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הכשרות לנאמני בטיחות

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות  9+16+23.9.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע 
)ימי ד’(

08-6276389

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות  14+21+29.10.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע 
)ימי ד’(

08-6276389

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 11+18+25.11.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע 
)ימי ד’(

08-6276389

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות 9+16+23.12.20קורס נאמני בטיחות-בסיסי
והבריאות בעבודה 

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע 
)ימי ד’(

08-6276389

ימי עיון מקצועיים

היסמין 10,17,24.9.20201קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465 מפגשים יום בשבוע
03-5266471

היסמין 15,22,29.10.20201קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465 מפגשים יום בשבוע
03-5266471

היסמין 12,19,26.11.20201קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465 מפגשים יום בשבוע
03-5266471

היסמין 9,17,24.12.20201קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
רמת אפעל

303-5266465 מפגשים יום בשבוע
03-5266471

מלון רמת רחל 8,16,23.12.2020קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
ירושלים

303-5266465 מפגשים יום בשבוע
03-5266471

חברי ועדת בטיחות,14.12.20קורס נאמני בטיחות בסיסי
עובדי תעשיה

04-8218890בית העובד נשר

השתלמות רענון לעבודה בגובה

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

למדריכי עבודה בגובה בפועל המאושרים ע”י 09.09.2020השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה
משרד העבודה והרווחה

103-7715209 מפגשמרכז מכון ווינגיט רסקיו-1

למדריכי עבודה בגובה בפועל המאושרים ע”י 28.10.2020השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה
משרד העבודה והרווחה

103-7715209 מפגשמרכז מכון ווינגיט רסקיו-1

ממוני בטיחות, מנהלי עבודה ועובדים אחרים בעלי 02.11.2020קורס מדריכים לעבודה בגובה
ניסיון מתאים

703-7715209 מפגשיםמרכז מכון ווינגיט רסקיו-1

למדריכי עבודה בגובה בפועל המאושרים ע”י 25.11.2020השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה
משרד העבודה והרווחה

103-7715209 מפגשמרכז מכון ווינגיט רסקיו-1

למדריכי עבודה בגובה בפועל המאושרים ע”י 23.12.2020השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה
משרד העבודה והרווחה

103-7715209 מפגשמרכז מכון ווינגיט רסקיו-1

ממוני בטיחות אש

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

08-6276389“בית יציב”, באר שבע לחשמלאים18.11.20יום עיון בטיחות בעבודות חשמל 

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

5 מפגשיםמרכז המכללה למינהל, ראשל”צ01.09.2020קורס ממונים על בטיחות אש
יום בשבוע

03-7715213

השתלמות חומ״ס

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

בוגרי קורס ממונה/אחראי על 31.08.2020השתלמות חומ”ס רענון
בטיחות שינוע חומ”ס.

מרכז משכנות רות, שד ירושלים 
47, יפו

103-7715205 מפגש


