
ימי השתלמות  קורסים והדרכות 

 2014בטיחות    

בהנהלת אילה בירן שמחה להגיש לך "כיוונים"חברת 

תוכנית השתלמויות ראשונית 

.ר"י מפע"כל ימי ההשתלמות מאושרים ע

:העקרונות המנחים שלנו

השתלמויות וימי עיון בתחומים שונים ומגוונים, תוכלו ליהנות מקורסים  -  מגוון
אין צורך לבזבז זמן בנסיעות, ההשתלמויות מתקיימות בכל אזורי הארץ -  פריסה ארצית

.צ והערב "בשעות הבוקר ובשעות אחה, בכל ימות השבוע -  נוחיות

עניין ודרכי חשיבה, צוות מרצים מיומן ומקצועי המחויב להעניק לך ידע-  מקצועיות
...תשאלו את מי שכבר השתלם–שירות עם חיוך 

ימי ההשתלמות שלך הופכים מהכרח   לתענוג   "כיוונים"עם  

...!!!שאתה מצפה לו שמונה פעמים בשנה 

::  לפרטים נוספים והרשמהלפרטים נוספים והרשמה
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  "כיוונים"מציעה לך חברת –בנוסף

)תאריכי פתיחה מופיעים באתר(פנים וחוץ מפעליים , להכשרת נאמני בטיחות  קורסים

לנאמני בטיחות ולועדות בטיחות  , למנהלים, לעובדים  וסדנאות הרצאות

בטיחות בכל התחומים הדרכות

נוספיםיעוץ ושרותי בטיחות 

בהמשך העלון תוכלו לקבל פרטים נוספים על  בהמשך העלון תוכלו לקבל פרטים נוספים על  

..עלויות והרשמה עלויות והרשמה , , תאריכיםתאריכים, , תוכנית ההשתלמות המלאהתוכנית ההשתלמות המלאה
לל""לפרוט מלא של התכנים ניתן להתעדכן באתר וכמובן באמצעות טלפון ודואלפרוט מלא של התכנים ניתן להתעדכן באתר וכמובן באמצעות טלפון ודוא

..אשמח לראותכם בשנה נוספת של השתלמויות איכותיותאשמח לראותכם בשנה נוספת של השתלמויות איכותיות



ימי�  ימי�  ימי�  ימי�  יו� ושעותיו� ושעותיו� ושעותיו� ושעותמועד פתיחהמועד פתיחהמועד פתיחהמועד פתיחהש� ההשתלמותש� ההשתלמותש� ההשתלמותש� ההשתלמות

לכשירותלכשירותלכשירותלכשירות

מקו�מקו�מקו�מקו�

השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  

בבנייהבבנייהבבנייהבבנייה

27.3.1427.3.1427.3.1427.3.14– – – – בוקר בוקר בוקר בוקר 

8.9.148.9.148.9.148.9.14– – – – ערב ערב ערב ערב 

�8.308.308.308.30' ' ' ' הההה���16.3016.3016.3016.30

�14.0014.0014.0014.00' ' ' ' בבבב���21.0021.0021.0021.00

16161616

16161616

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל

רחובותרחובותרחובותרחובות

השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  

בחקלאותבחקלאותבחקלאותבחקלאות

�צהריי� צהריי� צהריי� צהריי� ����14.0014.0014.0014.00' ' ' ' אאאא                    11.5.1411.5.1411.5.1411.5.14        ���רחובותרחובותרחובותרחובות21.0021.0021.0021.007777

השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  

בכימיהבכימיהבכימיהבכימיה

�בוקר בוקר בוקר בוקר ����8.308.308.308.30' ' ' ' גגגג                10.6.1410.6.1410.6.1410.6.14        ���רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל16.3016.3016.3016.30        9999

        10.3.1410.3.1410.3.1410.3.14– – – – בוקר בוקר בוקר בוקר קורס מדריכי בטיחותקורס מדריכי בטיחותקורס מדריכי בטיחותקורס מדריכי בטיחות

2.6.142.6.142.6.142.6.14– – – – בוקר בוקר בוקר בוקר 

� ערב  ערב  ערב  ערב   � � �        2.9.142.9.142.9.142.9.14            

�בוקר בוקר בוקר בוקר ���    6.11.146.11.146.11.146.11.14            

�9.009.009.009.00' ' ' ' בבבב���15.3015.3015.3015.30

�9.009.009.009.00' ' ' ' בבבב���15.3015.3015.3015.30

�15.3015.3015.3015.30' ' ' ' גגגג���21.0021.0021.0021.00

�9.009.009.009.00' ' ' ' הההה���15.3015.3015.3015.30

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל5555

אשקלו&אשקלו&אשקלו&אשקלו&

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל

חיפהחיפהחיפהחיפה

השתלמויות לממוני בטיחות  

 2014ולנאמני בטיחות 

::  לפרטים נוספים והרשמהלפרטים נוספים והרשמה
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�בוקר בוקר בוקר בוקר ����9.009.009.009.00' ' ' ' הההה            6.11.146.11.146.11.146.11.14    ���חיפהחיפהחיפהחיפה15.3015.3015.3015.30

קורס ממונה בטיחות  קורס ממונה בטיחות  קורס ממונה בטיחות  קורס ממונה בטיחות  

אשאשאשאש

�בוקר בוקר בוקר בוקר ���        30.4.1430.4.1430.4.1430.4.14

� ערב ערב ערב ערב  � � �        7.10.147.10.147.10.147.10.14

�8.308.308.308.30' ' ' ' דדדד���16.3016.3016.3016.30

�14.3014.3014.3014.30' ' ' ' גגגג���20.3020.3020.3020.30

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל1111+ + + +     8888

רחובותרחובותרחובותרחובות

מטפי�  מטפי�  מטפי�  מטפי�      קורס מבקרקורס מבקרקורס מבקרקורס מבקר

שנתישנתישנתישנתי

�בוקר בוקר בוקר בוקר ���        30.4.1430.4.1430.4.1430.4.14

� ערב ערב ערב ערב  � � �        7.10.147.10.147.10.147.10.14

�8.308.308.308.30' ' ' ' דדדד���16.3016.3016.3016.30

�14.3014.3014.3014.30' ' ' ' גגגג���20.3020.3020.3020.30

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל2222

רחובותרחובותרחובותרחובות

        12.5.1412.5.1412.5.1412.5.14– – – – בוקר בוקר בוקר בוקר קורס אחראי רעלי�קורס אחראי רעלי�קורס אחראי רעלי�קורס אחראי רעלי�

        4.9.144.9.144.9.144.9.14– – – – בוקר בוקר בוקר בוקר 

�8.308.308.308.30' ' ' ' בבבב���16.0016.0016.0016.00

�8.308.308.308.30' ' ' ' הההה���16.0016.0016.0016.00

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל3333

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל

יו� עיו& בטיחות  יו� עיו& בטיחות  יו� עיו& בטיחות  יו� עיו& בטיחות  

בחשמלבחשמלבחשמלבחשמל

�9.009.009.009.00' ' ' ' בבבב        24.3.1424.3.1424.3.1424.3.14– – – – בוקר בוקר בוקר בוקר ���רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל15.0015.0015.0015.001111

קורס נאמני בטיחות  קורס נאמני בטיחות  קורס נאמני בטיחות  קורס נאמני בטיחות  

בסיסיבסיסיבסיסיבסיסי

11.311.311.311.3     / / / /12.512.512.512.5 / / / /16.716.716.716.7           ,           ,           ,           ,

3.93.93.93.9    ////12.1112.1112.1112.11

8.308.308.308.30����רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל16.3016.3016.3016.30        3333

קורס נאמני בטיחות  קורס נאמני בטיחות  קורס נאמני בטיחות  קורס נאמני בטיחות  

במעבדותבמעבדותבמעבדותבמעבדות

14.5.1414.5.1414.5.1414.5.14        

22.10.1422.10.1422.10.1422.10.14        

�8.308.308.308.30' ' ' ' דדדד���16.0016.0016.0016.00

�8.308.308.308.30' ' ' ' דדדד���16.0016.0016.0016.00

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל3333

יו� ריענו& והעצמת  יו� ריענו& והעצמת  יו� ריענו& והעצמת  יו� ריענו& והעצמת  

נאמני בטיחותנאמני בטיחותנאמני בטיחותנאמני בטיחות

13.513.513.513.5    ////9.79.79.79.7     / / / /30.1030.1030.1030.10        9.009.009.009.00����רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל15.3015.3015.3015.30        1111

ימי עיון וקורסים להכשרת נאמני בטיחות, הרצאות, ניתן להזמין גם הדרכות פנים מפעליות


