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הכשרות לנאמני בטיחות

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל היעדתאריךשם הקורס

היסמין 1עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה וחברי ועדות הבטיחות13,20,27.2.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465/471 מפגשים יום בשבוע

היסמין 1עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה וחברי ועדות הבטיחות12,19,26.3.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465/471 מפגשים יום בשבוע

היסמין 1עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה וחברי ועדות הבטיחות18,19,24,25,26.3.20קורס עוזר בטיחות בנייה 
רמת אפעל

03-5266465/471 5 מפגשים 

היסמין 1עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה וחברי ועדות הבטיחות6,16,23.4.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465/471 מפגשים יום בשבוע

היסמין 1עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה וחברי ועדות הבטיחות7,14,20.5.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465/471 מפגשים יום בשבוע

מלון רמת עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה וחברי ועדות הבטיחות6,13,20.5.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רחל ירושלים

303-5266465/471 מפגשים יום בשבוע

היסמין 1עובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה וחברי ועדות הבטיחות11,18,25.6.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465/471 מפגשים יום בשבוע

“בית יציב”, לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה12+19+26.2.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי
באר שבע

3 מפגשים חד-שבועיים 
)ימי ד’(

08-6276389

“בית יציב”, לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה11+18+24.3.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי
באר שבע

3 מפגשים חד-שבועיים 
)ימי ד’(

08-6276389

ימי עיון מקצועיים

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

08-6276389“בית יציב”, באר שבע לחשמלאים19.2.20יום עיון בטיחות בעבודות חשמל 

08-6276389“בית יציב”, באר שבע אחראי שינוע חומ”ס3.3.20יום עיון רענון לאחראי שינוע חומ”ס

08-6276389“בית יציב”, באר שבע לעובדי מעבדות25.3.20יום עיון בטיחות לעובדי מעבדות 

קורסים לעבודה בגובה

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

רסקיו 1למחזיקים בתעודת מדריך לעבודה בגובה25.03.2020רענון מדריכים לעבודה בגובה
מכון וינגייט נתניה

1 יום לימודים
08:00-16:00

03-7715200

קורס ממונים על הבטיחות בעבודה

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

  טכנאים, הנדסאים, מהנדסים, פתיחה    25.03.20קורס ממונים על הבטיחות בעבודה 
בעלי תואר במדעי החיים

המכללה למינהל, רח’ 
אלי ויזל 2 ראשון-לציון

36 מפגשים מתכונת של יום בשבוע
)ימי ד’( 08:00-16:00

03-7715200

3608-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד’(“בית יציב”, באר שבע  טכנאים, הנדסאים, מהנדסים, בעלי תואר במדעי החייםפתיחה ב-26.2.20קורס ממונים על הבטיחות בעבודה 
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קורסים להובלת חומרים מסוכנים )חומ"ס(

קורסים ייחודיים

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

5 מפגשים“בית יציב”, באר שבעעובדים בבנייה ובנייה הנדסית17+19+24+26+31.3.20קורס עוזר בטיחות באתרי בנייה
דו-שבועיים

08-6276389

המכללה למינהל, רח’ אלי ויזל 2 ממלא תפקיד אחראי רעלים במקום העבודה23.03.2020קורס אחראי רעלים
ראשון-לציון

3 מפגשים במתכונת 
של יום בשבוע 

08:00-16:00

03-7715200

סמינר אפעל, רח’ יסמין 1למחזיקים בתעודת מפעיל זיקוקין-דינור03.03.20רענון למפעילי זיקוקין-דינור
רמת אפעל

1 יום לימודים
08:00-16:30

03-7715200

סמינר אפעל, רח’ יסמין 1למחזיקים בתעודת מפעיל זיקוקין-דינור02.04.20רענון למפעילי זיקוקין-דינור
רמת אפעל

1 יום לימודים
08:00-16:30

03-7715200

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

סמינר אפעל, רח’ יסמין 1 ממלא תפקיד אחראי שינוע חומ”ס במקום העבודה04.05.20קורס אחראי בטיחות שינוע חומ”ס
רמת אפעל

10 מפגשים
במתכונת של יום בשבוע

08:00-16:00

03-7715200

סמינר אפעל, רח’ יסמין 1 למחזיקים בתעודת אחראי שינוע חומ”ס22.04.20יום רענון לאחראי בטיחות שינוע חומ”ס
רמת אפעל

1 יום לימודים
08:00-16:00

03-7715200

נהגים המובילים חומרים מסוכנים17+18.02.20קורס בסיסי להובלת חומרים מסוכנים
התעודה תקפה לשנתיים

 משכנות רות דניאל, 
שד’ ירושלים 47 יפו

2 ימי לימוד
08:00-16:00

03-7715200

נהגים המובילים חומרים מסוכנים16+17/03/2020קורס בסיסי להובלת חומרים מסוכנים
התעודה תקפה לשנתיים

 משכנות רות דניאל, 
שד’ ירושלים 47 יפו

2 ימי לימוד
08:00-16:00

03-7715200

נהגים המובילים חומרים מסוכנים ומחזיקים תעודת 25.02.20השתלמות רענון חומרים מסוכנים
מוביל )התעודה בתוקף לשנתיים(

 משכנות רות דניאל, 
שד’ ירושלים 47 יפו

1 יום לימודים
08:00-16:00

03-7715200

נהגים המובילים חומרים מסוכנים ומחזיקים תעודת 04.03.20השתלמות רענון חומרים מסוכנים
מוביל )התעודה בתוקף לשנתיים(

 משכנות רות דניאל, 
שד’ ירושלים 47 יפו

1 יום לימודים
08:00-16:00

03-7715200

נהגים המובילים חומרים מסוכנים ומחזיקים תעודת 24.03.20השתלמות רענון חומרים מסוכנים
מוביל )התעודה בתוקף לשנתיים(

 משכנות רות דניאל, 
שד’ ירושלים 47 יפו

1 יום לימודים
08:00-16:00

03-7715200

נהגים המובילים חומרים מסוכנים ומחזיקים תעודת 22.04.2020השתלמות רענון חומרים מסוכנים
מוביל )התעודה בתוקף לשנתיים(

 משכנות רות דניאל, 
שד’ ירושלים 47 יפו

1 יום לימודים
08:00-16:00

03-7715200

קורס ממונים על בטיחות אש

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

 המכללה למינהל,ממלא תפקיד ממונה על בטיחות אש במקום העבודה19.05.20קורס ממונים על בטיחות אש
רח’ אלי ויזל 2 ראשון-לציון

5 מפגשים במתכונת של יום בשבוע
08:00-16:00

03-7715200

קורסים ייחודיים והשתלמויות ענפיות

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

 ממונים על הבטיחות בעבודה 18.02.2020ענפית בנייה ובנייה הנדסית לממונים על הבטיחות בעבודה
בעלי אישור כשירות

המכללה למינהל, רח’ 
אלי ויזל 2 ראשון-לציון

20 מפגשים במתכונת 
של יום בשבוע
08:00-16:00

03-7715200


