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להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingמובילי חומ"ס - קורסים והשתלמויות רענון

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
04-8218890יומיים רצופיםמלון חוף התמרים, עכו לנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס23-24.08.17קורס הובלת חומ"ס - בסיסי

04-8218890מלון חוף התמרים, עכולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 24.08.17השתלמות רענון חומ"ס 
04-8218890יומיים רצופיםמלון חוף התמרים, עכולנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס18-19.10.17קורס הובלת חומ"ס - בסיסי

04-8218890מלון חוף התמרים, עכולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 19.10.17השתלמות רענון חומ"ס 
04-8218890יומיים רצופיםמלון חוף התמרים, עכולנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס29-30.11.17קורס הובלת חומ"ס - בסיסי

04-8218890מלון חוף התמרים, עכולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 30.11.17השתלמות רענון חומ"ס 
03-7715205יומיים רצופיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס07-08.08.17קורס הובלת חומ"ס - בסיסי

03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 04.09.17השתלמות רענון חומ"ס 
03-7715205יומיים רצופיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס10-11.09.17קורס הובלת חומ"ס - בסיסי

03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 13.09.17השתלמות רענון חומ"ס 
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 26.09.17השתלמות רענון חומ"ס 

03-7715205סמינר אפעל, רמת אפעל למובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 13.09.17יום רענון לאחראי בטיחות שינוע חומס 
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 13.09.17השתלמות רענון חומ"ס 

03-7715205יומיים רצופיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו לנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס16-17.10.17קורס הובלת חומ"ס - בסיסי
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 23.10.17השתלמות רענון חומ"ס 
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 31.10.17השתלמות רענון חומ"ס 

03-7715205יומיים רצופיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו לנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס06-17.11.17קורס הובלת חומ"ס - בסיסי
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 13.11.17השתלמות רענון חומ"ס 
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 21.11.17השתלמות רענון חומ"ס 
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 28.11.17השתלמות רענון חומ"ס 

03-7715205יומיים רצופיםמשכנות רות, שד' ירושלים 47, יפו לנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס04-05.12.17קורס הובלת חומ"ס - בסיסי
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 11.12.17השתלמות רענון חומ"ס 
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 25.12.17השתלמות רענון חומ"ס 

השאלה: האם ניתן לרווח תדירות של בדיקות ניטור סביבתי? 
מספר 63507

התשובה:
לתקנות  בהתאם  לבצע  יש  הסביבתיות  הניטור  בדיקות  את 

הבאות, המאפשרות גם את שינוי המרווח ביניהן:
l על פי תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי 

של עובדים בגורמים מזיקים(, התשע"א-2011; 
מזיקים,  ופיזיקליים  כימיים  גורמים   - מזיקים"  "גורמים   l
להיחשף  עלולים  העובדים  ואשר  העבודה,  במקום  הנמצאים 
הראשונה  בתוספת  בספר,  רשומים  והם  העבודה  בזמן  אליהם 

או בתוספת השנייה; 
l "גורמים מזיקים טעוני ניטור" - גורמים מזיקים המפורטים 

בתוספת הראשונה, שלגביהם מתחייב ביצוע בדיקה סביבתית 
תעסוקתית לפי תקנה 4;

תקנה 4 קובעת שיש לבצע ניטורים גם במקרים שבהם נמדדו 
ריכוזים של הגורם המזיק טעון הניטור. מתחת לרמת הפעולה 
לשנתיים  אחת  סביבתיות-תעסוקתיות  בדיקות  לבצע  יש  הזו 

)ראה תקנה 4 ד'(.
ניתן לשנות את תדירות ביצוע הניטור על פי תקנה 6 להלן:

בדיקות  ביצוע  על  להורות  רשאי  אזורי  עבודה  מפקח   .6 "תקנה 
או  שונה  בתכיפות  בדיקות  ביצוע  על  או  סביבתיות-תעסוקתיות 
במועדים שונים מהאמור בתקנה 4 או בתקנות הייחודיות, הכול 
בכפוף לקריטריונים שעליהם יורה מפקח העבודה הראשי בנוהל".
יטה סקונדו

n מרווחי בדיקות של ניטור סביבתי

מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות
E-mail: info@osh.org.il :דואר אלקטרוני
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להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingימי עיון לממונים על הבטיחות בעבודה

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
04.09.17, 11.09.17, ניהול סיכונים בטיחות בתהליך

18.09.17
303-7715207 מפגשים חד-שבועייםסמינר אפעל, רמת אפעל ממונים על הבטיחות בעבודה 

03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעל ממונים על הבטיחות בעבודה 06.09.17חשיבה יצירתית בבטיחות 
ניהול בטיחות ברשויות המקומיות - תברואה,

תמ"א 38 ומוסדות חינוך 
03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעלממונים על הבטיחות בעבודה 11.09.17

03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעלממונים על הבטיחות בעבודה 25.09.17התמודדות עם סיכוני קרינה אלקטרומגנטית
03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 12.09.17התמודדות עם סיכוני קרינה אלקטרומגנטית 

03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 26.06.17שיטות ישימות להערכת חשיפה בריאותית תעסוקתית 
03-7715207מלון "עדן-אין", זכרון יעקב ממונים על הבטיחות בעבודה 13.09.17דגשים חשובים בבטיחות בדרכים 

03-7715207מלון "עדן-אין", זכרון יעקבממונים על הבטיחות בעבודה 27.09.17בטיחות בריתוך בדגש על חשיפות גיהותית 
03-7715207"בית יציב", באר שבעממונים על הבטיחות בעבודה 07.09.17מתח נפשי כגורם תאונות עבודה 

03-7715207"בית יציב", באר שבעממונים על הבטיחות בעבודה 28.09.17חשיבה יצרתית בבטיחות 
03-7715207קיבוץ רמת רחל, ירושלים ממונים על הבטיחות בעבודה 14.09.17הכנת תיק שטח - הוראות נציבות כבאות והצלה 

03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעל ממונים על הבטיחות בעבודה 02.10.17היערכות הבטיחות במצבי חירום 
03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעל ממונים על הבטיחות בעבודה 16.10.17היבטי הבטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים 

03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעלממונים על הבטיחות בעבודה 23.10.17ניהול בטיחות במערכות חשמל  
03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעלממונים על הבטיחות בעבודה 26.10.17מיומנויות טיפוח מנהיגות הבטיחות בארגון 

03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעלממונים על הבטיחות בעבודה 30.10.17ניהול בטיחות ברשויות המקומיות באירועים המוניים 
03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 03.10.17התנכלות תעסוקתית והתעמרות בעבודה 

03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 17.10.17היבטי הבטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים 
03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 24.10.17מתח נפשי כגורם תאונות עבודה 

03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 31.10.17הכנת תיק שטח-הוראות נציבות כבאות והצלה 
03-7715207מלון "עדן-אין", זכרון יעקבממונים על הבטיחות בעבודה 18.10.17הכנת תיק שטח-הוראות נציבות כבאות והצלה

03-7715207מלון "עדן-אין", זכרון יעקבממונים על הבטיחות בעבודה 25.10.17ניהול סיכונים כאמצעי ליצירת תרבות הבטיחות בארגון 
 תחקיר תאונה בהפקת לקחים-תמונת הראי של 

ניהול הסיכונים 
03-7715207"בית יציב", באר שבעממונים על הבטיחות בעבודה 19.10.17

 מיומנויות וכלים להתמודדות מיטבית של הממונה
עם הגורם האנושי 

 ,08.11.17 ,01.11.17
15.11.17

303-7715207 מפגשים חד שבועיים )ימי ד'( סמינר אפעל, רמת אפעל ממונים על הבטיחות בעבודה 

06.11.17, 13.11.17, ניהול סיכונים ארגונומיים בתעשייה 
29.11.17 ,20.11.17

403-7715207 מפגשים חד שבועיים )ימי ב'( סמינר אפעל, רמת אפעל ממונים על הבטיחות בעבודה 

27.11.17, 04.12.17, הכשרת מדריכי בטיחות 
,11.12.17

25.12.17 ,18.12.17

503-7715207 מפגשים חד שבועיים )ימי ב'( סמינר אפעל, רמת אפעלממונים על הבטיחות בעבודה 

03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 07.11.17ניהול סיכונים כאמצעי ליצירת תרבות הבטיחות בארגון 
03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 14.11.17כלים להטמעת תוכנית הבטיחות בארגון 

03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 21.11.17בטיחות בריתוך בדגש על חשיפות גיהותיות 
23.11.17, 30.11.17, ניהול סיכונים ארגונומיים בתעשייה 

14.12.17 ,07.12.17
403-7715207 מפגשים חד שבועיים )ימי ה'(מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 

28.11.17, 05.12.17, הכשרת מדריכי בטיחות 
 ,19.12.17 ,12.12.17

26.12.17

503-7715207 מפגשים חד שבועיים )ימי ג'(מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 

03-7715207מלון "עדן-אין", זכרון יעקבממונים על הבטיחות בעבודה 22.11.17בטיחות בעבודה בגובה-גורמים לתאונות ומניעתן 
03-7715207"בית יציב", באר שבע ממונים על הבטיחות בעבודה 02.11.17, 09.11.17ניהול הבטיחות בעבודה בבנייה 

03-7715207"בית יציב", באר שבע ממונים על הבטיחות בעבודה 16.11.17התנכלות תעסוקתית והתעמרות בעבודה
03-7715207"בית יציב", באר שבע ממונים על הבטיחות בעבודה 30.11.17דגשים חשובים בבטיחות בדרכים 

03-7715207סמינר אפעל, רמת אפעל ממונים על הבטיחות בעבודה 13.12.17הסיכון המשפטי של הממונה על הבטיחות 
03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 05.12.17מיומנויות וטיפוח מנהיגות הבטיחות 

03-7715207מלון "רימונים"-חוף התמרים, עכוממונים על הבטיחות בעבודה 21.12.17היערכות הבטיחות במצבי חירום 
03-7715207מלון "עדן אין", זכרון יעקב ממונים על הבטיחות בעבודה 06.12.17מתח נפשי כגורם תאונות עבודה 

03-7715207מלון "עדן אין", זכרון יעקבממונים על הבטיחות בעבודה 20.12.17שיטות ישימות להערכת חשיפה בריאותית 
03-7715207מלון "עדן אין", זכרון יעקבממונים על הבטיחות בעבודה 27.12.17הסיכון המשפטי של הממונה על הבטיחות 

03-7715207"בית יציב", באר שבע ממונים על הבטיחות בעבודה 28.12.17הכנת תיק שטח-הוראות נציבות כבאות והצלה 

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

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
2004-8218890 מפגשים - יום בשבועמלון חוף התמרים עכוממונים בעבודות בענף הבנייה07.08.17ענפית בנייה

36 מפגשים חד-שבועיים משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפוטכנאים, הנדסאים, מהנדסים, בעלי תואר במדעי החיים05.09.17-22.08.18קורס ממונים על הבטיחות בעבודה
)ימי ג'(

03-7715213
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הכשרות לנאמני בטיחות

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingימי עיון מקצועיים 

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

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
303-5266467 מפגשים רצופים מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 15-17.08.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
303-5266467 מפגשים רצופים מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 12-14.09.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
303-5266467 מפגשים רצופים מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 24-26.10.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
303-5266467 מפגשים רצופים מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 14-16.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
303-5266467 מפגשים רצופים מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 12-14.12.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
303-5266467 מפגשים יום בשבועקיבוץ רמת רחל ירושליםלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 31.10+07+14.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
303-5266467 מפגשים יום בשבועקיבוץ חפץ חייםלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 08+15+22.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי

303-5266467 מפגשים יום בשבועקיבוץ רמת רחל ירושליםלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 21+28.11+05.12.17קורס נאמני בטיחות מעבדות
303-5266467 מפגשים יום בשבועקיבוץ רמת רחל ירושליםלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 18+28.10+02.11.17קורס אחראי רעלים

06.11+13.11קורס נאמני בטיחות מתקדם
20.11+27.11+04.12.17

מרכז הסמינרים לנאמני בטיחות וחברי וועדת הבטיחות
רמת אפעל היסמין 1

503-5266467 מפגשים יום בשבוע

304-8218890 מפגשים רצופיםמלון "חוף התמרים" עכולעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה14-16.08.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
504-8218890 מפגשים רצופיםמלון "חוף התמרים" עכולעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה06-10.08.17קורס נאמני בטיחות נאמנים
304-8218890 מפגשים רצופיםמלון "חוף התמרים" עכולעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה11-13.09.17קורס נאמני בטיחות -בסיסי
304-8218890 מפגשים רצופיםמלון "חוף התמרים" עכולעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה23-25.10.17קורס נאמני בטיחות- בסיסי
304-8218890 מפגשים רצופיםמלון "חוף התמרים" עכולעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה13-15.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
304-8218890 מפגשים רצופיםמלון "חוף התמרים" עכולעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה11-13.12.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
308-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ג'("בית יציב", באר שבעלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה5+12+19.9.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
308-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'("בית יציב", באר שבעלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה8+15+22.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
308-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'("בית יציב", באר שבעלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה6+13+20.12.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לחשמלאים 10.08.17יום עיון בטיחות בעבודות חשמל 
03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לחשמלאים 09.11.17יום עיון בטיחות בעבודות חשמל 
03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לצוותי כיבוי מפעל24.08.17יום עיון בטיחות אש, מניעה וכיבוי
03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לצוותי כיבוי מפעל21.12.17יום עיון בטיחות אש, מניעה וכיבוי

יום עיון תכנית ניהול הבטיחות החדשה, 
ואחריות המנהלים לבטיחות

03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1מנהלים ממונים ונאמנים21.12.17

03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדי תחזקה05.09.17יום עיון בבטיחות לעובדי תחזוקה
03-5266467קיבוץ רמת רחל ירושליםלעובדי תחזקה02.11.17יום עיון בבטיחות לעובדי תחזוקה
03-5266467קיבוץ חפץ חייםלעובדי תחזקה08.11.17יום עיון בבטיחות לעובדי תחזוקה
03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדי מוסכים08.11.17יום עיון בבטיחות לעובדי מוסכים
03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לנאמני בטיחות23.10.17יום עיון רענון בטיחות לנאמנים

03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה22.08.17יום עיון בנושא ארגונומיה
03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה21.11.17יום עיון בנושא ארגונומיה

03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה06.12.17יום עיון גיהות ותנאים סביבתיים
ניתוח עמדות עבודה וביצוע מבדקים

ע"פ התקנה החדשה לניהול הבטיחות
03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות11.09.17

03-5266467מרכז הסמינרים, רמת אפעל היסמין 1ממונים, ומנהלים בעלי זיק לתחום הנדון23.11.17יום עיון תחקור תאונות עבודה
04-8218890מלון "חוף התמרים" עכומהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה בבניה14.09.17יום עיון בטיחות באתרי בנייה 
04-8218890מלון "חוף התמרים" עכומהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה בבניה14.12.17יום עיון בטיחות באתרי בנייה 

08-6276389"בית יציב", באר שבע לחשמלאים 22.11.17יום עיון בטיחות בעבודות חשמל 
08-6276389"בית יציב", באר שבע לעובדי תחזוקה ואחזקה בארגון 29.11.17יום עיון בטיחות בעבודות תחזוקה 

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

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
304-8218890 מפגשים רצופיםמלון חוף התמרים, עכולאחראי רעלים, לעובדים מפעלים כימיים ומעבדות18-20.12.17קורס אחראי רעלים

3608-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'("בית יציב", באר שבעטכנאים, הנדסאים, מהנדסים, בעלי תואר במדעי החיים30.8.17קורס ממונים על הבטיחות בעבודה
1008-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'("בית יציב", באר שבעלקהל הרחב 25.10.17קורס ממוני בטיחות אש 

308-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'("בית יציב", באר שבע לאחראי רעלים, לעובדים מפעלים כימיים ומעבדות 15+22+29.11.17קורס אחראי רעלים 
ממונה בטיחות בעל אישור כשירות עם וותק של שנתיים או 30.10.17קורס מדריכים לעבודה בגובה

מנ"ע מאושר משרד הכלכלה או עובד בגובה עם ניסיון של 
שנתיים בשימוש ציוד בטיחות בעבודה בגובה )נדרש תצהיר 

נוטריון+אישור הדרכה(

503-7715205 מפגשים חד-שבועיים )ימי ב(מכון וינגייט "רסקיו-1"

303-7715205 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'(סמינר אפעל, רמת אפעללאחראי רעלים, לעובדים מפעלים כימיים ומעבדות04.09.17קורס אחראי רעלים
203-7715205 מפגשים ברצףמכון וינגייט "רסקיו-1"מדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג13-14.09.17רענון מדריכים לעבודה בגובה
203-7715205 מפגשים ברצףמכון וינגייט "רסקיו-1"מדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג25-26.10.17רענון מדריכים לעבודה בגובה
203-7715205 מפגשים ברצףמכון וינגייט "רסקיו-1"מדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג22-23.11.17רענון מדריכים לעבודה בגובה


