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הכשרות לנאמני בטיחות

לרישום התקשרוהערותכתובתקהל היעדתאריךשם הקורס

עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 3.1, 10.1, 17.1קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה

היסמין 1
רמת אפעל

303-5266471/465 מפגשים יום בשבוע

עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 7.2, 14.2, 21.2קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה

היסמין 1
רמת אפעל

303-5266471/465 מפגשים יום בשבוע

עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 7.3, 14.3, 18.3קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה

היסמין 1
רמת אפעל

303-5266471/465 מפגשים יום בשבוע

עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 2.4-4.4קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה

היסמין 1
רמת אפעל

303-5266471/465 מפגשים רצופים

303-5266471/465 מפגשים יום בשבועהיסמין 1 רמת אפעלמנהלים בתחום הבנייהאפריל/מאיקורס נאמני בטיחות בסיסי לתחום הבנייה

עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 18.2קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

304-8218890 מפגשים רצופים בית העובד נשר

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 8.4-10.4קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה

304-8218890 מפגשים רצופיםבית העובד נשר

03-7715200 יום שניסמינר אפעלנאמני בטיחות למעבדות כימיות וביולוגיות1.4קורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדות

עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 16+23+30.1קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע 
)ימי ד’(

08-6276389

עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 13+20+27.2קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע 
)ימי ד’(

08-6276389

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 13+20+27.3קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע 
)ימי ד’(

08-6276389

עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 3+10+17.4קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע 
)ימי ד’(

08-6276389

ימי עיון מקצועיים

לרישום התקשרוהערותכתובת קהל היעדתאריךשם הקורס

03-7715200מפגש אחדהיסמין 1 רמת אפעללעובדי מעבדות5.3יום עיון לעובדי מעבדות

03-7715200מפגש אחדהיסמין 1 רמת אפעללחשמלאים28.3יום עיון לחשמלאים

03-7715200מפגש אחדהיסמין 1 רמת אפעללאנשי אחזקה24.3יום עיון לאנשי אחזקה )עיריות, מועצות מקומיות, מוסדות ציבור(

08-6276389יום רביעי “בית יציב”, באר שבעעובדי מעבדות27.2יום עיון בטיחות לעובדי מעבדות 

08-6276389יום רביעי “בית יציב”, באר שבעלחשמלאים27.3יום עיון בטיחות בעבודות חשמל 

קורסים לממוני בטיחות

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל היעדתאריךשם הקורס

3604-8218890 מפגשיםהטכניון, חיפהטכנאים, הנדסאים, מהנדסים25.3קורס לממונים על הבטיחות

3608-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד’(“בית יציב”, באר שבעטכנאים, הנדסאים, מהנדסים, בעלי תואר במדעי החיים13.3קורס ממונים על הבטיחות בעבודה

ממוני בטיחות לבנייה

לרישום התקשרוהערותמקום קהל היעדתאריךשם הקורס

/היה בעל 12.2-2.7קורס ענפית בנייה ובנייה הנדסית  הנו  - ממונה בטיחות אשר  יזום 
אישור כשירות 

20 מפגשיםהמכללה למנהל, ויזל 2, ראשון לציון
יום בשבוע, יום שלישי

03-7715200
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אחראי רעלים

לרישום התקשרוהערותמקום קהל היעדתאריךשם הקורס

03-7715200 יום שלישיסמינר אפעלמי שמונו לשמש אחראי רעלים במקום העבודה12.3קורס אחראי רעלים

קורסים להובלת חומ"ס

לרישום התקשרוהערותמקום קהל היעדתאריךשם הקורס

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל שד’ ירושלים 47, יפונהגים15.1רענון חומ”ס

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל שד’ ירושלים 47, יפונהגים22.1רענון חומ”ס

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל שד’ ירושלים 47, יפונהגים29.1רענון חומ”ס

03-7715200ימים שני -שלישימשכנות רות דניאל שד’ ירושלים 47, יפונהגים7+8.1קורס חומ”ס בסיסי

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל שד’ ירושלים 47, יפו נהגים12.2רענון חומ”ס

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47, יפונהגים19.2רענון חומ”ס

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47, יפונהגים26.2רענון חומ”ס

03-7715200ימים שני -שלישימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47, יפונהגים4+5.2קורס חומ”ס בסיסי

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל , שד’ ירושלים 47 יפונהגים12.3רענון חומ”ס

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47 יפונהגים19.3רענון חומ”ס

03-7715200יום שנימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47 יפונהגים25.3רענון חומ”ס

03-7715200ימים שני –שלישימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47 יפונהגים4+5.3קורס חומ”ס בסיסי

03-7715200יום שנימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47, יפונהגים8.4רענון חומ”ס

03-7715200יום שנימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47, יפונהגים15.4רענון חומ”ס

03-7715200יום שלישימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47, יפונהגים30.4רענון חומ”ס

03-7715200ימים שני-שלישימשכנות רות דניאל, שד’ ירושלים 47, יפונהגים1+2.4קורס חומ”ס בסיסי

03-7715200 יום רביעיסמינר אפעלנהגים27.3יום רענון לאחראי בטיחות שינוע חומ”ס

מפעילי זיקוקים

לרישום התקשרוהערותמקום קהל היעדתאריךשם הקורס

03-7715200יום שניסמינר אפעל, היסמין 1, רמת אפעלמפעילי זיקוקים7.1רענון למפעיל זיקוקים

03-7715200יום שנימלון עדן אין, זכרון יעקבמפעילי זיקוקים4.2רענון למפעיל זיקוקים

03-7715200יום רביעיסמינר אפעל, היסמין 1 רמת אפעלמפעילי זיקוקים13.3רענון למפעיל זיקוקים

03-7715200יום שלישיסמינר אפעל, היסמין 1, רמת אפעלמפעילי זיקוקים9.4רענון למפעיל זיקוקים

עבודה בגובה

לרישום התקשרוהערותמקום קהל היעדתאריךשם הקורס

יזום- רשום במרשם כמדריך עבודה בגובה שתוקף 6-7.2רענון מדריך לעבודה בגובה
תעודתו עומד לפוג

203-7715200 מפגשים ימי רביעי וחמישי בשבועוינגייט רסקיו 1

 25.2 ,4.3, מדריך עבודה בגובה – כללי
25.3, 11.3,18.3

יזום – ממונה בטיחות ותק של שנתיים עם אישור כשרות 
תקף, או מנהל עבודה בבנייה 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 מפגשים, ימי שני בשבועוינגייט רסקיו 1

יזום - רשום במרשם כמדריך עבודה בגובה שתוקף 13-14.3רענון מדריך לעבודה בגובה
תעודתו עומד לפוג

03-7715200שני מפגשים ימי רביעי וחמישי בשבוע.וינגייט רסקיו 1

יזום - רשום במרשם כמדריך עבודה בגובה שתוקף 10-11.4רענון מדריך לעבודה בגובה
תעודתו עומד לפוג

03-7715200שני מפגשים ימי רביעי וחמישי בשבועוינגייט רסקיו 1


