
לוח פעילות הדרכה
2017 - שלישון שני

)לחודשים: יוני, יולי ואוגוסט(
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂µπ≥¥¥π ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠∑∑±µ≤∞∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

 מוגש לך בזה לוח פעולות,כה השנתיתרת ההד בהתאם להבטחתנו בחובר,ממונה נכבד

 יולי ו� אוגוסט.,כה של השלישון ה� 2  של השנה שמתייחס לחודשים יונירהד

ד וחודשי השנה). מחוזות המוס,כהרהלוח ערוך ע”פ יחידות הביצוע (מנהל הד

ב יכולתנו לעמוד בלוחות הזמנים הכתובים בלוח הפעילות אך תמיד יכוליםאנו עושים כמיט

לחול שינויים שאין לנו שליטה עליהם.

ד וכל שינוי/סמות באתר האינטרנט של המוסכה מתפרר פעולות ההד,סום זהבנוסף לפר

ד.כן מייד באתר המוסתוספת מתעד

,כהבבר

יוסי קוסקס

כהרראש מינהל הד
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂µπ≥¥¥π ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠∑∑±µ≤∞∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

הכה והכשררמינהל הד
ה)כה והכשררכה לחודש יוני 2017 (מינהל הדרלוח פעילות הד

36 מפגשיםמשכנות רות �סאים ובעלי תוארלטכנאים/הנדת.פ. 26/06/2017ס ממונים עלקור

שד' ירושלים 47 יפובע, הטכנולוגיה וכד' עםבמדעי הטההבטיחות בעבוד

החל מהשעהוותק וניסיון של 3 שנים בהתאםבמתכונת של יום

 08:30�16:10לדיפלומה.

2 מפגשיםמשכנות רות �לנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס11�12/06/2017ס הובלת חומ“ס�קור

רצופיםשד' ירושלים 47 יפובסיסי

משכנות רות �למובילי חומ“ס בעלי רישיון תקף14/06/2017השתלמות הובלת

שד' ירושלים 47 יפוחומ“ס�רענון

הערותמקום ביצועמיועד      המועד        הנושא
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂µπ≥¥¥π ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠∑∑±µ≤∞∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ה)כה והכשררלוח פעילות לחודש יוני 2017 � (מינהל הד
ך חידוש אישורי כשירותסים אושרו ע“י משרד התמ“ת לצור*ימי עיון, השתלמויות והקור

הערותמקום ביצוע                                                המועד                               הנושא

מת אפעלסמינר אפעל, ר21/06/2017מגמות מתפתחות בבריאות ובגיהות תעסוקתית

מת אפעלסמינר אפעל, ר12/06/2017מים לתאונות ומניעתןה בגובה�גורבטיחות בעבוד

מת אפעלסמינר אפעל, ר26/06/2017כניותבטיחות בריתוך בדגש על חשיפות גהותיות עד

 מפגשים4מלון “רימונים�חוף התמרים“,06/06/2017ת אירועי בטיחותחקיר

בועייםחד שעכו13/06/2017

20/06/2017

27/06/2017

2 מפגשיםמלון “רימונים�חוף התמרים“,21+28/06/2017ניהול בטיחות בעבודות בניייה

עכו

בעב“, באר ש“בית יצי15/06/2017ה עם חומרים מסוכניםבטי בטיחות בעבודהי

בעב“, באר ש“בית יצי22/06/2017כות חשמלניהול בטיחות במער

בעב“, באר ש“בית יצי29/06/2017התמודדות עם סיכוני קרינה אלקטרומגנטית



5

:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂µπ≥¥¥π ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠∑∑±µ≤∞∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ה)  (המשך)כה והכשררלוח פעילות לחודש יוני 2017 � (מינהל הד
ך חידוש אישורי כשירותסים אושרו ע“י משרד התמ“ת לצור*ימי עיון, השתלמויות והקור

הערותמקום ביצוע                                                המועד                               הנושא

חל, ירושליםמת רר01/06/2017הסיכון המשפטי של הממונה על הבטיחות

חל, ירושליםמת רר08/06/2017תית בבטיחותבה יצירחשי

 מפגשים6ת החשמלכה של חברראתר ההד07/06/2017בעי והממונה על הבטיחותגז ט

בועייםחד שהרבה“, הממוקם בחד”חפצי14/06/2017

21/06/2017

28/06/2017

05/07/2017

12/07/2017
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂µπ≥¥¥π ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠∑∑±µ≤∞∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ה)כה והכשררלוח פעילות לחודש יולי  2017 � (מינהל הד
ך חידוש אישורי כשירותסים אושרו ע“י משרד התמ“ת לצור*ימי עיון, השתלמויות והקור

הערותמקום ביצועמיועד      המועד        הנושא

 מפגשים2משכנות רות �לנהגים שמעוניינים להוביל חומ“ס 24�25/07/2017ס הובלת חומ“סקור
רצופיםשד' ירושלים 47 יפובסיסי

 מפגשים2מכון ווינגיט, נתניהה בגובה,ריכים לעבודלמד26�27/06/2017השתלמות רענון

רצופים (ד�ה)ה בגובהריך עבודם כמדרשום במרשהריכים לעבודמד

תו עומד לפוגשתוקף תעודבגובה

משכנות רות �למובילי חומ“ס בעלי רישיון תקף31/07/2017השתלמות הובלת
שד' ירושלים 47 יפוחומ“ס�רענון
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂µπ≥¥¥π ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠∑∑±µ≤∞∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ה)כה והכשררלוח פעילות לחודש יולי 2017 � (מינהל הד
ך חידוש אישורי כשירותסים אושרו ע“י משרד התמ“ת לצור*ימי עיון, השתלמויות והקור

הערותמקום ביצוע                                                המועד                               הנושא

4 מפגשיםמת אפעלסמינר אפעל, ר03/07/2017תחקור אירועי בטיחות

בועייםחד�ש10/07/2017
17/07/2017
24/07/2017

 מפגשים6מלון “רימונים�חוף התמרים“,04/07/2017תוכנית לניהול הבטיחות

בועייםחד�שעכו11/07/2017

18/07/2017

25/07/2017

05/09/2017

19/09/2017

מלון “רימונים�חוף התמרים“, עכו31/07/2017כות חשמלניהול הבטיחות במער

במלון עדן, זכרון יעק19/07/2017תחקיר תאונה והפקת לקחים�תמונת הראי

של ניהול הסיכונים

במלון עדן, זכרון יעק26/07/2017כלים להטמעת תוכנית הבטיחות בארגון
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂µπ≥¥¥π ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠∑∑±µ≤∞∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ה) (המשך)כה והכשררלוח פעילות לחודש יולי 2017 � (מינהל הד
ך חידוש אישורי כשירותסים אושרו ע“י משרד התמ“ת לצור*ימי עיון, השתלמויות והקור

הערותמקום ביצוע                                                המועד                               הנושא

חל, ירושליםמת רר06/07/2017כת חשיפה בריאותיתשיטות ישימות להער

חל, ירושליםמת רר13/07/2017התמודדות עם סיכוני קרינה אלקטרומגנטית

חל, ירושליםמת רר20/07/2017כיםרדגשים חשובים בבטיחות בד

חל, ירושליםמת רר27/07/2017כת חשמלניהול בטיחות במער

המכללה לחירום והצלה�מכללת20/07/2017כות לאירוע חירום וחילוץ סע“רהיער

תע“ש
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂µπ≥¥¥π ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠∑∑±µ≤∞∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ה)כה והכשררלוח פעילות לחודש אוגוסט 2017 � (מינהל הד

    הערות         מיועד                                 מקום ביצוע         הנושא                          המועד

2 מפגשיםמשכנות רות �לנהגים שמעוניינים להוביל חומ"ס07�08/08/2017ס הובלת חומ“ס�קור

רצופיםשד' ירושלים 47 יפובסיסי

משכנות רות �למובילי חומ“ס בעלי רישיון תקף14/08/2017השתלמות הובלת

שד' ירושלים 47 יפוחומ“ס�רענון

מת אפעלסמינר אפעל, רלמפוצצים המבקשים לחדש17/08/2017השתלמות מקצועית

את הסמכתםלמממונה על פיצוצים

26 מפגשים,משכנות רות �ת. פתיחהמונים עלס קור

בוע2 ימים בששד' ירושלים 47 יפו21/08/2017פיצוצים

משכנות רות �למובילי חומ“ס בעלי רישיון תקף22/08/2017השתלמות הובלת

שד' ירושלים 47 יפוחומ“ס�רענון
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂≤∞∏µπ∂ ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠µ≤∂∂¥∂µ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ב)כה לחודש יוני  2017 � (מחוז תל אבירלוח פעילות הד
פעילות זו ניתנת במספר משתתפים מינימלי של 15 חניכים

      הערות         מקום ביצוע                     מיועד          הנושא                      המועד 

משכנות רות �לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות03/06/2017יום עיון גיהות ותנאים

שד' ירושלים 47 יפוהוהבריאות בעבודבתייםביס

 מפגשים5משכנות רות �לנאמני בטיחות וחברי ועדות בטיחות05/06/2017ס נאמני בטיחות�קור

רצופיםשד' ירושלים 47 יפו12/06/2017םמתקד

19/06/2017

26/06/2017

03/07/2017

משכנות רות �לעובדי תחזוקה06/06/2017יום עיון בבטיחות

שד' ירושלים 47 יפולעובדי  אחזקה

 מפגשים3משכנות רות �לעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות13�15/06/2017ס נאמני בטיחותקור

רצופיםשד' ירושלים 47 יפוהוהבריאות בעבודבסיסי

במחוז תל אבי
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂≤∞∏µπ∂ ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠µ≤∂∂¥∂µ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ב)כה לחודש יולי  2017 � (מחוז תל אבירלוח פעילות הד
פעילות זו ניתנת במספר משתתפים מינימלי של 15 חניכים

      הערות         מקום ביצוע                     מיועד          הנושא                      המועד 

משכנות רות �לעובדי מוסכים05/07/2017יום עיון בטיחות לעובדי

שד' ירושלים 47 יפומוסכים

3 מפגשיםמשכנות רות �לעובדים בעלי זיקה לתחום11�13/07/2017ס נאמני בטיחותקור

רצופיםשד' ירושלים 47 יפוההבטיחות והבריאות בעבודבסיסי

משכנות רות �לממונים ומנהלים בעלי זיקה לתחום20/07/2017יום עיון בנושא תחקור

שד' ירושלים 47 יפוהתאונות עבוד
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞≥≠∂≤∞∏µπ∂ ∫Ò˜Ù ¨∞≥≠µ≤∂∂¥∂µ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

ב)כה לחודש אוגוסט  2017 � (מחוז תל אבירלוח פעילות הד

        הערות         מקום ביצוע                      מיועד          הנושא                      המועד 

מותנה במס'משכנות רות �לחשמלאים10/08/2017יום עיון בטיחות

נרשמיםשד' ירושלים 47 יפובחשמל

משכנות רות �לעובדים בעלי זיקה לתחום22/08/2017יום עיון בנושא

שד' ירושלים 47 יפוההבטיחות והבריאות בעבודארגונומיה

משכנות רות �בוי אש במפעללצוות כי24/08/2017יום עיון בטיחות אש

שד' ירושלים 47 יפובוימניעה וכי
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞∏≠∂≤∑µ±≤π ∫Ò˜Ù ¨∞∏≠∂≤∑∂≥∏π ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

בע)כה לחודש יוני 2017 � (מחוז באר שרלוח פעילות הד

     הערות          מקום ביצוע                     מיועד          הנושא                      המועד 

 מפגשים3בעב, באר�שבית יצילעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות+21 +14ס נאמני בטיחותקור

בועייםחד�שהוהבריאות בעבוד28/06/2017בסיסי

בעב, באר�שבית יצית בטיחותלחברי ועד21/06/2017רענון לנאמני בטיחות

ת בטיחותולחברי ועד

רוםבע והדמחוז באר ש
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞∏≠∂≤∑µ±≤π ∫Ò˜Ù ¨∞∏≠∂≤∑∂≥∏π ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

בע)כה לחודש יולי 2017 � (מחוז באר שרלוח פעילות הד

       הערות        מקום ביצוע                     מיועד          הנושא                      המועד 

 מפגשים3בעב, באר�שבית יצילעובדים בעלי זיקה לתחום הבטיחות+19 +12ס נאמני בטיחותקור

בועייםחד�שהוהבריאות בעבוד26/07/2017בסיסי

בע)כה לחודש אוגוסט 2017 � (מחוז באר שרלוח פעילות הד

    הערות        מקום ביצוע                        מיועד          הנושא                      המועד 

בעב, באר�שבית יצילחשמלאים30/08/2017יום עיון בטיחות

בעבודות חשמל
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:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞¥≠∏≤±∏∏πµ ∫Ò˜Ù ¨≤ ‰ÁÂÏ˘ ∞¥≠∏≤±∏∏π∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL

כה לחודש יוני  2017 � (מחוז חיפה)רלוח פעילות הד

      הערות      מקום ביצוע                      מיועד               הנושא                      המועד 

3 מפגשיםמלון חוף התמרים, עכולעובדים בעלי זיקה לתחום�14 06/201712/ ס נאמני בטיחותקור

רצופיםההבריאות בעבודהבטיחות ובסיסי

מלון חוף התמרים, עכוה בבנייהמנהלי עבוד15/06/2017יום עיון בטיחות באתרי

בנייה

 מפגשים3מלון חוף התמרים, עכועובדים שהוסמכו מהמפעל�21 06/201719/ ס אחראי רעליםקור

רצופיםכאחראי רעלים

מחוז חיפה והצפון
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      הערות      מקום ביצוע                      מיועד               הנושא                      המועד 

2 מפגשיםמלון חוף התמרים, עכולנהגים שמעוניינים07/201705�06/ס הובלתקור

רצופים להוביל חומ“סחומ“ס �בסיסי

מלון חוף התמרים, עכולמובילי חומ“ס בעלי רישיון06/07/2017שתלמות הובלתה
 תקףחומ“ס�רענון

3 מפגשיםמלון חוף התמרים, עכולעובדים בעלי זיקה לתחום�12 07/201710/ ס נאמני בטיחותקור

רצופיםההבריאות בעבודהבטיחות ובסיסי

36 מפגשיםמלון חוף התמרים, עכוסאים ובעלילטכנאים/הנדת. פתיחהס ממונים עלקור

במתכונת של יוםבע, הטכנולוגיהתארים במדעי הט18/07/2017הבטיחות

בוע.בשה שלודומיהם וותק עם תעוד

החל מהשעהשנים לפחות ובנוסף ניסיון של

08:30�16:10ה בהתאם לדיפלומה.3 שנים בעבוד

כה לחודש יולי  2017 � (מחוז חיפה)רלוח פעילות הד
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כה לחודש אוגוסט  2017 � (מחוז חיפה)רלוח פעילות הד

      הערות          מקום ביצוע                    מיועד          הנושא                    המועד 

5 מפגשיםמלון חוף התמרים, עכו לנאמני בטיחות06�10/08/2017ס נאמני בטיחותקור

רצופיםםמתקד

 מפגשים5מלון חוף התמרים, עכוהלממונים על הבטיחות בעבוד07/08/2017השתלמות ענפית

ברצףסיתבבניה ובניה הנד

3 מפגשיםמלון חוף התמרים, עכולעובדים בעלי זיקה לתחום 14�16/08/2017ס נאמני בטיחותקור

רצופיםההבריאות בעבודהבטיחות ובסיסי

מלון חוף התמרים, עכוה בבנייהמנהלי עבוד18/08/2017יום עיון בטיחות באתרי

בנייה

2 מפגשיםמלון חוף התמרים, עכולנהגים שמעוניינים להוביל�24 08/201723/ס הובלתקור

רצופים חומ“סחומ“ס �בסיסי

מלון חוף התמרים, עכולמובילי חומ“ס בעלי רישיון תקף24/08/2017השתלמות הובלת

חומ“ס�רענון



18

:דסומה לש הרשכה והכרדהמינהל  המשרהו םיטרפ

∞¥≠∏≤±∏∏πµ ∫Ò˜Ù ¨≤ ‰ÁÂÏ˘ ∞¥≠∏≤±∏∏π∞ ¨™π≤π≥ ∫ÌÈÂÙÏË
e-mail: training@osh.org.il ∫Ë¯ËÈ‡· Â˙·Â˙Î                                                                           WWW.OSH.ORG.IL



לוח פעילות הדרכה
2017 - שלישון שני

)לחודשים: יוני, יולי ואוגוסט(


