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

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

308-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד’(31.10 ,24 ,17לאחראי רעלים, לעובדים מפעלים כימיים ומעבדות בית יציב, באר שבע קורס אחראי רעלים 

508-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד’(24.10לקהל הרחב בית יציב, באר שבעקורס ממוני בטיחות אש 

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingקורסים לעבודה בגובה

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

203-7715200 מפגשים24-25.10מרכזמכון וינגייט, רסקיו-1 השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה 

203-7715200 מפגשים21-22.11מרכזמכון וינגייט, רסקיו-1 השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה 

203-7715200 מפגשים19-20.12מרכזמכון וינגייט, רסקיו-1 השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה 

503-7715200 מפגשים29.10-26.11מרכזמכון וינגייט, רסקיו-1 קורס מדריכים לעבודה בגובה 

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingקורס נאמני בטיחות

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

303-5266471/465 מפגשים יום בשבוע20.9 ,13 ,6לנאמני בטיחות וחברי ועדת הבטיחותהיסמין 1, רמת אפעלקורס נאמני בטיחות-בסיסי

303-5266471/465 מפגשים רצופים23-25.10לנאמני בטיחות וחברי ועדת הבטיחותהיסמין 1, רמת אפעלקורס נאמני בטיחות-בסיסי

303-5266471/465 מפגשים יום בשבוע25.10 ,18 ,11לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודהמלון רמת רחל, קיבוץ רמת רחלקורס נאמני בטיחות-בסיסי

303-5266471/465 מפגשים רצופים20-22.11 לנאמני בטיחות וחברי ועדת הבטיחותהיסמין 1, רמת אפעלקורס נאמני בטיחות-בסיסי

303-5266471/465 מפגשים רצופים18-20.12לנאמני בטיחות וחברי ועדת הבטיחותהיסמין 1, רמת אפעלקורס נאמני בטיחות-בסיסי

3 מפגשים חד-שבועיים 31.10 ,24 ,17לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה בית יציב, באר שבעקורס נאמני בטיחות-בסיסי
)ימי ד’(

08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים 21.11 ,14 ,7לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה בית יציב, באר שבעקורס נאמני בטיחות-בסיסי
)ימי ד’(

08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים 19.12 ,12 ,5לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה בית יציב, באר שבעקורס נאמני בטיחות-בסיסי
)ימי ד’(

08-6276389

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingקורסים להובלת חומ"ס

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

203-7715200 מפגשים3-4.9מרכזמשכנות רות דניאלבסיסי חומ”ס

103-7715200 מפגש16.9מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

203-7715200 מפגשים8-9.9מרכזמשכנות רות דניאלבסיסי חומ”ס

103-7715200 מפגש15.10מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

103-7715200 מפגש24.10מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

103-7715200 מפגש31.10מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

203-7715200 מפגשים5-6.11מרכזמשכנות רות דניאלבסיסי חומ”ס

103-7715200 מפגש12.11מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

103-7715200 מפגש21.11מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

103-7715200 מפגש28.11מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

203-7715200 מפגשים3-4.12מרכזמשכנות רות דניאלבסיסי חומ”ס

103-7715200 מפגש11.12מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

103-7715200 מפגש19.12מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

103-7715200 מפגש26.12מרכזמשכנות רות דניאלרענון חומ”ס

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingהכשרות לממונים על הבטיחות בעבודה

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

3603-7715200 מפגשים13.11 )סיום משוער יולי 2019(מרכזמכללה למינהל ראשל”צקורס ממונים על הבטיחות בעבודה

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingקורס אחראי רעלים

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

303-7715200 מפגשים20.11מרכזסמינר אפעל, רמת אפעלקורס אחראי רעלים
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להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingימי השתלמות לכשירות

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

103-7715200 מפגש03.09מרכזמכללה למנהל, ראשון לציוןכלי הערכה לממונה על הבטיחות למדידת ביצועי בטיחות במקום העבודה

103-7715200 מפגש08.10מרכזמכללה למנהל, ראשון לציוןהתמודדות עם לחץ בעבודה

103-7715200 מפגש15.10מרכזמכללה למנהל, ראשון לציוןסיור בטיחות מקצועי לממוני בטיחות

103-7715200 מפגש05.11מרכזמכללה למנהל, ראשון לציוןניהול בטיחות אירועים המוניים

JSA 103-7715200 מפגש26.11מרכזמכללה למנהל, ראשון לציוןהערכת סיכונים בשיטת

303-7715200 מפגשים17.10 , 10 ,3מרכזסמינר אפעל, רמת אפעל ניהול סיכוני בטיחות בתהליך

503-7715200 מפגשים31.12 ,17 ,10 ,3מרכזסמינר אפעל, רמת אפעלהדרכה טובה- מדריכי בטיחות 

03-7715200 4 מפגשים  26.12 ,19 ,12 ,5מרכזסמינר אפעל, רמת אפעלתחקור אירועי בטיחות

JSA 103-7715200 מפגש13.11צפון קיבוץ לוחמי הגטאות הערכת סיכונים בשיטת

103-7715200 מפגש27.11צפון קיבוץ לוחמי הגטאותהיבטים משפטיים בעבודה עם חומרים מסוכנים 

103-7715200 מפגש04.12צפון קיבוץ לוחמי הגטאותחשיבותו של הניטור הסביבתי , בדיקות וניתוח ממצאים

103-7715200 מפגש11.12צפון קיבוץ לוחמי הגטאותהתמודדות עם לחץ בעבודה

103-7715200 מפגש25.12צפוןקיבוץ לוחמי הגטאותטיפול ברעש מזיק במקומות עבודה

203-7715200 מפגשים12.11 ,23.10צפוןמלון עדן אין, זיכרון יעקבסוגיות נבחרות בחוקת הבטיחות – הלכה למעשה

103-7715200 מפגש31.10צפון מלון עדן אין, זיכרון יעקבהיבטים משפטיים בעבודה עם חומרים מסוכנים 

103-7715200 מפגש 21.11צפון מלון עדן אין, זיכון יעקבכלי הערכה לממונה על הבטיחות למדידת ביצועי בטיחות במקום העבודה 

103-7715200 מפגש28.11צפון מלון עדן אין, זיכרון יעקבהסיכון הקביל בראייה מעשית

JSA 103-7715200 מפגש25.12צפוןמלון עדן אין, זיכרון יעקבהערכת סיכונים בשיטת

103-7715200 מפגש05.09דרוםבית יציב, באר שבעהסיכון הקביל בראייה מעשית

103-7715200 מפגש13.09דרוםבית יציב, באר שבעארגונומיה מהשטח – מניעת נפילות, מאמצים פיזיים ועבודה במשמרות

103-7715200 מפגש11.10דרוםבית יציב, באר שבעסיור מקצועי

 JSA 103-7715200 מפגש04.10דרוםבית יציב, באר שבעהערכת סיכונים בשיטת

403-7715200 מפגשים01.11 ,25.10 ,18 ,11דרוםבית יציב, באר שבעתחקיר אירועי בטיחות

103-7715200 מפגש07.11דרום בית יציב, באר שבעמיומנויות וטיפוח מנהיגות במצבי חירום

103-7715200 מפגש 14.11דרום בית יציב, באר שבעהיערכות הבטיחות במצבי חירום 

103-7715200 מפגש22.11דרום בית יציב, באר שבעניתוח הכשלים בעבודה כתוצאה ישירה של הגורם האנושי 

103-7715200 מפגש13.12דרום בית יציב, באר שבעתחזוקה ובדיקת תקינות של מערכות לכיבוי אש

103-7715200 מפגש18.12דרוםבית יציב, באר שבעכלי הערכה לממונה על הבטיחות למדידת ביצועי בטיחות במקום העבודה

103-7715200 מגפש 27.12דרום בית יציב, באר שבעחשיבותו של הניטור הסביבתי, בדיקות וניתוח ממצאים 

103-7715200 מפגש 10.10ירושלים בית יציב, באר שבעתחזוקה ובדיקת תקינות מערכות לכיבוי אש 

103-7715200 מפגש16.10ירושליםמלון רמת רחל, קיבוץ רמת רחלניתוח הכשלים בעבודה כתוצאה ישירה של הגורם האנושי

103-7715200 מפגש24.10ירושליםמלון רמת רחל, קיבוץ רמת רחלהסיכון הקביל בראיה מעשית

JSA 103-7715200 מפגש29.10ירושליםמלון רמת רחל, קיבוץ רמת רחלהערכת סיכונים בשיטת

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

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

24.1008-6276389לעובדי מעבדות/לבורנטים בית יציב, באר שבעיום עיון בטיחות לעובדי מעבדות 

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingהשתלמויות למפעילי זיקוקין דינור

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

103-7715200  מפגש24.10מרכזסמינר אפעל, רמת אפעלהשתלמות רענון למפעילי זיקוקין דינור

103-7715200 מפגש06.11צפון מלון עדן-אין, זכרון יעקבהשתלמות רענון למפעילי זיקוקין דינור

103-7715200 מפגש20.11מרכזסמינר אפעל, רמת אפעל השתלמות רענון למפעילי זיקוקין דינור

להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingקורסים והשתלמויות ענפיות

לרישום התקשרו:הערותתאריךקהל יעדמקוםשם הקורס

503-7715200 מפגשים10.10-7.11מרכזסמינר אפעל, רמת אפעלהשתלמות בתחום בטיחות ובריאות תעסוקתית במינהור 


