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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

1.5.141.5.141.5.141.5.14––––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

31.3.1431.3.1431.3.1431.3.14––––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        הההה++++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

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

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

בסיסיבסיסיבסיסיבסיסי

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

השתלמויות לממוני בטיחות  

  2014ולנאמני בטיחות 

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


