
 
 

 

 

 מסלול מנתחי סיכונים תהליכיים
 

 נא לסמן את האפשרות המתאימה(דמי השתתפות ) 

 מע"מ 3,000  מחיר למי שאינו חבר + 

 מע"מ  800,2  לשכת המהנדסים מחיר לחבר + 

 

 יש לסמן את הקורס/ים המבוקשים
 הכשרת משתתפים בישיבות ניתוחי סיכונים במתודולוגיית HAZOP 

 עקרונות יסוד בבטיחות תהליכית 

 נושאים מתקדמים בניתוח סיכונים 

 הנחה מהמחיר המלא אותו עליהם לשלם 10%מראש יהיו זכאים ל  הקורסיםהנרשמים לשלושת , בודד לקורסהמחיר הינו 
 

 יש לפנות ללשכה –לניצול כוכבים לחבר לשכה אשר שמר על רצף החברות בלשכה ובכרטיסו יתרת כוכבים 

 בקרן ובלשכה ובכפוף לאישורם לקריטריונים הנהוגים אקדמי יוכלו לנצל מלגה בהתאם -זכאי מלגת קרן ידע הנדסי
 

  education@aeai.org.il: "לדוא|  5272496-03 פקס:|  1952058-03 :טלפון|  אפרת חדד  רשמהפרטים וה
 

 

 ז ......................................................."......................................... מ .................................. שם פרטי שם משפחה

 .................... .................................................... מיקוד שם החברה ............................................................... כתובת

 ....................................  טלפון ....................................   פקס ....................................   נייד

 ............................................................................................................................................ דואר אלקטרוני

 

 אמצעי תשלום

 דיינרס קלאבאמריקן אקספרס    ישראכרט     ויזה   כרטיס אשראי מסוג:    

 ........................................... "ז............................  מ..שם בעל הכרטיס .............₪.  ................... .. בסך של

__|מס' כרטיס  |__ |__ |__ |  |__ |__ |__ |__ |  |__ |__ |__ |__ |  |__ |__ |__ |__ __|תוקף   | |__ /__ |__ | 

 מצ"ב התחייבות חברה לתשלום.   

 

 חתימה ....................................     תאריך ....................................

 

 יחויב במלוא דמי ההשתתפות. הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד

 

 ................אחר  מדיה חברתית  חיפוש באינטרנט     ברהמלצה מח   מידעון במייל ה  אתר אינטרנט הלשכ   איך הגעת אלינו?

 

והאדריכלים. ידוע ארגוני המהנדסים ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם 

  להסרה נא סמן/י כאן.  .לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל
 

  בע"מ החברה הכלכלית של ארגוני המהנדסיםהמפעיל הינו רימונים 

 51-441157-8ח.פ.  מ"רימונים בע""תשלום לפקודת 

 , תל אביב6429המחאות יש לשלוח בדאר ישראל, לכתובת: בית המהנדס, ת.ד. 

 409-286265, חשבון 065, סניף 31בבנק  -להעביר לחשבון "רימונים בע"מ" העברה בנקאית יש 

 

משתתפים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יוכלו להתקבל לקורסים )על בסיס מקום פנוי(. משתתפים אלו לא יוכלו להירשם  ❖
 בפנקס מנתחי סיכונים תהליכיים של לשכת המהנדסים

 תנאי קבלה למסלול ההכשרההרישום למסלול ההכשרה מותנה בעמידה ב ❖
 לרישום למסלול יש למלא טופס בקשה לרישום ולשלוח מסמכים רלוונטיים ❖
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https://www.aeai.org.il/activity/advanced-risk-course
mailto:education@aeai.org.il
mailto:education@aeai.org.il
mailto:education@aeai.org.il
mailto:education@aeai.org.il

