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620� ו   610D-A-IPCתקני לקורס הסמכה לעובדי� A-A-/WHMAIPC  

   .עובדי�ו מדריכי�להדרכת   IPC  מוסמ� Master י אריה גרושקה מדרי�"הקורס מועבר ע

  .חודשי� 24ההסמכה תקפה למש� .  IPCתעודת הסמכה מקורית של ב ת/הצלחה בבחינה תזכה את המשתת�

  A-/WHMAIPC-620קורס   A-IPC-610קורס 
  :  מפגשי� בתאריכי� 3   

06/06/10 ;  09/06/10;   15/06/10   
  09:00 – 16:30:  בי� השעות

  :  מפגשי� בתאריכי� 3     
16/06/10;   20/06/10  ;23/06/10   

  09:00 – 16:30:  בי� השעות

  .מ"המחיר אינו כולל מע. למשתת- , 2,200  :עלות

�מפרט ה   : המחיר כולל IPC צהרארוחת  , עבריתב�כיבוד קלו  יי  �במש� היו.  

   .ימסר ביו� הראשו� של הקורסיק 'צ    � יו� מתחילת הקורס    30  :תנאי תשלו�
  

  A-/WHMAIPC-620חידוש הסמכה   A-IPC-610חידוש הסמכה 
  :  מפגשי� בתאריכי�  2   

09/06/10;   15/06/10    
  09:00 – 16:30:  בי� השעות

  :  מפגשי� בתאריכי�   2    
20/06/10  ;23/06/10   
  09:00 – 16:30:  בי� השעות

  .מ"המחיר אינו כולל מע. למשתת- , 1,600  :עלות

�מפרט ה    :המחיר כולל IPC  ארוחת ,   בעברית�כיבוד קלו  צהריי  �במש� היו.  

   .ביו� הראשו� של הקורס יימסרק 'צ    �   יו� מתחילת הקורס  30  :תנאי תשלו�

  )4קומה (  אביב�רמת החייל תל, 31רזל הב' רחב    �הקורסי� מתקיימי
�  .פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמי

  מ"בע .ג.הדרכה יעו. ומסחר א. א.א  :אל 

 

                IPC-A-610   חידוש הסמכה����      ההסמכקורס  ����  :ל טופס הרשמה 

       IPC/WHMA-A-620  חידוש הסמכה ����     ההסמכקורס ���� 

                            :טלפו!             : כתובת          :חברה

           ;          ;              :ת/ ש� המשתת� 
  

  .תשלו� כמפורט לעילהלתשלו� ולתנאי  התחייבותכתב טופס זה מהווה 

        : חותמת+ חתימה    _________________ : תפקיד           : המאשר ש�

                  : Email ________________: נייד       :טלפו!

                        :  ש� וכתובת למשלוח חשבונית

     מ     "לא כולל מע,  1600חידוש הסמכה ���� מ     "לא כולל מע,  2200ה  הסמכקורס  ����

  .או אי הגעה ביו� הקורס  יחויב בתשלו� מלא/ו  ימי� לפני תחילת הקורס  5יטול השתתפות ב

 !הרשמה מראש חובה
9730053�03:  'פקס    

 agrushka@zahav.net.il:  ל"דוא
 


