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ימי עיון מקצועיים

לרישום התקשרוהערותכתובת קהל היעדתאריךשם הקורס

04-8218890בית העובד נשרמנהלי עבודה בבנייה21.11.19יום עיון למנהלי עבודה בבנייה

למנהלי עבודה ולמנהלים 17.7.19יום עיון למנהלי עבודה ולמנהלים בתחום הבנייה
בתחום הבנייה

08-6276389"בית יציב", באר שבע 

08-6276389"בית יציב", באר שבע לחשמלאים25.9.19יום עיון בטיחות בעבודות חשמל

08-6276389"בית יציב", באר שבע לעובדי מעבדות13.11.19יום עיון בטיחות לעובדי מעבדות

08-6276389"בית יציב", באר שבע אחראי שינוע חומ"ס18.12.19יום עיון רענון לאחראי שינוע חומ"ס

04-8218890בית העובד נשרמנהלי עבודה בבנייה21.11.19יום עיון למנהלי עבודה בבנייה

04-8218890בית העובד נשרמנהלי עבודה בבנייה21.11.2019יום עיון למנהלי עבודה בבנייה
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הכשרות לנאמני בטיחות

לרישום התקשרוהערותכתובתקהל היעדתאריךשם הקורס

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה12.08.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה23.09.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה16.12.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבעלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה10+17+24.7.19קורס נאמני בטיחות בסיסי
)ימי ד'

08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבעלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה7+14+21.8.19קורס נאמני בטיחות בסיסי
)ימי ד'(

08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבעלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה11+18+25.9.19קורס נאמני בטיחות בסיסי
)ימי ד'(

08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבעלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה13+20+27.11.19קורס נאמני בטיחות בסיסי
)ימי ד'(

08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבעלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה14+11+18.12.19קורס נאמני בטיחות בסיסי
)ימי ד'(

08-6276389

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה12.08.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה23.09.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה16.12.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

303-5266465/471 מפגשים רצופיםהיסמין 1 רמת אפעלחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה11.7,18.7,25.7.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

303-5266465/471 מפגשים רצופיםהיסמין 1 רמת אפעלחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה1.8,8.8,15.8.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 5.9, 12.9, 16.9קורס נאמני בטיחות-בסיסי
וחברי וועדות הבטיחות

303-5266465/471/480 מפגשים יום בשבועהיסמין 1 רמת אפעל

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 24.10, 30.10 31.10קורס נאמני בטיחות-בסיסי
וחברי וועדות הבטיחות

303-5266465/471/480 מפגשים יום בשבועהיסמין 1 רמת אפעל

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 14.11, 21.11, 28.11קורס נאמני בטיחות-בסיסי
וחברי וועדות הבטיחות

303-5266465/471/480 מפגשים יום בשבועהיסמין 1 רמת אפעל

קורס נציגי הנהלה החברים 
בוועדת בטיחות

203-5266465/471/480 מפגשים יום בשבועהיסמין 1 רמת אפעלחברי הנהלה הנציגים בוועדת הבטיחות7.11, 14.11

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 5.12, 12.12,19.12קורס נאמני בטיחות-בסיסי
וחברי וועדות הבטיחות

303-5266465/471/480 מפגשים יום בשבועהיסמין 1 רמת אפעל

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה17.06.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה12.08.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה23.09.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

04-8218890בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה16.12.19קורס נאמני בטיחות בסיסי

קורסים לממוני בטיחות

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל היעדתאריךשם הקורס

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבעלאחראי רעלים, לעובדי מפעלים כימיים ומעבדות6+13+20.11.19קורס אחראי רעלים
)ימי ד'(

08-6276389

קורסים ייחודיים

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל היעדתאריךשם הקורס

04-8218890בית העובד נשרמעל גיל 18 קורס עוזר בטיחות באתרי בנייה 14.07.19


