
?  למי מיועד

מתקיני מערכות גילוי אש המעוניינים להתעדכן  
.בדרישות התקן החדש

:  מערכות גילוי אש-3חלק 1220י "יצאה מהדורה חדשה של התקן הישראלי ת2014בשנת 
.מהדורה זו שונה באופן מהותי מהמהדורה הקודמת. הוראות התקנה ודרישות כלליות

השינויים במהדורה כוללים הן שינויים בדרישות ספציפיות בתקן והן הרחבה לגבי סוגי המבנים  

.והטכנולוגיות שהתקן דן בהן

.ולתת דגש על השינויים והעדכונים3חלק 1220י "מטרת הקורס היא להכיר את דרישות ת

?מה נלמד

סוגי גלאים ועוד, סוגי רכזות: מושגים בסיסיים;

3חלק 1220י "עולם התקינה והכרת הנחיות ת

  תכנון מערכות גילוי אש בתקרה ישרה ומשופעת

זיהוי אילוצים באתר ואופן פתרונם

תיעוד וסימון

מכון התקנים הישראלי, ראש ענף התרעה, הנחיה וליווי מקצועי של אלברט אזולאי

מכון התקנים הישראלי  , מהנדס בענף התרעות, בהובלתו של הרולד קפלן

16:30-08:30: בין השעות| 01/03/2020| יום ראשון 

22/03, 15/03, 08/03, 01/03:מפגשים בתאריכים4מתכונת הקורס 

.תל אביב, 42רחוב חיים לבנון ,  ההדרכה של מכון התקנים הישראליבמרכז 

" הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל"העומדים בכללי הזכאות מטעם , ועובדיהם" התאחדות בוני הארץ"חברי *

לצורך בדיקת הזכאות יש להגיש בקשה באמצעות הטופס  . מעלותו75%יכולים לקבל השתתפות במימון הקורס של עד 
.  :www.hakeren.co.ilשכתובתו" הכשרות מקצועיות"הממוחשב אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט בעמוד 

.052-3805454מנהל ההדרכה בקרן בטלפון , סיוע ניתן לפנות למיקילכל 

.הנחה ברישום לקורס10%-זכאים ל, אשר יציגו תעודת חבר בתוקף, התאחדות קבלני השיפוציםחברי **

1220י "אש תמערכות גילוי קורס הכרת התקן להתקנת 

י"מתלבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה מטעם 

http://www.hakeren.co.il/


מ  "מלא את הפרטים הראו ל. בעמוד מרכז ההדרכהwww.sii.org.il-בכתובת, ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט

!יש לוודא הגעת הטופס03-6465327: פקסאו לtraining2@sii.org.il: ולשלוח למיילבכתב יד ברור וקריא 

__________________________________: ז.ת___________________________: ומשפחהשם 

_______________________________: נייד' טל___________________________    : ותפקידארגון 

________________________________      :ל"דוא_____________________________    : נייחטלפון 

______________________________ : לקוח'מס_______________________________    : כתובת

_____________________________/ פ .ח/ מ.ע

:אופן התשלום

"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

____/_____:עדבתוקף__________/_________/__________/_________:כרטיס'מס:אשראיכרטיס□

______________:ז.ת____________:הכרטיסבגבספרות3___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה_________________________:הערות

.מטההמופיעההרשמהביטולמדיניותאתקראתיכית/מאשראנילעילבחתימתי*

:ב ו ת      ו ה ר ש מ ה יט ו פ ס     ה ת ח י 

.הרישוםטופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת . חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, לא יתבצע באשראיוהתשלום במידה 

 03-6465327או בפקסtraining2@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /על ביטול השתתפות בקורסהודעה •
שאינם   ,ימים 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,דהיינו ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס ,ימי מנוחה
.מביניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

מספר  ,שםמצוייניםועליה  ,הודעה בכתבמועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה  ,יום עיון/לעניין ביטול ההשתתפות בקורס•

.ת הביטול/וחתימת מבקש .ז.ת
-יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס• יתבצע חיוב על מלוא   ,יום עיון או לאחר תחילתו/ימי עבודה טרם פתיחת הקורס 2

.יום עיון/עלות הקורס
.יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה/פתיחת הקורס•

08:00-17:00' ה-'מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א: לפרטים והרשמה

training2@sii.org.il ,www.sii.org.ilל "דוא, 03-6465327פקס, 03-6465085' טל, 69977אביב –תל 42חיים לבנון ' רח

מדיניות ביטול הרשמה

בכפוף להנחיות מרכז  , ישראלי–הנחה ברכישת תקן 50%לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל 

המידע של מכון התקנים הישראלי

מ"מעלא כולל ₪ 2200: עלות למשתתף

קורס הכרת התקן להתקנת מערכות  
2020מרץ –1220י "אש תגילוי 

http://www.sii.org.il/
mailto:training2@sii.org.il
mailto:eden_ha@sii.org.il
http://www.sii.org.il/

