מפגשי ריענון לבוגרי קורס להכשרת תחזוקאי גז
עפ"י תקנה  6478והתקנה המתוקנת  8071החל מינואר 2019
לאור פרסום עדכון התקנה  ,8071מרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי מזמין אתכם
למפגש ריענון יישומי.
כמו כן ,ריענון למתקיני גפ"מ רמה  1ורמה  2לצורך חידוש הרישיון.
במסגרת עבודתו התחזוקאי יהיה רשאי לבצע עבודות תחזוקה ותיקון לציוד צורך גפ"מ על פי
התקנה המתוקנת  8071תחזוקאי גפ"מ רשאי לנתק ולחבר מכשיר צורך גפ"מ.

לבוגרי המפגש יינתן אישור חתום מטעם מכון התקנים הישראלי

מה נלמד:

קהל יעד:

איפה ומתי:
מרכז מקצועי:

•
•
•
•
•

הכרת הגפ"מ ותכוניותיו
הוראות בטיחות בתחום הגפ"מ
אחסון גפ"מ ,צנרת הולכה ,ויסות לחץ והספקה לצרכן
אופן בדיקות אטימות מכשירי גפ"מ
שינויים ועדכונים בעקבות התקנה המתוקנת 8071

המפגש מיועד לתחזוקאי גז שעברו את הקורס העיוני של מרכז ההדרכה במכון התקנים
המעוניינים ללמוד על התקנה המתוקנת .8071
כמו כן ,ריענון למתקיני גפ"מ רמה  1ורמה  2לצורך חידוש הרישיון.
נפגשים ביום ג' |  | 05.03.2019כ"ח אדר א' תשע"ט | בין השעות16:00 - 08:30 :
בהובלתו של שם טוב לוי ,לשעבר ראש מדור גז במכון התקנים הישראלי

שימו לב :מספר המקומות מוגבל!

www.sii.org.il 03-6465085
מרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי ,רחוב חיים לבנון  42ת"א

מפגשי ריענון לבוגרי קורס להכשרת תחזוקאי גז05.03.2019 -
עפ"י תקנה  6478והתקנה המתוקנת  8071החל מינואר 2019
עלות למשתתף ₪ 650 :לא כולל מע"מ
מחיר המפגש כולל :חומרי לימוד ,חומרי עזר ,כיבוד וארוחת צהריים..
טופס

התחייבות

והרשמה:

ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט ,בכתובת www.sii.org.il -בעמוד מרכז ההדרכה .או למלא את הפרטים הר"מ
בכתב יד ברור וקריא ולשלוח למייל training2@sii.org.il :או לפקס 03-6465327 :יש לוודא הגעת הטופס!
שם ומשפחה___________________________ :

ת.ז__________________________________ :

ארגון ותפקיד___________________________ :

טל' נייד_______________________________ :

טלפון נייח_____________________________ :

דוא"ל________________________________ :

כתובת_______________________________ :

מס' לקוח______________________________ :

ע.מ /ח.פ _____________________________ /
אופן התשלום:
במידה והתשלום לא יתבצע באשראי ,חובה למלא פרטי אשראי לעירבון .טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום.
 הזמנת רכש :מצורפת לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש  /כספים
 כרטיס אשראי  :מס' כרטיס__________/_________/__________/_________ :

בתוקף עד____/_____ :

שם בעל הכרטיס 3 ___________________ :ספרות בגב הכרטיס ______________ :ת.ז______________ :
הערות* _________________________ :חתימה וחותמת החברה:
 המחאה לפקודת "מכון התקנים הישראלי" (במידה ובחרת באמצעי זה  -יש למלא את פרטי כרטיס האשראי לערבון בלבד)

*בחתימתי לעיל אני מאשר/ת כי קראתי את מדיניות ביטול הרשמה המופיעה מטה.

מדיניות ביטול הרשמה
•
•
•
•
•

הודעה על ביטול השתתפות בקורס /יום עיון תתבצע באמצעות המייל  training2@sii.org.ilאו בפקס 03-6465327
בגין ביטול השתתפות בקורס /יום עיון שיתבצע בתוך  14ימים ,שאינם ימי מנוחה ,מיום הרישום בפועל  ,ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות  2ימים ,שאינם
ימי מנוחה ,קודם למועד תחילת הקורס/יום עיון  -יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס/יום עיון  ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,דהיינו ,
בשיעור של  5%מדמי ההשתתפות או  ,₪ 100הנמוך מביניהם.
לעניין ביטול ההשתתפות בקורס/יום עיון  ,מועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה הודעה בכתב ,ועליה מצויינים שם ,מספר
ת.ז .וחתימת מבקש/ת הביטול.
במקרה של ביטול השתתפות בקורס /יום עיון בפרק זמן של פחות מ - 2ימי עבודה טרם פתיחת הקורס /יום עיון או לאחר תחילתו  ,יתבצע חיוב על מלוא
עלות הקורס/יום עיון.
פתיחת הקורס /יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה.

לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל  50%הנחה ברכישת תקן – ישראלי ,בכפוף להנחיות מרכז
המידע של מכון התקנים הישראלי
לפרטים והרשמה :מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס ,03-6465327דוא"ל www.sii.org.il ,training2@sii.org.il

