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הכשרות לנאמני בטיחות

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 13+20+27.11קורס נאמני בטיחות-בסיסי
)ימי ד’(

08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 4+11+18.12קורס נאמני בטיחות-בסיסי
)ימי ד’(

08-6276389

04-8218890 בית העובד נשרחברי ועדת בטיחות, עובדי תעשייה16.12קורס נאמני בטיחות-בסיסי

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 24.10+30+31.10 קורס נאמני בטיחות-בסיסי 
וחברי ועדות הבטיחות

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

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 14+21+28.11קורס נאמני בטיחות-בסיסי
וחברי ועדות הבטיחות

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

לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 5+12+19.12קורס נאמני בטיחות-בסיסי
וחברי ועדות הבטיחות

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

203-5266465/471/480 מפגשים יום בשבועהיסמין 1 רמת אפעלחברי הנהלה הנציגים בוועדת הבטיחות7+14.11קורס נציגי הנהלה החברים בוועדת בטיחות

ימי עיון מקצועיים

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

08-6276389“בית יציב”, באר שבע לחשמלאים6.11יום עיון בטיחות בעבודות חשמל 

08-6276389“בית יציב”, באר שבע לעובדי מעבדות12.11יום עיון בטיחות לעובדי מעבדות 

04-8218890 קיבוץ לוחמי הגטאותמנהלי עבודה בבנייה28.12יום עיון למנהלי עבודה בבנייה

קורסים למובילי חומ"ס

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

משכנות רות דניאל11-12.11קורס הובלת חומרים מסוכנים - בסיסי
שד’ ירושלים 47 יפו

203-7715201 מפגשים
03-7715203

משכנות רות דניאל09-10.12קורס הובלת חומרים מסוכנים - בסיסי
שד’ ירושלים 47 יפו

203-7715201 מפגשים
03-7715203

1003-7715217 מפגשיםרח’ היסמין 1 רמת אפעל28.10-30.12קורס אחראי הובלת )שינוע( חומ”ס

08-6276389“בית יציב”, באר שבע אחראי שינוע חומ”ס18.12יום עיון רענון לאחראי שינוע חומ”ס

103-7715217 מפגשסמינר אפעל06.11רענון בטיחות אחראי שינוע חומ”ס

 משכנות רות דניאל;25.09רענון הובלת חומרים מסוכנים
שד’ ירושלים 47, יפו

103-7715201 מפגש
03-7715203

103-7715201 מפגשמשכנות רות דניאל29.10רענון הובלת חומרים מסוכנים
03-7715203

 משכנות רות דניאל; 05.11רענון הובלת חומרים מסוכנים
שד’ ירושלים 47, יפו

103-7715201 מפגש
03-7715203

משכנות רות דניאל;19.11רענון הובלת חומרים מסוכנים
שד’ ירושלים 47, יפו

103-7715201 מפגש
03-7715203

 משכנות רות דניאל;24.11רענון הובלת חומרים מסוכנים
שד’ ירושלים 47, יפו

103-7715201 מפגש
03-7715203

 משכנות רות דניאל;03.12רענון הובלת חומרים מסוכנים
שד’ ירושלים 47, יפו

103-7715201 מפגש
03-7715203

 משכנות רות דניאל;17.12רענון הובלת חומרים מסוכנים
שד’ ירושלים 47, יפו

103-7715201 מפגש
03-7715203

 משכנות רות דניאל;31.12רענון הובלת חומרים מסוכנים
שד’ ירושלים 47, יפו

103-7715201 מפגש
03-7715203
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קורסים לממוני בטיחות

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

04-8218890 טכניון חיפהמהנדסים, הנדסאים,טכנאים12.11קורס ממוני בטיחות

טכנאי/הנדסאי / מהנדס בעלי ותק של 3 שנים עם 28.10.19-20.07.20קורס ממוני בטיחות 
דיפלומה וניסיון של 3 שנים בעבודה, בהתאם לדיפלומה

 36 מפגשים מכללה למינהל ראשל”צ
יום בשבוע בכל יום ב’ 08:30 – 16:10

03-7715212
03-7715213

קורסים לעבודה בגובה

לרישום התקשרוהערותכתובתקהל יעדתאריךשם הקורס

203-7715209 מפגשיםרסקיו 1 מכון וינגייטבעלי הסמכה לעבודה בגובה30-31.10השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה
03-7715275

203-7715209 מפגשיםרסקיו 1 מכון וינגייטבעלי הסמכה לעבודה בגובה20-21.11השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה
03-7715275

203-7715209 מפגשיםרסקיו 1 מכון וינגייטבעלי הסמכה לעבודה בגובה18-19.12השתלמות רענון למדריכים לעבודה בגובה
03-7715275

03-7715209סה”כ 5 מפגשיםרסקיו 1 מכון וינגייט4,11,18,25.11קורס מדריכים לעבודה בגובה
03-7715275

קורסים ייחודיים

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

3 מפגשים חד-שבועיים “בית יציב”, באר שבע לאחראי רעלים, לעובדים מפעלים כימיים ומעבדות 6+13+20.11קורס אחראי רעלים 
)ימי ד’(

08-6276389

קורסים והשתלמויות ענפיות

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

מכללה למינהלממוני בטיחות בעלי אישור כשירות בתוקף29.10.19-14.01.20ענפית כימיה
רח’ אלי ויזל 2 ראשל”צ

1203-7715212 מפגשים
03-7715213

השתלמות פיצוצים / מפעילי זיקוקין

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס

103-7715207 מפגשמלון עדן אין, זכרון יעקבבעל הסמכה של מפעיל זיקוקין29.10השתלמות רענון למפעילי זיקוקין

103-7715207 מפגשסמינר אפעל, רמת אפעלבעל הסמכה של מפעיל זיקוקין06.11השתלמות רענון למפעילי זיקוקין

103-7715275 מפגשסמינר אפעל, רמת אפעלבעל הסמכה של ממונה על פיצוצים28.11השתלמות רענון פיצוצים


