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הנדון " :קול קורא" להגשת מועמדות ל"קורס לבודקי מערכות גז ביתיות" (גפ"מ – גז
פחמימני מעובה) בקבוצת "אמישראגז"
רקע
 .1בעקבות רפורמה שיוצאת לדרך ,מוצע בזאת קורס חדש להכשרת בודקי מערכות גז
(גפ"מ) ביתיות לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" מאזור המרכז בשיתוף עם קבוצת
אמישראגז.
 .2הקורס יפתח בתאריך 6..1.6. :וימשך כחודש וחצי עד חודשיים ,בלימודי יום.
המשתתפים בקורס יקבלו שכר במהלך ההכשרה .מותנה במספר משתתפים ( 11לפחות).
 .3קורס בודקי מערכות גז ביתיות מיועד לאנשים המבקשים להיות בודקי מערכות גז
ביתיות ואנשי מכירות של מוצרים נלווים שונים ,בהתאם לתקנות הגז (בטיחות ורישוי),
(רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) התשס"ו  .2112על המועמד לעבור הכשרה והסמכה על
ידי אמישראגז ,על פי נהלים כתובים שלה ,שאושרו ע"י משרד האנרגיה ,ולעבור בחינת
אסמכה באמישראגז.
 .4מועמדים שיחלו בעבודתם וימצאו מתאימים ,יוכשרו בהמשך ויוסמכו על ידי קבוצת
אמישראגז בנוסף  -לתחזק ,להתקין ולפרק מכשירים צורכי גפ"מ דוגמת כיריים,
מחממי מים ועוד.
 .5בתום שנת עבודה ,אמישראגז תסייע למועמדים בקבלת רישיון ממשרד האנרגיה
למתקיני גז רמה  6המתיר ביצוע עבודות רבות ושונות במערכת הגז ,לרבות הקמת
מערכות גפ"מ תחזוקתן ועוד.
מטרה
 .2קורס זה נועד להקנות את הידע העיוני והמעשי הדרוש לעוסקים בגפ"מ .במסגרת
הלימודים יילמדו הנושאים הבאים :פיסיקה  -גדלים פיסיקליים ,תורת החום
ויחידותיה ,נוזלים וגזים ,תורת הגזים ,גפ"מ ,מערכות גז ואביזריהן ,מכשירי גז ,תקני
בטיחות ותקנים ישראליים רלוונטיים ,וידע בתחום המעשי.
במהלך הקורס ישולב פרק מעשי אשר יכלול התנסות בביצוע הבדיקות והעבודה
הנדרשת.
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שותפים לקורס
 .7לקורס שותפים" :צוות" – ארגון גמלאי צה"ל – מרכז מופת -מנהל הפרישה,
וקבוצת אמישראגז.
מסגרת ומבנה התכנית
 .8הלימודים יתקיימו באולם הלימודים של קבוצת אמישראגז ברחוב אחד העם  11ת"א,
קומה ( 2תוסדר חניה למשתתפים בקורס).
 .1מועד פתיחת הקורס 6..1.6. :יום שני.
 .11משך ההכשרה כחודש וחצי עד חודשיים בימים ראשון עד רביעי בין השעות – 18:11
.17:11
הסמכה
 .11בסיום הקורס תינתן תעודת הסמכה מטעם אמישראגז לביצוע בדיקות במערכות הגז
הביתיות .המועמד יהיה מוסמך ורשאי לבצע בדיקות אלה במסגרת ובפיקוח אמישראגז
בלבד.
 .12קבוצת "אמישראגז" בשת"פ "צוות" – יח' התעסוקה ,יסייעו בהעסקת בוגרי התוכנית
אצל קבוצת אמישראגז זאת בכפוף למספר תנאים :נוכחות מלאה בשיעורים ,עמידה
במבחנים ובקריטריונים כמתחייב באמישראגז.
להלן עיקרי ההתחייבות בחוזה ההעסקה של הלומדים:
התחייבות אמישראגז:



תשלום שכר בגובה  ₪5,311לחודש במהלך תקופת ההכשרה (במהלך הקורס ותקופת
הניסיון ,עד לקבלת הרישיון).



במקרה של חוסר התאמה לדעת אמישראגז  -הפסקת העסקה בהודעה של שבוע
מראש.



לאחר מעבר הבחינה וקבלת תעודת ההסמכה ,תשולם משכורת מלאה על ידי
אמישראגז ,על פי תנאי העבודה המקובלים שהוגדרו בחוזה העסקה לתפקיד.
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התחייבות העובד:



העובד מתחייב לעבוד בקבוצת אמישראגז למינימום תקופה של שנתיים מיום
חתימת החוזה ולא פחות משנה וחצי כמוסמך.

תנאי קבלה ודרישות:
 .13הקורס מיועד לפורשי צה"ל  -חברי "צוות".
 .14מבדקים וראיון בפני ועדת קבלה המורכבת מנציגי "צוות" ונציגי אמישראגז .ועדות
קבלה יתקיימו בתאריכים 31.5 :ו.3.2 -
 .15בעלי  12שנות לימוד לפחות.
הנחיות לפעולה:
 .12חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע
ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו למנהלת התעסוקה של מחוזות דן ושרון  -אילנה שורר עד
לתאריך 015./50.6.:תוך ציון הפרטים הבאים :תעודת זהות ,שם מלא ,גיל ,מספרי
טלפון ,כתובת מגורים ,אימייל ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות הצבאי.
הפנייה תהיה במייל חוזר או למיילwcenter@tzevet.org.il :
 .61רשימת המועמדים תועבר לאמישראגז שתנהל את הרשמת המועמדים לצורך זימונם
לראיון בפני ועדת הקבלה.
 .61אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור והנחיה.

אילנה שורר
מנהלת תעסוקה במחוזות דן ושרון
"צוות" – ארגו גמלאי צה"ל
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