
ניתוחים כלכליים מצביעים תמיד על כך שההשקעה 
בכוח אדם הינה הזולה ביותר והמשתלמת ביותר. 

ההון האנושי הוא המשאב הכי יקר בעסק שלכם - הגיע הזמן להשקיע בו

מכללת MBC חצור הגלילית מציעה לך מגוון קורסים  

 הגיע הזמן לשדרג את רמת המקצועיות של העובדים שלך
 כל ההכשרות לארגון שלך במקום אחד.

 לנוחיותכם ריכזנו את ההכשרות הרלוונטיות לעסק שלכם בחודשים הקרובים 
 הסמכות ממשלתיות למגוון תחומים לפי בקשתך

מנהלים יקרים שלום רב!

קורס ריתוך – מועד פתיחה יוני 2019 
מעבודות הריתוך דורשות מיומנות רבה ובעיקר עקב הסיכונים הכרוכים בה. קורס זה מיועד לכל העובדים בתחום 

האחזקה, הריתוך והמסגרות המבקשים ידע מעשי בריתוך ובבטיחות בעבודת הריתוך. 

הפעלת מכונות חריטה וכרסום CNC וקונבנציונלי – מועד פתיחה אוגוסט 2019 
נפוץ מאוד השימוש במכונות ממוחשבות בתעשייה. בנוסף, חריטה וכרסום הן פעולות הנעשות בכל חומר: עץ, 

פלסטיק ומתכות שונות. תחום זה דורש בעלי מקצוע מיומנים שיודעים להפעיל את המכונות השונות בצורה 
בטוחה ויעילה. 

קריירה במקצועות המבוקשים



קריירה במקצועות המבוקשים

צרו איתנו קשר בטלפון: 04-6937711 
 www.mbccollege.co.il :אתר   info@mbccollege.co.il :דוא"ל
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הבטחת איכות ומדידות מועד פתיחה  אוגוסט 2019
כדי להבטיח שהתוצרת של הארגון תהיה איכותית ושפסי הייצור לא יעבדו לחינם דרושים עובדים מיומנים בתחום 

הבטחת איכות ומדידות שיבדקו במהלך הייצור ובסופו את איכות המוצרים ויוודאו שהארגון בכיוון הנכון.  

קורס מנהלי עבודה בתעשייה - מועד פתיחה אוגוסט 2019
תכונות כמו, מקצועיות, יעילות , פרודוקטיביות,  יכולות לקבל מנוף משמעותי כשאנחנו יודעים לנהל טוב יותר את 
העבודה ואת העובדים. קורס זה מיועד עבור עובדים שמיועדים לתפקידי ניהול צוותים/מחלקות/גפים בארגון או 

למנהלים קיימים המבקשים לשדרג את רמת הידע והמקצועיות שלהם בניהול.

קורס ניהול מלאי ורכש, ניהול מחסן ממוחשב ERP – מועד פתיחה יולי 2019 
רכש חייב ללמוד איך עושים! וכשמדברים על מלאי בדר"כ מדובר בהמון כסף שצריך לנהל אותו נכון ולשמור עליו 

כדי שיהיה זמין לשיווק.  מיועד לעובדים העוסקים ברכש או בתחום הלוגיסטי בארגון. 

שרטוט ממוחשב תיב"ם CIMATRON ,SOLIDWORKS,SOLIDCAM, אוטוקאד – 
מועד פתיחה  מאי ויוני 2019 

כיום חלק גדול מן המוצרים מתוכנן באמצעות מחשב וכמעט בכל תחום נדרשים אנשים שיודעים לעבוד עם 
התוכנות המתקדמות והעדכניות בשוק. לרשותכם הסמכות לתוכנות המובילות בשוק העבודה.

הכשרות חשמלאיים – חשמלאי מוסמך/ראשי/מתח גבוה – פתיחה ביוני וביולי 2019 
כידוע, ביצוע עבודות חשמל על ידי מי שאין ברשותו רישיון מהווה עבירה פלילית. לא צריך להסתכן, כעת אפשר 

לקבל את כל ההסמכות לטיפול בדרגות שונות של מתח, כאן במכללה. מתאים לעובדים העוסקים בחשמל 
בארגון, עובדים בתחום האחזקה, מתקינים , חשמלאים המעוניינים בשדרוג מקצועי.  

הכשרות למיזוג וקירור תעשייתי – מועד פתיחה מאי + ספטמבר 2019
הסמכה ממשלתית לטיפול ותחזוקת מערכת הקירור והמיזוג בעסק שלך.

הנהלת חשבונות וחשבי שכר – מועד פתיחה מרץ, אפריל ויולי 2019  
הלב הפועם של כל עסק – הנהלת חשבונות תקינה חוסכת לנו הרבה אנרגיה ומשאבים מיותרים. תחום רגיש 

וחשוב בכל ארגון.

את ההכשרות ניתן לקבל במספר דרכים:

 דרך מלגת מעגלים, המכללה מטפלת מול הקרן בבקשה עד אישור 
 כיתה במפעל – תקצוב דרך משרד הכלכלה, עבודה 

 הכשרות עד הבית – ההסמכה תתבצע  בארגון שלך. 
 שילוב עובדים בקורסים הקיימים  במכללה 

מעוניינים בהסמכות ספציפיות עבור עובדי הארגון? 


