?! Are You Ready

*חדשות החודש האחרון*
עובדים נפצעים ונהרגים ,מה אחריות
המעסיקים בעניין הזה?
לחצו כאן לקריאת החדשות בתחומי
הבטיחות והתחבורה מחודש מרץ ‐ שווה
קריאה!
לחדשות לחץ כאן

♦ לנרשמים לקורס "מכונה ניידת" ‐ מקבלים קורס מלגזה ב  15%הנחה
♦ לנרשמים לקורס "עגורן העמסה עצמית" ‐ מקבלים קורס מלגזה ב  15%הנחה
♦ לנרשמים לקורס "טרקטור""+מכונה ניידת" מקבלים קורס עבודה בגובה חינם או 10%
הנחה

לכל הקורסים הקרובים לחץ כאן

ימי כשירות/קורסים לממונים בקרוב:
♦  -8.4.2021יום עיון "בטיחות בתעבורה במפעל"
) 08:30-14:00מקנה יום כשירות  - (1אשכול  5חובה  -מתכונת פרונטאלית
♦  ‐27.4.2021יום עיון "ארגונומיה בעבודה מול מחשב"
)‐ 08:30‐14:00מקנה יום כשירות  (1אשכול  2חובה ‐ מתכונת ZOOM
♦  ‐ 18.5.2021קורס מדריכי עבודה בגובה
 7מפגשים ) 08:00‐17:00מקנה  7ימי כשירות( ‐ אשכול  ‐ 10נשארו  2מקומות‐ מתכונת פרונטאלית

♦  ‐ 2.5.2021קורס ריענון מדריכי עבודה בגובה
מפגש ) 08:00‐17:00 1מקנה  1יום כשירות( ‐ אשכול  ‐ 10מתכונת פרונטאלית

חבילת ימי עיון לשנת  ‐ 2021מוזמנים לשריין מקומות (:

יש לכם עוד זוג עיניים בכל
מחלקה ששם לב לבטיחות?
קורס נאמני בטיחות לעובדים

נפתח ב  6.4.2021ויתקיים
במשך  3ימי שלישי
מתכונת ZOOM

האם כל חברי ועדת הבטיחות בארגון
שלכם עברו קורס נאמני בטיחות?
לחצו כאן לרישום

קורסי מלגזה ומכונה ניידת לעובדים פלשתינאים העובדים במפעלים ברחבי הארץ
‐ הקורסים מתקיימים פעמיים בחודש

קורס מלגזה  /ריענון מלגזה שנתי ‐ מתקיים גם פרונטאלית לבעלי תו ירוק
קורס עבודה בגובה ומכירת ציוד עבודה בגובה

קורס מדריך מלגזה
קורס מכונה ניידת

קורס משא כבד )מעל  12טון( ‐ מתחיל ב  18.4.21במתכונת !!!ZOOM
קורס רכב ציבורי
קורס טרקטור  /טרקטורון
הדרכות בטיחות שנתיות לעובדים
קורס מדריך עבודה בגובה
סקר סיכונים ומפגעים לחברה
קורס נאמני בטיחות
קורס עגורן )מנוף( העמסה עצמית/גשר

בקרוב בבמבי ‐ חדש!!!
♦חנות לביגוד והנעלת בטיחות ,האיכותי בארץ במחירים אטראקטיביים!!!!♦
זמינים בשבילכם וכאן כדי לענות על השאלות שלכם בטלפונים ובמייל
office@bambischool.co.il 08‐8592779
נהיגה
בטיחות safety@bambischool.co.il 0747364197
 0527023884דיאנה מנהלת שיווק ומכירות
המרכז לבטיחות ונהיגה במבי בע"מ | האדום  | 34אזה"ת כנות | כתובת למשלוח דואר :הזית  120מושב קדרון | 7079500
Israel | 08-8592779
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