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מועד  מועד  מועד  מועד  ש� ההשתלמותש� ההשתלמותש� ההשתלמותש� ההשתלמות

פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

ימי�  ימי�  ימי�  ימי�  יו� ושעותיו� ושעותיו� ושעותיו� ושעות

לכשירותלכשירותלכשירותלכשירות

הערותהערותהערותהערותמקו�מקו�מקו�מקו�

קורס מדריכי  קורס מדריכי  קורס מדריכי  קורס מדריכי  

בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות

11.11.1311.11.1311.11.1311.11.13        

11.12.1311.12.1311.12.1311.12.13        

        15.3015.3015.3015.30ערב מ ערב מ ערב מ ערב מ ' ' ' ' בבבב        

9.009.009.009.00בוקר מ בוקר מ בוקר מ בוקר מ ' ' ' ' דדדד

אפעל  אפעל  אפעל  אפעל  רמת  רמת  רמת  רמת  5555

באר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבע

נוספי�  נוספי�  נוספי�  נוספי�      קורסי�קורסי�קורסי�קורסי�

ייפתחו בימי שישי  ייפתחו בימי שישי  ייפתחו בימי שישי  ייפתחו בימי שישי  

על פי דרישהעל פי דרישהעל פי דרישהעל פי דרישה

הכשרת מבקר  הכשרת מבקר  הכשרת מבקר  הכשרת מבקר  

י  י  י  י  """"שנתי עפשנתי עפשנתי עפשנתי עפמטפי� מטפי� מטפי� מטפי� 

        129129129129י י י י """"תתתת

        

אפעלאפעלאפעלאפעלרמת רמת רמת רמת 9.009.009.009.002222בוקר מ בוקר מ בוקר מ בוקר מ ' ' ' ' דדדד        20.11.1320.11.1320.11.1320.11.13

השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  השתלמות ענפית  

בבנייהבבנייהבבנייהבבנייה

14.10.1314.10.1314.10.1314.10.13

14.11.1314.11.1314.11.1314.11.13        

        14.0014.0014.0014.00מ מ מ מ ' ' ' ' בבבב

8.308.308.308.30מ מ מ מ ' ' ' ' הההה

רמת אפעל  רמת אפעל  רמת אפעל  רמת אפעל          16161616

שבעשבעשבעשבעבאר באר באר באר         

!!!!חדשחדשחדשחדש

קורס ממונה  קורס ממונה  קורס ממונה  קורס ממונה  

בטיחות אש  בטיחות אש  בטיחות אש  בטיחות אש  

קורס ערב ייפתח  קורס ערב ייפתח  קורס ערב ייפתח  קורס ערב ייפתח  רמת אפעל  רמת אפעל  רמת אפעל  רמת אפעל          8.308.308.308.308+18+18+18+1בוקר מ בוקר מ בוקר מ בוקר מ ' ' ' ' דדדד        2.10.132.10.132.10.132.10.13

באשקלו# בתחילת  באשקלו# בתחילת  באשקלו# בתחילת  באשקלו# בתחילת  

2014201420142014

        הסמכה להכנתהסמכה להכנתהסמכה להכנתהסמכה להכנת****

תוכנית לניהול  תוכנית לניהול  תוכנית לניהול  תוכנית לניהול  

י  י  י  י  """"הבטיחות עפהבטיחות עפהבטיחות עפהבטיחות עפ

התקנה החדשההתקנה החדשההתקנה החדשההתקנה החדשה

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל7777

חיפהחיפהחיפהחיפה

באר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבע

אשקלו#אשקלו#אשקלו#אשקלו#

!!!!חדשחדשחדשחדש

תאריכי� ייקבעו  תאריכי� ייקבעו  תאריכי� ייקבעו  תאריכי� ייקבעו  ****

לאחר אישור  לאחר אישור  לאחר אישור  לאחר אישור  

י  י  י  י  """"הסילבוס עהסילבוס עהסילבוס עהסילבוס ע

רררר""""מפעמפעמפעמפע

הכשרת נאמני  הכשרת נאמני  הכשרת נאמני  הכשרת נאמני  

בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות

15.10.1315.10.1315.10.1315.10.13        

15.1.1415.1.1415.1.1415.1.14

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל16.3016.3016.3016.30&&&&8.308.308.308.30

אפעלאפעלאפעלאפעלרמת רמת רמת רמת 

יו� רענו# לנאמני  יו� רענו# לנאמני  יו� רענו# לנאמני  יו� רענו# לנאמני  

        העצמההעצמההעצמההעצמה–בטיחות בטיחות בטיחות בטיחות 

והעשרהוהעשרהוהעשרהוהעשרה

רמת אפעלרמת אפעלרמת אפעלרמת אפעל15.0015.0015.0015.00&&&&16.10.1316.10.1316.10.1316.10.138.308.308.308.30
!!!!חדשחדשחדשחדש

על השתלמויות נוספות תבוא הודעה אחרי החגי�על השתלמויות נוספות תבוא הודעה אחרי החגי�על השתלמויות נוספות תבוא הודעה אחרי החגי�על השתלמויות נוספות תבוא הודעה אחרי החגי�

השתלמויות לממוני בטיחות  

ולנאמני בטיחות


