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כב' שבט תשע"ו
אל  :איילה בירן
הנדון  :מכתב הערכה
בהשתלמויות מקצועיות רבות בהם השתתפתי אין ספק שההשתלמות אצל איילה הייתה עליית מדרגה .
מצגות ותכנים מושקעים  ,העברת החומר בצורה נינוחה תוך מקצועיות רבה .
אין ספק שאיילה מהווה מבחנתי מודל לחיקוי ואאמץ הרבה משיטות הלימוד שלה .
אשמח תמיד להשתתף בימי עיון והרצאות שמועברות ע"י איילה בירן  ,המקצועיות הפנים הקורנות  ,החיוך
והאווירה החמה תרמה רבות לקשר בנינו ובין החברים האחרים שהשתתפו בימי עיון שאיילה העבירה .
איילה המשיכי לעשות חייל .
בברכה,
בני יוסף
 B.Sc.מהנדס בטיחות
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ועוד מדברי משתתפים בקורס מדריכי בטיחות 2015
היי אילה.
רציתי להודות לך על האופן שבוא הדרכת אותי בקורס מדריכי בטיחות.
על המקצועיות .ההבנה .התמיכה .הארגון ובכלל על האישיות שלך פשוט מעלפת.

תודה ותודה ניסים זוביב

במהלך חודש יוני  2015עברתי קורס מדריכי בטיחות ע״י המרצה ומנהלת הקורס אילה בירן
קיבלתי הדרכות מעולות על מנת לשפר את כישוריי כמדריך בטיחות וכאדם מוסמך בבטיחות
להעביר ידע ומקצועיות בתחום הבטיחות במקומות עבודה

בכבוד רב אייל עוזר

מדברי משתלמים – קורס מדריכי בטיחות נובמבר 2013
היי לכולם !!!!
אני לא מבין למה כולם כותבים בעצב כאילו זה סוף העולם .
חבריי כל סוף זוהי התחלה חדשה ולכן זה תלוי רק בנו מתי? איך? ואת מי אנחנו נפגוש?
בקיצור לדעתי כולם בקורס בלי יוצא מן הכלל אנשים מאוד נאורים וניתן לנצל את הכוח הזה של כולנו ולהיעזר אחד בשני
מקצועית .
ועכשיו לעיקר  ,היה קורס נהדר ברמה טובה ואני אישית לקחתי הרבה כלים איתי לדרך למרות שחשבתי שאני יודע הרבה
 ,תודה מיוחדת לאילה בירן על ההקדשה  ,התמדה ושקיפות החומר במיוחד תודה על החומר שנתת לנו לקחת איתנו
והארוחה הנפלאה (הרי ידוע שהיכולות של האדם טובה כאשר הקיבה מלאה ) ..היה מאוד מפנק וברמה עם המון המון
הערצה וכבוד הדדי
שופר משה

ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום הבטיחות וביטחון

חברים יקרים שלום
עבר שבוע מסיום הקורס
מבחינתי האישית קורס שתרם לי המון למרות הניסיון
הכרתי אנשים נהדרים ושמחתי שהייתי חלק מכם בקורס
לך איילה – המון תודות על רמת ההדרכה שבעיניי הייתה איכותית ותורמת בהרבה דברים מעבר להדרכה.
מאחל לי ללמוד אצלך בעוד ימי עיון וקורסים
תודה שוב לכולם

איתן מנשורי ממונה בטיחות בעבודה

בוקר טוב לכולם
אני השתתפתי בקורס זה באשקלון ולאחר מכן שלחתי את הבקשה לאגף הפיקוח על העבודה וקיבלתי מהם
תעודת מדריך מוסמך גם למנהלי עבודה וגם לאנשי אחזקה.

אני מאוד ממליץ למי שטרם עבר קורס זה ,כן להשתתף בו .הקורס נערך ע"י חברת
כיוונים בניהולה של גברת איילה בירן.
איילה בירן מתמחה בתחום הגורם האנושי בבטיחות ובכלל.
מהתרשמותי האישית  -הקורס בנוי בצורה טובה ומעניינת ,נותן כלים חשובים להכנת מערך שיעור ,ולעמידה
מול סוגי קהלים שונים -הקורס שווה מאוד.
אליעזר עמירן
מחלקת הבטחת איכות  -בטיחות
חברת מלחימים בדרום בע"מ
נייד 254-5138153
דוא"ל eliezer@malhimim.co.il

