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להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingקורסים ייחודיים

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
1008-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'("בית יציב", באר שבעלקהל הרחב 10.01.18קורס ממוני בטיחות אש 
מי שנתמנו לתפקיד זה במקום 25.04.18קורס ממוני בטיחות אש

עבודתם
503-7715200 מפגשיםסמינר אפעל, רמת אפעל 

לאחראי רעלים, לעובדים מפעלים 7+15+22.3.18קורס אחראי רעלים 
כימיים ומעבדות 

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבע 
)ימי ד'(

08-6276389

303-7715200 מפגשיםסמינר אפעל, רמת אפעלמי שנתמנו לשמש בתפקיד זה 07.03.18קורס אחראי רעלים
טכנאים, הנדסאים, מהנדסים, בעלי 14.03.18קורס ממונים על הבטיחות בעבודה

תואר במדעי החיים
36 מפגשים חד-שבועיים"בית יציב", באר שבע

)ימי ד'(
08-6276389

3604-8218890 מפגשיםהטכניון חיפהטכנאים, הנדסאים, מהנדסים21.03.18קורס ממונים על הבטיחות
טכנאים, הנדסאים, מהנדסים, בעלי 07.03.18קורס ממונים על הבטיחות 

תואר במדעי החיים
משכנות רות, שד' 

ירושלים 47, יפו
3603-7715200 מפגשים

103-7715200 מפגשסמינר אפעל, רמת אפעל עבר הכשרת יסוד אחראי שינוע חומ"ס27.02.18יום רענון לאחראי בטיחות  שינוע חומ"ס 
מי שנתמנה לתפקיד זה בקצין בטיחות 05.03.18קורס אחראי בטיחות שינוע חומ"ס

בתעבורה בחברה מובילה חומ"ס
1003-7715200 מפגשיםסמינר אפעל, רמת אפעל

מפעילי זיקוקין די-נור המבקשים לחדש 22.01.18השתלמות מקצועית רענון למפעילי זיקוקין דינור
את הסמכתם

103-7715200 מפגשסמינר אפעל, רמת אפעל

מפעילי זיקוקין די-נור המבקשים לחדש 29.01.18השתלמות מקצועית רענון למפעילי זיקוקין דינור
את הסמכתם

103-7715200 מפגשמלון עדן-אין, זיכרון יעקב

מפעילי זיקוקין די-נור המבקשים לחדש 07.02.18השתלמות מקצועית רענון למפעילי זיקוקין דינור
את הסמכתם

103-7715200 מפגשסמינר אפעל, רמת אפעל

מפעילי זיקוקין די-נור המבקשים לחדש 27.02.18השתלמות מקצועית רענון למפעילי זיקוקין דינור
את הסמכתם

103-7715200 מפגשסמינר אפעל, רמת אפעל

מפעילי זיקוקין די-נור המבקשים לחדש 05.03.18השתלמות מקצועית רענון למפעילי זיקוקין דינור
את הסמכתם

103-7715200 מפגשמלון עדן-אין, זיכרון יעקב

2703-7715200 מפגשיםסמינר אפעל, רמת אפעללעוסקים בעבודה עם חומרי נפץ26.03.18קורס-השתלמות מקצועית לממונים על פיצוצים

יום רענון-השתלמות מקצועית לממונים על 
פיצוצים

מפוצצים המבקשים לחדש את 24.01.18
הסמכתם

103-7715200 מפגשסמינר אפעל, רמת אפעל

יום רענון-השתלמות מקצועית לממונים על 
פיצוצים

מפוצצים המבקשים לחדש את 21.02.18
הסמכתם

103-7715200 מפגשסמינר אפעל, רמת אפעל
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להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingימי עיון לממונים על הבטיחות בעבודה

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingימי עיון הכשרות לנאמני בטיחות

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingקורסים למובילי חומ"ס

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
"התאחדות התעשיינים"לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 8+15+22.02.18קורס נאמני בטיחות-בסיסי

עומר 
3 מפגשים חד-שבועיים 

)ימי ה'(
08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבע לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 7+14+21.03.18קורס נאמני בטיחות-בסיסי
)ימי ד'(

08-6276389

304-8218890 מפגשים רצופיםהטכניון בחיפהלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה19-21.02.18קורס נאמני בטיחות-בסיסי
304-8218890 מפגשים רצופיםהטכניון חיפהלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה23-25.04.18קורס נאמני בטיחות-בסיסי

מותנה במינימום של 15 היסמין 1 רמת אפעללעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה11+18+25.01.18נאמני בטיחות בסיסי
משתתפים 

03-5266471/465

מותנה במינימום של 15 היסמין 1 רמת אפעללעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה13.02-15.02.18נאמני בטיחות בסיסי
משתתפים

03-5266471/465

מותנה במינימום של 15 היסמין 1 רמת אפעללעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה13.03-15.03.18נאמני בטיחות בסיסי
משתתפים

03-5266471/465

מותנה במינימום של 15 היסמין 1 רמת אפעללעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה10-12.04.18נאמני בטיחות בסיסי
משתתפים

03-5266471/465

מותנה במינימום של 15 היסמין 1 רמת אפעללעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה10+17+24.05.18נאמני בטיחות בסיסי
משתתפים

03-5266471/465

מותנה במינימום של 15 מלון רמת רחל ירושליםלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה8+15+22.03.18נאמני בטיחות בסיסי
משתתפים

03-5266471/465

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
08-6276389"בית יציב", באר שבע לחשמלאים 21.03.18יום עיון בטיחות בעבודות חשמל 
08-6276389"בית יציב", באר שבע לעובדי מעבדות/לבורנטים 21.03.18יום עיון בטיחות לעובדי מעבדות 

08-6276389"בית יציב", באר שבעלמנהלי עבודה ולמנהלים בתחום הבנייה25.04.18יום עיון למנהלי עבודה ולמנהלים בתחום הבנייה
104-8218890 מפגשהטכניון חיפהמנהלי עבודה בבנייה26.04.18יום עיון בבנייה

מותנה במינימום של 50 היסמין 1 רמת אפעלמנהלי עבודה בתחום הבנייה15.03.18יום עיון למנהלי עבודה בענף הבניה
משתתפים

03-5266471/465

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריך שם קורס
203-7715200 מפגשיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס08.01.18קורס הובלת חומ"ס-בסיסי 
203-7715200 מפגשיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס12.02.18קורס הובלת חומ"ס-בסיסי 
203-7715200 מפגשיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס12.03.18קורס הובלת חומ"ס-בסיסי 
203-7715200 מפגשיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס23.04.18קורס הובלת חומ"ס-בסיסי

103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס03.01.18השתלמות רענון חומ"ס 
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס15.01.18השתלמות רענון חומ"ס 
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס24.01.18השתלמות רענון חומ"ס 
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס07.02.18השתלמות רענון חומ"ס 
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס19.02.18השתלמות רענון חומ"ס 
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס26.02.18השתלמות רענון חומ"ס 
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס07.03.18השתלמות רענון חומ"ס
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס19.03.18השתלמות רענון חומ"ס
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס11.04.18השתלמות רענון חומ"ס
103-7715200 מפגשמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו-ת"אנהגים מובילי חומ"ס30.04.18השתלמות רענון חומ"ס

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingעבודה בגובה

לרישום התקשרוהערותמיקוםקהל יעדתאריך שם קורס
203-7715200 מפגשיםמכון ווינגיט, רסקיו-1 רשום במרשם כמדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג.07.02.18השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה 
203-7715200 מפגשיםמכון ווינגיט, רסקיו-1 רשום במרשם כמדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג.21.03.18השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה 
203-7715200 מפגשיםמכון ווינגיט, רסקיו-1 רשום במרשם כמדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג.25.04.18השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה 

ממונה בטיחות וותק של שנתיים עם אישור כשרות תקף.26.02.18קורס מדריכים לעבודה בגובה 
או מנהל עבודה בניה מאושר משרד הכלכלה.

או עובד בגובה עם ניסיון של שנתיים בשימוש בציוד בטיחות 
בעבודה בגובה )נדרש תצהיר נוטריון ואישורי הדרכה על ביצוע 

עבודה בגובה(.

503-7715200 מפגשיםמכון ווינגיט, רסקיו-1 


