעשי אופןב ועברהחומר י

 .עליהם להכין פרויקט גמר שאותו יציגו בקצרה במפגש האחרון

יועצים, ממונים על הנושא ברשויות,  ,אנשי מקצוע העוסקים בהערכת סיכונים בפועל :היעד קהל
 .ועוד ,גוזמים, גננים, מפקחי גיזום, נציגי גופים ציבוריים, כמו קק"ל ורט"ג

 
 הלימוד:  נושאי

  זדקנותהתהליכי ה -הביולוגיה של העץ 

  עציםבסיכון הגורמי 

 שיטות להערכת סיכונים 

 זיהוי עצים 

  עצים צעירים ובינונייםגיזום 

 היבטים משפטיים 

 היבטים בטיחותיים 

 נהלים להערכת סיכונים 

 פקודת היערות והגנה על אילנות 

  ב עבודה בקרבת עציםעקגורמי סיכון 

  סיכוניםפרוטוקול ניהול הערכת 



 
 ומיקומו הקורס מועדי
 מפגשים שבעה ויכלול, מחוז העמקים -באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות בגלבוע יתקיים הקורס

בין  ;2/1/20 ,26/12/19, 19/12/19, 12/12/19, 5/12/19, 28/11/19 , 21/11/19 :בתאריכים ,חמישי בימי

  .15:30-08:30השעות 

 הקורס עלות

 ₪.  1,050 הוא 5.11.19 עד לתאריךמחיר הקורס לנרשמים 
  .₪  1,150 תהיה העלות בגין רישום מאוחר 6.11.19מתאריך  

 . כיבוד קלו התשלום כולל ארוחות צהריים

 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.

 תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות.תוענק שיעמדו בדרישות למסיימי הקורס 
 

 ההרשמה אופן
 הספח מילוי באמצעות לקורס להירשם יש ן,להל המצוינות הדרכים משתי באחת התשלום לאחר

  doritt@moag.gov.ilל:"לדוא או;  03-9485881לפקס ושליחתו המצורף
 .לרישום אסמכתא מהווה אינו התשלום אמצעי ציון ללא הספח משלוח ,לב שימו

 
 התשלום דרכי

 . 03-9485342ה, טל': טפר דורית - לכספים למחלקה בלבד אשראי כרטיס באמצעות. 1
 בתיאום אחר תשלום אמצעי כל או רשום בדואר במזומן המחאה משלוח. 2
 .03-9485330יוסי יוסף  עם 

 !חשוב
 .הרשום בדואר ההמחאה משלוח יום פי על ייקבע לתשלום הסכום - בהמחאה למשלמים
 .במשרדנו ההתחייבות מסירת יום פי על לתשלום הסכום ייקבע - בהתחייבות למשלמים

 

 :ביטול דמי
 ל;ביטו דמי 10% ייגבו הקורס פתיחת מיום שבוע ועד רישוםם/ההתשלו ביצוע ממועד

 ;ביטול דמי 20% -ס הקור פתיחת שלפני האחרון השבוע במהלך

 .ביטול דמי 100% - ואילך הקורס פתיחת ומיום
 

 נוספים:  פרטיםלקבלת מידע ו

 050-6241102: נייד' טל, רכזת מקצועית, רונזה אמארה

 ;03-9485473: משרד; 050-4104139טל' נייד:  ,רכזת הדרכה, שה"מ ,'ביחג מירב

 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  
  -------------------------------------- ספח הרשמה --------------------------------- 

 לכבוד: המחלקה לכספים 
 5025001דגן, -בית 29 ת"ד

 doritt@moag.gov.ilדוא"ל: , 03-9495881פקס 

 ."עציםמסיכונים  ניהולברצוני להירשם לקורס "

 :)הקף( )הקף( ביצעתי באופן הבא ש"ח 1,150/1,050את התשלום בסך 

 )דורית טפרה( 03-9495342 , טל':באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים .1

 יוסי יוסףבתיאום עם  רשום או כל אמצעי תשלום אחרמשלוח המחאה במזומן בדואר  .2

  __________________________ פקס:    ______________________________ שם: 

  ______________________ טלפון נייד:    ____________________________ טלפון: 

  ____________________ דואר אלקטרוני:    _________________________ כתובת:

  אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.

  __________________________ חתימה:    _________________________ תאריך:

mailto:meiravh@moag.gov.il

