
 
 

 

 

 יועצים לבטיחות ימית ואווירית, 
 שינוע ואחסון חומרים מסוכנים וחקירת אירועי שינוע 

 2023 תשנב בטיחותוקורסי  אוויריו ימישינוע חומ"ס   – ריענוןהכשרה וקורסי 

 עובדים מקצועיים בתחומים אלה.   לחברה שלנו יש את הניסיון והידע רב השנים בתחום, להכשיר עבורכם 
 

 

 שמזמינה אליה או במרכז הדרכה לנציגי חברות שונות. אתר חברהבתקיים יכול לההקורס  
 

 : ומועדי פתיחה  בחדר ההדרכה שלנו   להלן רשימת הקורסים שאנו מעבירים *  

  מועד פתיחת הקורס  שם הקורס  

 "ל הנ   יםהקורס  להעביר את  ומוסמכים מסוכנות  לסחורות   , ה משרד התחבור,  יועצי רשות הספנות והנמליםאנו משמשים  

 של סחורות מסוכנות   ימי  שינוע  .1

  6.2.2023 שינוע ימי של סחורות מסוכנות ל  הסמכה קורס   1.1

  15.2.2023 שינוע ימי של סחורות מסוכנות ל  ריענון קורס   1.2

  29.5.2023 שינוע ימי של סחורות מסוכנות ל  הסמכה קורס   1.3

  7.6.2023 שינוע ימי של סחורות מסוכנות ל  ריענון קורס   1.4

  21.6.2023 שינוע ימי של סחורות מסוכנות ל  ריענון קורס   1.5

  19.7.2023 שינוע ימי של סחורות מסוכנות ל  הסמכה קורס   1.6

  31.7.2023 שינוע ימי של סחורות מסוכנות ל  ריענון קורס   1.7

  1.11.2023 שינוע ימי של סחורות מסוכנות ל  הסמכה קורס   1.8

  13.11.2023 סחורות מסוכנות שינוע ימי של  ל  ריענון קורס   1.9

 קורס המכלת סחורות מסוכנות  .2
  05.02.2023 לממכילים קורס ריענון   2.1

 

 

 להכשרה לשינוע אווירי של סחורות מסוכנות.   IATAבית ספר מוסמך  חברת כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ הינה  

 IATAע"י    6ובעלת הסמכה להדרכת קטגוריה  ,  יועצת רשות התעופה האזרחית, משרד התחבורה מדריכת הקורס הינה  

 של סחורות מסוכנות   ע אווירי שינו .3
  

  23.01.2023 שינוע אווירי של סחורות ל  ריענון קורס   3.1

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס הסמכה  3.2

 מסוכנות 

14.2.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס ריענון  3.3

 מסוכנות 

22.2.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס ריענון  3.4

 מסוכנות 

17.4.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס הסמכה  3.5

 מסוכנות 

03.5.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס ריענון  3.6

 מסוכנות 

10.5.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס הסמכה  3.7

 מסוכנות 

28.6.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס ריענון  3.8

 מסוכנות 

05.7.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס הסמכה  3.9

 מסוכנות 

20.9.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס ריענון  3.10

 מסוכנות 

09.10.2023  

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס הסמכה  3.11

 מסוכנות 

20.11.2023  

  27.11.2023 שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס ריענון  3.12

שינוע אווירי של סחורות  ל  קורס ריענון  3.13

 מסוכנות 

18.12.2023  

 



 
 

 

 

 יועצים לבטיחות ימית ואווירית, 
 שינוע ואחסון חומרים מסוכנים וחקירת אירועי שינוע 

 בטיחות קורסים בנושא ה  .4
  

 אחראי רעלים קורס   4.1

עלים  רמכסה כל הידע הנדרש לאחראי הקורס  

 לים ובמעבדותבמפע

 

  

4.2 

 

 קורס בטיחות במעבדות 

טיחות, בעל ניסיון  ב  וממונהמדריך מהנדס כימיה ה

 . רב שנים

  

 

  מותנה במינימום משתתפים   יםפתיחת הקורס ***  

 


