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משתתפים' מסנושא ההדרכהסיבה לקיום ההדרכה

חיצוני   - 'ח:  י"ביצוע ע

תאריך ביצועביצוע ברבעוןתדירותהיקף שעות משוערפנימי- 'פ

קליטת עובדים חדשים

עובדים חדשים

תנאים סוציאליים 

כל השנה1פפ הצורך"עופנסייה

כל השנה1פפ הצורך"עבטיחות כלליתעובדים חדשים

כל השנה1פפ הצורך"עאיכות הסביבהעובדים חדשים

כל השנה1פפ הצורך"עאיכות ובטיחות מזוןעובדים חדשים

הדרכות כלליות

אחת לשנה1פ230מניעת הטרדה מיניתעמידה בחוקכלל העובדים

א וממונה "ל מש"סמנכ

עמידה בחוקעל נושא למניעת הטרדה

הכשרות לממונה 

אחת לשנה1.5פ230בנושא מניעת הטרדה

העשרהכלל העובדים

הרצאות כלליות 

אחת לשנה8ח100בסמינר עובדים

שיפור מיומנויות ניהולמנהלים

מיומנויות - אימון אישי

רציף50ח10ניהול

אחת לשנה1ח230היערכות לרעידת אדמהמוכנות לחירוםכלל העובדים

תקן חברתיכלל העובדים

זכויות ', תנאים סוצ

אחת לשנה1.5פ230תלוש שכר, וחובת

שוטף0ח2מימון לימודים וקורסיםשיפור מקצועיותעובדים ייעודיים



בטיחות

אחת לשנה2ח230בטיחות כלליתעמידה בחוקכלל העובדים

עמידה בחוקכלל העובדים

בטיחות בסביבת 

אחת לשנה1פ230העבודה

אחת לשנה2ח230כיבוי אש כלליעמידה בחוקכלל העובדים

עמידה בחוקצוותי חירום

+ הדרכה: כיבוי אש

אחת לשנה2ח10תרגיל

עמידה בחוקצוותי חירום ומנהלי תרגיל

תדרוך למטה חירום 

אחת לשנה2ח10ומנהלי התרגיל

עמידה בחוקצוותי חירום ומנהלי תרגיל

, תדרוך לצוותי כינוס

אחת לשנה2ח10פינוי וחסימה ואחזקה

אחת לשנה2ח10ס"טיפול בחומעמידה בחוקצוותי חירום

אחת לשנה2ח50תדרוך צוותי חירוםעמידה בחוקצוותי חירום

אחת לשנה16ח10ר"קורס מגישי עעמידה בחוקר"צוות ע

מחלקות האחזקה 

, מסגריה כללית)

עמידה בחוק(IS, מסגרייה צד קר

בטיחות בעבודות 

אחת לשנה7ח25תחזוקה

חירוםמנהלי ביניים

עבודה ותפעול במצבי 

אחת לשנה2ח20חירום

מחלקות האחזקה 

אחת לשנה8ח25עבודה בגובהעמידה בחוקומחסנים

אחת לשנה2ח200נזקי רעשעמידה בחוקעובדים החשופים לרעש

כל בעליי הרישיון 

אחת לשנה8ח50רענון מלגזניםעמידה בחוקלמלגזה במפעל

אחת לשנה8ח25מתקני הרמהעמידה בחוקמפעילים במתקני הרמה

אחת לשנה2פ25אדם כשירעמידה בחוקאחזקה' מח

אחת לשנה2ח25ס"חומעמידה בחוקס"עובדים החשופים לחומ

פ הצורך"ע24ח7נאמני בטיחותבטיחות מפעליתנציגים מכל המחלקות

אחת לשנה8ח2מפעילי דוד קיטורעמידה בחוקאחזקה' מח

עמידה בחוקלוגיסטיקה

בטיחות למחסנאים 

אחת לשנה2פ10ולמלגזנים

אחת לשנה1פ2בטיחות למנקותעמידה בחוקמנקות

אחת לשנה7ח10בטיחות בעבודות חשמלעמידה בחוקחשמלאים ומכשירנים

אחת לשנה1פ10בטיחות למשרדיםעמידה בחוקמטה ומנהלה

בטיחות מפעליתהנהלת תפעול והנהלה

תקנות ואחריות , חוקים

אחת לשנתיים2ח20פלילית



, צד חם, מחלקות אחזקה

מנהלי , ממיינים ראשיים

אחת לשנה8ח100הדרכה כללית- גז טבעיעמידה בחוקביניים

מנהלי , מחלקות אחזקה

ממיינים , משמרת 

אחת לשנה8ח50טיפול בחירום- גז טבעיעמידה בחוקראשיים

בשנה 808ח1הכשרות לממונהעמידה בחוקממונה בטיחות



אבטחת איכות

שיפור מקצועיותכלל העובדים

הבטחת איכות ותלונות 

אחת לשנה1.5פ230לקוחות

שיפור מקצועיותכלל העובדים

י "הוראות  עבודה עפ

אחת לשנה1.5פ230נהלי בטיחות מזון

שיפור מקצועיותאיכות' מח

פ הגדרות "עבודה ע

אחת לשנה1.5פ9תפקיד ונהלי עבודה

עמידה בחוקכלל העובדים

היבטי איכות הסביבה 

אחת לשנה2פ230במפעל ובעבודה

אחזקה ותפעול

אחת לשנה4פ7מכונות מיוןשיפור מקצועיותמכשירנים

אחת לשנה4ח7מכונות שרוולשיפור מקצועיותמכשירנים

אחת לשנה16ח7בקרים מתוכנתיםשיפור מקצועיותחשמלאים ומכשירנים

שיפור מקצועיותמכשירנים

תזמון - ISמכונות 

אחת לשנה4ח7ומשקל

אחת לשנה4פ6תפעול התנורשיפור מקצועיותמסיקים

שיפור מקצועיותעובדי הצד החם

ניפוח , מכונות ניפוח

אחת לשנה4?40זכוכית

שיפור מקצועיותעובדי הצד החם

פ הגדרת "עבודה ע

אחת לשנה2פ40תפקיד ונהלי עבודה

שיפור מקצועיותמיון ובקרה- עובדי צד קר

פ הגדרת "עבודה ע

תפקיד ונהלי עבודה 

אחת לשנה6פ55, כולל פגמים קריטיים)

שיפור מקצועיותשרוול- עובדי צד קר

פ הגדרת "עבודה ע

אחת לשנה2פ23תפקיד ונהלי עבודה

אחת לשנהIS12?4מכונות שיפור מקצועיותISעובדי 

אחת לשנה4?10פידריםשיפור מקצועיותחשמלאים ומכשירנים

ללא )עובדי אחזקה 

אחת לשנה4ח20שיוור ואיזון, מיסביםשיפור מקצועיות(חשמלייה ומכשירייה

ללא )עובדי אחזקה 

אחת לשנה4ח20משאבות ואטמים מכנייםשיפור מקצועיות(חשמלייה ומכשירייה

אחת לשנה2ח25פניאומטיקהשיפור מקצועיותעובדי אחזקה

איכות הסביבה


