
מספר 
מפגש

נושא מרכזישעותמועד

פתיחה9:00-10:30

מבוא לכלכלה סביבתית124/01/201910:45-12:15

חוקים ותקנות בעבודת האכיפה12:45-14:15

חוקים ותקנות בעבודת האכיפה14:30-16:00

תקשורת בין אישית9:00-10:30

תקשורת בין אישית231/01/201910:45-12:15

מבוא לכלכלה סביבתית12:45-14:15

מבוא לכלכלה סביבתית14:30-16:00

מבוא לכלכלה סביבתית9:00-10:30

מבוא לכלכלה סביבתית307/02/201910:45-12:15

חוקים ותקנות בעבודת האכיפה12:45-14:15

חוקים ותקנות בעבודת האכיפה14:30-16:00

התנהגות ארגונית9:00-10:30

אתיקה לעובדי ציבור414/02/201910:45-12:15

בטחון12:45-14:15

בטיחות אש14:30-16:00

תקשורת ארגונית9:00-10:30

תקשורת ארגונית521/02/201910:45-12:15

מנהיגות בשירות12:45-14:15

מנהיגות בשירות14:30-16:00

 מתמטיקה9:00-10:30

 מתמטיקה628/02/201910:45-12:15

תקשורת ארגונית12:45-14:15

תקשורת ארגונית14:30-16:00

 מתמטיקה9:00-10:30

 מתמטיקה707/03/201910:45-12:15

מבוא לסטטיסטיקה12:45-14:15

מבוא לסטטיסטיקה14:30-16:00

 מתמטיקה9:00-10:30

 מתמטיקה814/03/201910:45-12:15

 מתמטיקה12:45-14:15

מבוא לסטטיסטיקה14:30-16:00

21/2/19חופשת פורים 

למודי מחשב9:00-10:30

למודי מחשב928/03/201910:45-12:15

למודי מחשב12:45-14:15

למודי מחשב14:30-16:00

למודי מחשב9:00-10:30

למודי מחשב1004/04/201910:45-12:15

מבוא לסטטיסטיקה12:45-14:15

תברואן ברשויות מקומיות - תכנית הכשרה לעובדי בריאות הסביבה

9:00-16:00בין השעות ', ימי ה
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מבוא לסטטיסטיקה14:30-16:00

1מבחן - אקדמיה9:00-10:30

אקדמיה1111/04/201810:45-12:15

פיסיקה12:45-14:15

פיסיקה14:30-16:00

18/4/19-25/4/19חופשת פסח 

פיסיקה9:00-10:30

פיסיקה1202/05/201910:45-12:15

כימיה12:45-14:15

כימיה14:30-16:00

9/5/19חופשת יום העצמאות 

כימיה9:00-10:30

כימיה1316/05/201910:45-12:15

ביולוגיה12:45-14:15

ביולוגיה14:30-16:00

23/5/19ג בעומר "חופשת ל

מיקרוביולוגיה9:00-10:30

מיקרוביולוגיה1430/05/201910:45-12:15

מיקרוביולוגיה12:45-14:15

מיקרוביולוגיה14:30-16:00

מיקרוביולוגיה9:00-10:30

מיקרוביולוגיה1506/06/201910:45-12:15

מיקרוביולוגיה12:45-14:15

מיקרוביולוגיה14:30-16:00

2מבחן - אקדמיה9:00-10:30

אקדמיה1613/06/201910:45-12:15

אנטומיה ופיזיולוגיה12:45-14:15

אנטומיה ופיזיולוגיה14:30-16:00

אנטומיה ופיזיולוגיה9:00-10:30

אנטומיה ופיזיולוגיה1720/06/201910:45-12:15

מבנה שרותי בריאות הציבור12:45-14:15

מבוא לבריאות הציבור14:30-16:00

תכנון בניה וסביבה9:00-10:30

תכנון בניה וסביבה1827/06/201910:45-12:15

תכנון בניה וסביבה12:45-14:15

תכנון בניה וסביבה14:30-16:00

מבוא לבריאות הציבור9:00-10:30

מבוא לבריאות הציבור1904/07/201910:45-12:15

מבוא לבריאות הציבור12:45-14:15

מבוא לבריאות הציבור14:30-16:00

רפואה מונעת וקידום בריאות9:00-10:30

רפואה מונעת וקידום בריאות2011/07/201910:45-12:15

רפואה מונעת וקידום בריאות12:45-14:15

רפואה מונעת וקידום בריאות14:30-16:00

3מבחן - אקדמיה9:00-10:30

אקדמיה2118/07/201910:45-12:15

מבוא לבריאות הסביבה12:45-14:15

מבוא לבריאות הסביבה14:30-16:00

פסולת מוצקה9:00-10:30

פסולת מוצקה2225/07/201910:45-12:15

פסולת מוצקה12:45-14:15

פסולת מוצקה14:30-16:00

תברואה ברשויות מקומיות9:00-10:30

תברואה ברשויות מקומיות2301/08/201910:45-12:15

חקירות אפידמיולוגיות: אפידמיולוגיה כללית12:45-14:15



חקירות אפידמיולוגיות: אפידמיולוגיה כללית14:30-16:00

חקירות אפידמיולוגיות: אפידמיולוגיה כללית9:00-10:30

חקירות אפידמיולוגיות: אפידמיולוגיה כללית2408/08/201910:45-12:15

שימוש במפות ותכניות12:45-14:15

שימוש במפות ותכניות14:30-16:00

שימוש במפות ותכניות9:00-10:30

שימוש במפות ותכניות2515/08/201910:45-12:15

חקירות אפידמיולוגיות: אפידמיולוגיה כללית12:45-14:15

חקירות אפידמיולוגיות: אפידמיולוגיה כללית14:30-16:00

22/8/19-29/8/19חופשת קיץ 

4מבחן - אקדמיה9:00-10:30

אקדמיה2605/09/201910:45-12:15

הדברה תברואית12:45-14:15

הדברה תברואית14:30-16:00

סיור שפדן9:00-10:30

סיור שפדן2712/09/201910:45-12:15

סיור שפדן12:45-14:15

סיור שפדן14:30-16:00

תברואה מוסדית ותברואה במחנות נוער9:00-10:30

תברואה מוסדית ותברואה במחנות נוער2819/09/201910:45-12:15

תברואה מוסדית ותברואה במחנות נוער12:45-14:15

תברואה מוסדית ותברואה במחנות נוער14:30-16:00

תברואה מוסדית ותברואה במחנות נוער9:00-10:30

תברואה מוסדית ותברואה במחנות נוער2926/09/201910:45-12:15

תברואה מוסדית ותברואה במחנות נוער12:45-14:15

תברואה מוסדית ותברואה במחנות נוער14:30-16:00

מפגעי ריח9:00-10:30

מפגעי ריח3003/10/201910:45-12:15

קרינה12:45-14:15

קרינה14:30-16:00

10/10/19-17/10/19חופשת סוכות 

יסודות מטאורולוגיה וזיהום אויר9:00-10:30

יסודות מטאורולוגיה וזיהום אויר3124/10/201910:45-12:15

מפגעי רעש12:45-14:15

מפגעי רעש14:30-16:00

5מבחן - אקדמיה9:00-10:30

אקדמיה3231/10/201910:45-12:15

הרצאת מבוא תברואת מים12:45-14:15

הרצאת מבוא תברואת מים14:30-16:00

היבטים בפיקוח על עסקים ואתרים9:00-10:30

היבטים בפיקוח על עסקים ואתרים3307/11/201910:45-12:15

היבטים בפיקוח על עסקים ואתרים12:45-14:15

היבטים בפיקוח על עסקים ואתרים14:30-16:00

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה9:00-10:30

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה3414/11/201910:45-12:15

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה12:45-14:15

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה14:30-16:00

יישומי מחשב9:00-10:30

יישומי מחשב3521/11/201910:45-12:15

יישומי מחשב12:45-14:15

יישומי מחשב14:30-16:00

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה9:00-10:30



חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה3628/11/200910:45-12:15

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה12:45-14:15

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה14:30-16:00

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה9:00-10:30

חופי רחצה, מקוואות, בריכות שחייה3705/12/201910:45-12:15

סקרים והצגת נתונים12:45-14:15

סקרים והצגת נתונים14:30-16:00

עבודת עובד בריאות הסביבה בשטח9:00-10:30

עבודת עובד בריאות הסביבה בשטח3812/12/201910:45-12:15

יישומי מחשב12:45-14:15

יישומי מחשב14:30-16:00

6מבחן - אקדמיה9:00-10:30

אקדמיה3919/12/201910:45-12:15

כימיה של מים12:45-14:15

מיקרוביולוגיה של מים14:30-16:00

26/12/19חופשת חג החנוכה 

הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה9:00-10:30

הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה4002/01/202010:45-12:15

הידראוליקה ואביזרי מים במערכת אספקה12:45-14:15

הידראוליקה ואביזרי מים במערכת אספקה14:30-16:00

הידראוליקה ואביזרי מים במערכת אספקה9:00-10:30

הידראוליקה ואביזרי מים במערכת אספקה4109/01/202010:45-12:15

אפידמיולוגיה ותחלואה ממים12:45-14:15

טוקסיקולוגיה של מים14:30-16:00

טיפול במים9:00-10:30

טיפול במים4216/01/202010:45-12:15

טיפול במים12:45-14:15

טיפול במים14:30-16:00

טיפול במים9:00-10:30

טיפול במים4323/01/202010:45-12:15

טיפול במים12:45-14:15

טיפול במים14:30-16:00

7מבחן - אקדמיה9:00-10:30

אקדמיה4430/01/202010:45-12:15

מערכות אספקה12:45-14:15

מערכות אספקה14:30-16:00

תפעול ותחזוקה של מערכות אספקה9:00-10:30

הגנה על מערכות אספקת מים4506/02/202010:45-12:15

מניעת זרימה חוזרת12:45-14:15

מניעת זרימה חוזרת14:30-16:00

תקנים ונהלים בנושא מי שתייה, תקנות, חוקים9:00-10:30

תקנים ונהלים בנושא מי שתייה, תקנות, חוקים4613/02/202010:45-12:15

תקנים ונהלים בנושא מי שתייה, תקנות, חוקים12:45-14:15

תקנים ונהלים בנושא מי שתייה, תקנות, חוקים14:30-16:00

דיווח ותיעוד9:00-10:30

אירועי מים במבנים ועסקים והטיפול בהם4720/02/202010:45-12:15

שפכים12:45-14:15

שפכים14:30-16:00

השקייה בקולחים9:00-10:30

השקייה בקולחים4827/02/202010:45-12:15

תברואת ביוב12:45-14:15

תברואת ביוב14:30-16:00

תחזוקה9:00-10:30

תחזוקה4905/03/202010:45-12:15

תחזוקה12:45-14:15

תחזוקה14:30-16:00



8מבחן - אקדמיה9:00-10:30

אקדמיה5012/03/202010:45-12:15

תשתיות12:45-14:15

תשתיות14:30-16:00

סיור מערכת מים עירונית9:00-10:30

סיור מערכת מים עירונית5119/03/202010:45-12:15

סיור מערכת מים עירונית12:45-14:15

סיור מערכת מים עירונית14:30-16:00

בטיחות מזון9:00-10:30

בטיחות מזון5226/03/202010:45-12:15

בטיחות מזון12:45-14:15

בטיחות מזון14:30-16:00

תכנון עסקי מזון9:00-10:30

תכנון עסקי מזון5302/04/202010:45-12:15

ניהול ופיקוח נקודות קריטיות בתהליכי הטיפול במזון12:45-14:15

ניהול ופיקוח נקודות קריטיות בתהליכי הטיפול במזון14:30-16:00

9/4/20-16/4/20חופשת חג הפסח 

תכנון עסקי מזון9:00-10:30

תכנון עסקי מזון5423/04/202010:45-12:15

טיפול במזון12:45-14:15

טיפול במזון14:30-16:00

טיפול במזון9:00-10:30

טיפול במזון5530/04/202010:45-12:15

בריאות הסביבה בעידן הכפר הגלובלי/הנחיות עבודת גמר12:45-14:15

בריאות הסביבה בעידן הכפר הגלובלי/הנחיות עבודת גמר14:30-16:00

חקיקה בעסקי מזון9:00-10:30

חקיקה בעסקי מזון5607/05/202010:45-12:15

אירועי הרעלת מזון12:45-14:15

אירועי הרעלת מזון14:30-16:00

אירועי הרעלת מזון9:00-10:30

אירועי הרעלת מזון5714/05/202010:45-12:15

חוק רישוי עסקים12:45-14:15

חוק רישוי עסקים14:30-16:00

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה9:00-10:30

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה5821/05/202010:45-12:15

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה12:45-14:15

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה14:30-16:00

28/5/20חופשת חג השבועות 

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה9:00-10:30

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה5904/06/202010:45-12:15

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה12:45-14:15

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה14:30-16:00

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה9:00-10:30



הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה6011/06/202010:45-12:15

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה12:45-14:15

הנחיות והיתרי בניה לעסקים, תקנות, טפסי בקרה14:30-16:00

8מבחן - אקדמיה9:00-10:30

6118/06/202010:45-12:15
בריאות הסביבה בעידן הכפר /הנחיות להצגת עבודת גמר

הגלובלי

מנהיגות בבריאות הסביבה12:45-14:15

מנהיגות בבריאות הסביבה14:30-16:00

מצגות גמר9:00-10:30

מצגות גמר6225/06/202010:45-12:15

מצגות גמר12:45-14:15

מצגות גמר וסיכום14:30-16:00

.התוכנית נתונה לשינויים

 שעות בלשכת בריאות מחוזית40- השתתפות בסטאז


