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 2018-2019טופס הרשמה לקורס איוד מוסמך   

 אחסנה ירוקה בע״מ
 

 .לפחות מוכחת אחת שנה של וותק בעלי פתוחים םילשטח רישיון בעלי מדביריםל מיועד הקורס
 

 עסקים רישוי ותקנות חוק פי על הינו באיוד המדביר לעבודת הרישיון
 

 הקורס מטרת
לעבוד עם כל תכשירי האיוד , בענף בעלי רישיון לשטחים פתוחים להדברה בתוקף  להכשיר ולהסמיך מדבירים

וכמפורט  1975ה "כמפורט בתקנות רישוי עסקים התשל. ומשרד החקלאות המאושרים על ידי משרד להגנת הסביבה
 .2016-ו "בחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית תשע

. מוסמך איוד רישיון לקבלת ההסמכה לבחינות המועמדים להכנת וכלי עבודה מקצועיים וכן הקניית ידע מעשי
 .הסביבה להגנת משרד ובפיקוח ממשלתיות הן הבחינות

 
 הלימוד נושאי מבין
 .חוקים ותקנות רישוי עסקים משרד להגנת הסביבה •
 .תכונות פיזיקליות וכימיות של חומרי האיוד •
 .עץ ואריגים ומזיקי רכוש, המחסן  ביולוגיה של חרקי •
  .מבוא לאקולוגיה חרקי המחסן •
 .להגנת הסביבה. החקלאות מ. י מ"החומרים המאושרים ע •
  ISPM 15תקן / דרישות בטיפול הסגר  •
 .גזים ואופן פעולתם - חומרי איוד  •
 .הכרת סוגים שונים של תכשירים. בשטח, תכונות ואופן השימוש בגזים •
 .וקסיקולוגיה של תכשירי האיודט •
 .חומרי איוד ושיטות מקובלות בעולם/ מתיל ברומיד/ אתיל פורמט , פוספין •
 .שלבי האיוד •
 .בקרה וניטור ומכשירי מדידה, שיטות ואמצעים לאיטום •
 .כולל עבודה מעשית, שיטות בדיקת אטימות מבני איוד •
 .שיטות חלופיות וידידותיות לסביבה •
 ).אווירות מבוקרות(חנקן  CO2 כולל -חלופות למתיל ברומיד טיפול חום ;האיודחידושים בתחום  •
 .ניטור ושיטות חדשניות להדברה, מניעה: IPM-הדברה משולבת •
 .מחולל ספידבוקס ועוד -מחוללי גז •
 .בטיחות בעבודת המדביר •
 .תרגולים מעשיים באיוד בפיקוח ובהדרכת אנשי מקצוע בשטח •
 .להגנת הסביבה.בעל היתר לאיוד מאחריות אישית מקצועית של  •
 .מוזאונים ועוד, מכולה, ערימה, איוד ממגורה: שיטות איוד •
 .קריאת תוויות וחישובים •
 .פ ובכתב"תרגולים וחזרות למבחן מסכם בע •

 
 .הינה באחריות המדביר ס"חומ/ ריענון עזרה ראשונה לנפגעי גזים *
 .ההרשמה לבחינה הינה באחריות המדביר* 
 

 המרצים צוות מבין
בכיר במינהל המחקר (מומחה עולמי בטיפול בגז נגד חרקי מחסן בטכנולוגיות מתקדמות   -נברו שלמה פרופסור

 )החקלאי ע״ש וולקני
 אנטומולוג בכיר מומחה לחרקי מחסן  -דר׳ שמחה פינקלמן

 .אחסנה ירוקה טכנולוגיות מתקדמות לשמירת איכות מזון באחסון ולהדברה, מומחית איוד  - Ms.c  נברו חגית גב׳
 

 בקורס הלימוד מסלול
 )בשטח מעשית והתנסות תרגולים כולל מפגשים 16(  בשבוע יום בוקר  מסלול

 

 8201 רמבבנו הקורס תחילת
 

 30:41-09:00 השעות בין
 ).משתתפים של מינימום מספר בהרשמת ומותנה מוקדמת בהרשמה( מוגבל מקומות מספר-לשנה אחת נפתח
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  :שם מלא
  :שם חברה

  :כתובת חברה
  :חברה. פ.ח

  :טלפון
  :דואר אלקטרוני

  :חתימה
 

 ).מע״מ כולל(ש״ח  4,200: עלות הקורס
 
 

 .ניתן לשלם באמצעות המחאה או העברה בנקאית
 .ניתן לחלק את התשלום לשלושה תשלומים שווים ללא ריבית

 
 .מע״מ+ ש״ח  1400דמי מקדמה בסך 

 
 :המחאות יש לשלוח לכתובת

 אחסנה ירוקה בע״מ
  5ארגמן 

 ראשל״צ
7570905 

 
 :העברה בנקאית יש לבצע לטובת

 אחסנה ירוקה בע״מ
 בנק יהב

 407714:מס׳ חשבון
 136: מס׳ סניף

 
: יש להעביר את טופס ההרשמה במייל. פתיחת הקורס מותנה במס׳ משתתפים

 storage.co.il-hnavarro@green 3455142-077: או לפקס 
 

 .חדיד, הלימודים יתקיימו בבית העם
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	מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך מדבירים  בענף בעלי רישיון לשטחים פתוחים להדברה בתוקף, לעבוד עם כל תכשירי האיוד המאושרים על ידי משרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות. כמפורט בתקנות רישוי עסקים התשל"ה 1975 וכמפורט בחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית תשע"ו -2016. וכן ...

