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הכשרות לממוני בטיחות
לרישום התקשרו הערות  מקום  קהל יעד  תאריך  שם הקורס 

03-7715205 20 מפגשים )שני מפגשים ברצף(   מגדלי הים התיכון, בת ים   לממונים על הבטיחות בעלי אישור    14.02-18.07.17 השתלמות ענפית לממונים בענף הבנייה  
כשירות בתוקף, שעברו ועדת קבלה והבנייה ההנדסית  

לממונה בטיחות בעל אישור כשירות עם  27.02.17 קורס מדריכים לעבודה  בגובה - כללי  
ותק של שנתיים או מנ"ע מאושר  06.03.17  

03-7715202 5 מפגשים חד- שבועיים   מכון ווינגיט "רסקיו-1"  משרד הכלכלה או עובד בגובה עם ניסיון    13.03.17  
20.03.17  
27.03.17  

www.osh.org.il/heb/training :להרשמה באינטרנט

קורסים ייחודיים
לרישום התקשרו הערות  מקום  קהל יעד  תאריך  שם הקורס 

08-6276389 3 מפגשים חד-שבועיים   "בית יציב", באר שבע   לאחראי רעלים, לעובדים מפעלים כימיים ומעבדות    15+22+29.03.17 קורס אחראי רעלים  
08-6276389 10 מפגשים חד-שבועיים   "בית יציב", באר שבע  לקהל הרחב    08.03.17 קורס ממוני בטיחות אש  

www.osh.org.il/heb/training :להרשמה באינטרנט

מדור חדש
בביטאון המוסד לבטיחות ולגיהות נפתח מדור חדש:

"קוראים כותבים".

במדור זה תוכלו להציע הצעות ולבטא דעות
 בנושאי בטיחות בתעסוקה.

נשמח לקבל מאמרים, כתבות והצעות 
לקידום הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

הפרסום ייעשה בהתאם לשיקולי המערכת.         
איננו מתחייבים לפרסם כל חומר שיתקבל.

מאגר מרצים 
המוסד לבטיחות ולגיהות

מעוניין להרחיב את מעגל המרצים 
בהשתלמויות ובקורסים שבמסגרתו.

קוראים המעוניינים להיכלל במאגר 
המרצים שלנו, 

מתבקשים לפנות אל
 מינהל ההכשרה וההדרכה:

בטלפון מקוצר 9293*
 training@osh.org.il או בדוא"ל

עבור מר מוטי אלמוג.

הצטרפו לחוג העמיתים של המוסד לבטיחות ולגיהות 03-7715210

דעו יותר - קבלו יותר!
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קורסים והכשרות לחידושי כשירות
לרישום  הערות  מקום  קהל יעד  תאריך  שם הקורס 

התקשרו
03-7715207 סמינר אפעל, רמת אפעל    ממוני בטיחות    06.03.17 דגשים חשובים בבטיחות בדרכים  
03-7715207 סמינר אפעל, רמת אפעל    ממוני בטיחות    15.03.17 כלים נכונים להעברת מסר תכנית הבטיחות  
03-7715207 סמינר אפעל, רמת אפעל    ממוני בטיחות    20.03.17 תחקיר תאונה והפקת לקחים - תמונות הראי של ניהול הסיכונים  
03-7715207 סמינר אפעל, רמת אפעל    ממוני בטיחות    27.03.17,03.04.17 ניהול הבטיחות בעבודות בנייה  
03-7715207 מלון "חוף התמרים", עכו   ממוני בטיחות    14.03.17 דגשים חשובים בבטיחות בדרכים  
03-7715207 מלון "חוף התמרים", עכו   ממוני בטיחות    28.03.17 תחקיר תאונה והפקת לקחים-תמונות הראי של ניהול הסיכונים  
03-7715207 מלון "לאונרדו", חיפה   ממוני בטיחות    01.03.17 התנכלות תעסוקתית והתעמרות בעבודה  
03-7715207 מלון "לאונרדו", חיפה   ממוני בטיחות    08.03.17 צמצום אחריותו המשפטית של הממונה בעבודות בנייה  
03-7715207 מלון "לאונרדו", חיפה   ממוני בטיחות    29.03.17 היבטי הבטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים  
03-7715207 "בית יציב", באר שבע    ממוני בטיחות    02.03.17 בטיחות בעבודה בגובה -גורמים לתאונות ומניעתן 
03-7715207 "בית יציב", באר שבע   ממוני בטיחות    09.03.17 שיטות ישימות להערכת חשיפה בריאותית  
03-7715207 מלון "מעלה החמישה", קיבוץ מעלה החמישה   ממוני בטיחות    16.03.17 היבטי הבטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים  
03-7715207 מלון "מעלה החמישה", קיבוץ מעלה החמישה   ממוני בטיחות    23.03.17 בטיחות בעבודה בגובה  
03-7715207 מלון "מעלה החמישה", קיבוץ מעלה החמישה   ממוני בטיחות    30.03.17 כלים נכונים להעברת מסר תכנית הבטיחות  
03-7715207 3 מפגשים חד- שבועיים   מגדלי הים התיכון, בת ים   ממוני בטיחות    29.03.17,05.04.17, הצגה וניתוח מסדי נתונים לניהול הבטיחות  

22.03.17  

מובילי חומ"ס - קורסים  והשתלמויות רענון
לרישום התקשרו הערות  מקום  קהל יעד  תאריך  שם הקורס 

03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    לנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס    06-07.02.17 קורס הובלת חומ"ס - בסיסי  
03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    01.02.17 השתלמות רענון חומ"ס  
03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    13.02.17 השתלמות רענון חומ"ס  
03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    27.02.17 השתלמות רענון חומ"ס  
04-8218890 מלון חוף התמרים, עכו    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    23.02.17 השתלמות רענון חומ"ס  
03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    08.03.17 השתלמות רענון חומ"ס  
03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    15.03.17 השתלמות רענון חומ"ס  
03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    23.03.17 השתלמות רענון חומ"ס  
08-6276389 "בית יציב", באר שבע    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    31.03.17 השתלמות רענון חומ"ס  
03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    05.04.17 השתלמות רענון חומ"ס  
03-7715205 מגדלי הים התיכון, בת ים    למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    25.04.17 השתלמות רענון חומ"ס  
04-8218890 מלון חוף התמרים, עכו   למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף    06.04.17 השתלמות רענון חומ"ס  
04-8218890 מלון חוף התמרים    לנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס    22-23.02.17 קורס הובלת חומ"ס - בסיסי  

הכשרות לנאמני בטיחות
לרישום התקשרו הערות  מקום  קהל יעד  תאריך  שם הקורס 

04-8218890 3 מפגשים רצופים   מלון "חוף התמרים", עכו   לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה    13-15.02.17 קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
03-5266471 3 מפגשים חד- שבועיים   קיבוץ רמת רחל, ירושלים   לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה    08+15+22.02.17 קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
03-5266471 3 מפגשים רצופים   מגדלי הים התיכון, בת ים   לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה    14-16.02.17 קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
03-5266471 3 מפגשים חד- שבועיים   קיבוץ חפץ חיים  לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה    07+14+21.02.17 קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
03-5266471 3 מפגשים חד- שבועיים  קיבוץ רמת רחל, ירושלים  לעובדי מעבדות    07+14+21.03.17 קורס נאמני מעבדה  
03-5266471 5 מפגשים חד- שבועיים   מגדלי הים התיכון, בת ים   מנהלים, נאמני בטיחות ועובדי תעשייה    06.02-06.03.17 קורס נאמני בטיחות - מתקדם 
03-5266471 3 מפגשים רצופים   מגדלי הים התיכון, בת ים   לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה    14-16.03.17 קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
08-6276389 3 מפגשים חד- שבועיים   "בית יציב", באר שבע   לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה    15+22+29.03.17 קורס נאמני בטיחות-בסיסי 

ימי עיון מקצועיים 

לרישום התקשרו הערות  מקום  קהל יעד  תאריך  שם הקורס 
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    לעובדי מוסכים    08.02.17 יום עיון בטיחות במוסכים  
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    לעובדי תחזוקה וחשמלאים    09.02.17 יום עיון בטיחות בחשמל  
03-7715205 סמינר אפעל, רמת אפעל   בוגרי קורס ממוני/אחראי /שינוע חומ"ס   08.02.17 יום עיון אחראי שינוע חומ"ס  
08-6276389 "בית יציב", באר שבע    לחשמלאים    22.02.17 יום עיון בטיחות בעבודות חשמל  
 03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים   לאנשי בטיחות, נאמנים, ממונים ומנהלים    13.02.17 יום עיון ניתוח עמדת עבודה וביצוע מבדקים  

עפ"י התקנה החדשה לניהול הבטיחות
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    עובדי משרד    20.02.17 יום עיון בנושא ארגונומיה  
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    לאנשי בטיחות, נאמנים, ממונים ומנהלים   23.02.17 יום עיון תחקור תאונות עבודה  
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    לנאמני בטיחות    20.03.17 יום עיון רענון לנאמני בטיחות  
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    מנהלים, ממונים ונאמני בטיחות    23.03.17 יום עיון התכנית לניהול הבטיחות החדשה  

ואחריות מנהלים ובטיחות
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    לעובדי תחזוקה ואחזקה בארגון    23.03.17 יום עיון בטיחות אש, מניעה וכיבוי  
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    לעובדי תחזוקה ואחזקה בארגון    03.04.17 יום עיון בטיחות בעבודות תחזוקה  
08-6276389 "בית יציב", באר-שבע    לחברי ועדת בטיחות    05.04.17 רענון לחברי ועדת בטיחות  
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    לעובדי מוסכים    05.04.17 יום עיון בטיחות במוסך 
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    אנשי בטיחות, מנהלים, ממונים ונאמנים    05.04.17 יום עיון גיהות ותנאים סביבתיים  
03-5266471 מגדלי הים התיכון, בת ים    אנשי בטיחות, מנהלים, ממונים ונאמנים    20.04.17 יום עיון תחקור תאונות עבודה  
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