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להרשמה באינטרנט: www.osh.org.il/heb/trainingהכשרות לנאמני בטיחות

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

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
203-7715205 מפגשים ברצף מכון וינגייט "רסקיו-1"מדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג22-23.11.17רענון מדריכים לעבודה בגובה 
203-7715205 מפגשים ברצףמכון וינגייט "רסקיו-1"מדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג20-21.12.17רענון מדריכים לעבודה בגובה

303-5266467 מפגשים יום בשבועקיבוץ רמת רחל ירושליםלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה14.11.17קורס אחראי רעלים
5 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבעלקהל הרחב27.11.17קורס ממוני בטיחות אש

)ימי ד'(
08-6276389

3 מפגשים חד-שבועיים "בית יציב", באר שבעלאחראי רעלים, לעובדים מפעלים כימיים ומעבדות15+22+29.11.17קורס אחראי רעלים
)ימי ד'(

08-6276389

03-7715207מלון רימונים, חוף התמרים, עכומפעיל זיקוקין, שתוקף תעודתו עומד לפוג9.11.17רענון למפעילי זיקוקין די-נור
03-7715207סמינר אפעל היסמין 1, רמת אפעלמפעיל זיקוקין, שתוקף תעודתו עומד לפוג14.11.17רענון למפעילי זיקוקין די-נור

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
304-5266467 מפגשים רצופיםהיסמין 1 רמת אפעללעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה14-16.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
304-5266467 מפגשים רצופיםהיסמין 1 רמת אפעללעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה12-14.12.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
304-5266467 מפגשים יום בשבועקיבוץ רמת רחל ירושליםלעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה14.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
304-5266467 מפגשים יום בשבוע )ימי ה'(היסמין 1 רמת אפעללעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה4+11+18.1.2018קורס נאמני בטיחות-בסיסי
304-8218890 מפגשים רצופיםמלון "חוף התמרים" עכולעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 13-15.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
304-8218890 מפגשים רצופים מלון "חוף התמרים" עכולעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 11-13.12.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
308-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'("בית יציב", באר שבע לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 8+15+22.11.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי
308-6276389 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'("בית יציב", באר שבע לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה 6+13+20.12.17קורס נאמני בטיחות-בסיסי



www.osh.org.i l35 בטיחות 370             נובמבר - דצמבר 2017     

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

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

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
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
03-7715205סמינר אפעל היסמין 1, רמת אפעלאחראי על בטיחות הובלת חומ"ס11.12.17יום רענון לאחראי בטיחות שינוע חומ"ס

03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 12.12.17השתלמות רענון חומ"ס 
03-7715205משכנות רות, שד' ירושלים 47, יפולמובילי חומ"ס בעלי רישיון בתוקף 25.12.17השתלמות 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 בתוקף30.11.17השתלמות רענון חומ"ס

לרישום התקשרוהערותמקוםקהל יעדתאריךשם הקורס
מיומנויות וכלים להתמודדות מיטבית של 

הממונה עם הגורם האנושי 
08.11.17
15.11.17

היסמין 1,ממונים על הבטיחות בעבודה 
רמת אפעל

303-7715207 מפגשים חד-שבועיים )ימי ד'( 

06.11.17ניהול סיכונים ארגונומיים בתעשייה 
13.11.17
20.11.17
29.11.17

היסמין 1,ממונים על הבטיחות בעבודה 
רמת אפעל

403-7715207 מפגשים חד-שבועיים )ימי ב'( 

27.11.17הכשרת מדריכי בטיחות 
04.12.17
11.12.17
18.12.17
25.12.17

היסמין 1,ממונים על הבטיחות בעבודה 
רמת אפעל

503-7715207 מפגשים חד-שבועיים )ימי ב'( 

ניהול סיכונים כאמצעי ליצירת תרבות הבטיחות 
בארגון 

מלון "רימונים", חוף ממונים על הבטיחות בעבודה 07.11.17
התמרים, עכו

03-7715207

מלון "רימונים", חוף ממונים על הבטיחות בעבודה 14.11.17כלים להטמעת תוכנית הבטיחות בארגון 
התמרים, עכו

03-7715207

מלון "רימונים"-חוף ממונים על הבטיחות בעבודה 21.11.17בטיחות בריתוך בדגש על חשיפות גיהותיות 
התמרים, עכו

03-7715207

23.11.17ניהול סיכונים ארגונומיים בתעשייה 
30.11.17
07.12.17
14.12.17

מלון "רימונים", חוף ממונים על הבטיחות בעבודה 
התמרים, עכו

403-7715207 מפגשים חד-שבועיים )ימי ה'(

28.11.17הכשרת מדריכי בטיחות 
05.12.17
12.12.17
19.12.17
26.12.17

מלון "רימונים"-חוף ממונים על הבטיחות בעבודה 
התמרים, עכו

503-7715207 מפגשים חד-שבועיים )ימי ג'(

בטיחות בעבודה בגובה - הגורמים לתאונות 
ומניעתם 

03-7715207מלון "עדן-אין", זכרון יעקבממונים על הבטיחות בעבודה 22.11.17

03-7715207"בית יציב", באר שבע ממונים על הבטיחות בעבודה 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 

מלון "רימונים", חוף ממונים על הבטיחות בעבודה 05.12.17מיומנויות וטיפוח מנהיגות הבטיחות 
התמרים, עכו

03-7715207

מלון "רימונים", חוף ממונים על הבטיחות בעבודה 21.12.17היערכות הבטיחות במצבי חירום 
התמרים, עכו

03-7715207

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 
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 

הצטרפו לחוג העמיתים של המוסד לבטיחות ולגיהות 03-7715210

דעו יותר - קבלו יותר!


