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 !!!!!!!!!!!!!!!!היי לכול� היי לכול� היי לכול� היי לכול� 

          ....אני לא מבי� למה כול� כותבי� בעצב כאילו זה סו� העול� אני לא מבי� למה כול� כותבי� בעצב כאילו זה סו� העול� אני לא מבי� למה כול� כותבי� בעצב כאילו זה סו� העול� אני לא מבי� למה כול� כותבי� בעצב כאילו זה סו� העול� 

      ????ואת מי אנחנו נפגושואת מי אנחנו נפגושואת מי אנחנו נפגושואת מי אנחנו נפגוש? ? ? ? אי!אי!אי!אי!? ? ? ? חבריי כל סו� זוהי התחלה חדשה ולכ� זה תלוי רק בנו מתיחבריי כל סו� זוהי התחלה חדשה ולכ� זה תלוי רק בנו מתיחבריי כל סו� זוהי התחלה חדשה ולכ� זה תלוי רק בנו מתיחבריי כל סו� זוהי התחלה חדשה ולכ� זה תלוי רק בנו מתי

של כולנו של כולנו של כולנו של כולנו         נאורי� ונית� לנצל את הכוח הזהנאורי� ונית� לנצל את הכוח הזהנאורי� ונית� לנצל את הכוח הזהנאורי� ונית� לנצל את הכוח הזהבקיצור לדעתי כול� בקורס בלי יוצא מ� הכלל אנשי� מאוד בקיצור לדעתי כול� בקורס בלי יוצא מ� הכלל אנשי� מאוד בקיצור לדעתי כול� בקורס בלי יוצא מ� הכלל אנשי� מאוד בקיצור לדעתי כול� בקורס בלי יוצא מ� הכלל אנשי� מאוד 
      ....עזר אחד בשני מקצועית עזר אחד בשני מקצועית עזר אחד בשני מקצועית עזר אחד בשני מקצועית ייייולהולהולהולה

למרות שחשבתי למרות שחשבתי למרות שחשבתי למרות שחשבתי  היה קורס נהדר ברמה טובה ואני אישית לקחתי הרבה כלי� איתי לדר!היה קורס נהדר ברמה טובה ואני אישית לקחתי הרבה כלי� איתי לדר!היה קורס נהדר ברמה טובה ואני אישית לקחתי הרבה כלי� איתי לדר!היה קורס נהדר ברמה טובה ואני אישית לקחתי הרבה כלי� איתי לדר!, , , , ועכשיו לעיקר ועכשיו לעיקר ועכשיו לעיקר ועכשיו לעיקר 
החומר במיוחד תודה על החומר במיוחד תודה על החומר במיוחד תודה על החומר במיוחד תודה על  התמדה ושקיפותהתמדה ושקיפותהתמדה ושקיפותהתמדה ושקיפות, , , , על ההקדשה על ההקדשה על ההקדשה על ההקדשה     לאילה ביר�לאילה ביר�לאילה ביר�לאילה ביר�    תודה מיוחדתתודה מיוחדתתודה מיוחדתתודה מיוחדת, , , , שאני יודע הרבה שאני יודע הרבה שאני יודע הרבה שאני יודע הרבה 
הרי ידוע שהיכולות של האד� טובה כאשר הקיבה הרי ידוע שהיכולות של האד� טובה כאשר הקיבה הרי ידוע שהיכולות של האד� טובה כאשר הקיבה הרי ידוע שהיכולות של האד� טובה כאשר הקיבה ((((         ו לקחת איתנו והארוחה הנפלאהו לקחת איתנו והארוחה הנפלאהו לקחת איתנו והארוחה הנפלאהו לקחת איתנו והארוחה הנפלאההחומר שנתת לנהחומר שנתת לנהחומר שנתת לנהחומר שנתת לנ

  היה מאוד מפנק וברמה ע� המו� המו� הערצה וכבוד הדדיהיה מאוד מפנק וברמה ע� המו� המו� הערצה וכבוד הדדיהיה מאוד מפנק וברמה ע� המו� המו� הערצה וכבוד הדדיהיה מאוד מפנק וברמה ע� המו� המו� הערצה וכבוד הדדי) ..) ..) ..) ..        מלאהמלאהמלאהמלאה

            בתחו� הבטיחות וביטחו�בתחו� הבטיחות וביטחו�בתחו� הבטיחות וביטחו�בתחו� הבטיחות וביטחו�        פרויקטי�פרויקטי�פרויקטי�פרויקטי�    ניהול ופיקוחניהול ופיקוחניהול ופיקוחניהול ופיקוח                    שופר משה שופר משה שופר משה שופר משה 

   

  חברי� יקרי� שלו�

  עבר שבוע מסיו� הקורס

  המו� למרות הניסיו� מבחינתי האישית קורס שתר� לי

  הכרתי אנשי� נהדרי� ושמחתי שהייתי חלק מכ� בקורס

ניי הייתה איכותית ותורמת בהרבה דברי� מעבר יהמו� תודות על רמת ההדרכה שבע –ל! איילה  
  .להדרכה

  מאחל לי ללמוד אצל! בעוד ימי עיו� וקורסי�                  

        בטיחות בעבודהממונה  אית� מנשורי     תודה שוב לכול� 

  

  

 


