לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(

מודיעים על יום עיון בנושא:

" ציפויים מיוחדים בציוד שאיבה "
ביום שלישי  19ביוני  - 2007מרכז מבקרים באתר ספיר )מקורות( ,כ 7 -ק"מ צפונית לטבריה
בתוכנית:
09.00-09.30

התכנסות וכיבוד קל

09.30-10.00

דברי ברכה – רוני רן – מנהל יח' שירותי הנדסה/מקורות
ד"ר אליק גרויסמן – יו"ר פורום  NACEישראל

10.00-10.30

סקירה כללית בנושא ציוד שאיבה במקורות כולל ניתוח מקרי קורוזיה –
תמיר לדרמן – מנהל מח' הנדסת מכונות/מקורות

10.30-10.45

הפסקה קפה

10.45-11.15

שיפוץ ציוד שאיבה בעזרת ציפוי  - Corroglassמיכאל זחוביצקי/חב' המחדש

11.15-11.45

שיפוץ ציוד שאיבה בעזרת ציפוי  - Thortexבני המר /חב' יורוסיל

11.45-12.15

עבודות אחזקה עם ציפוי פוליאוריה  -משה זמיר/חב' טמבור

12.15-13.00

ארוחת צהריים

13.00-14.00

סיור באתר ספיר  -רחל אלמוג/מנהלת מרכז מבקרים באתר ספיר/מקורות

14.00-14.30

שיפוץ משאבות על בסיס ציפויים מסוג – DUROMAR
אורי אור /לאור הנדסה

14.30-15.00

שיפוץ משאבות בעזרת ציפויים על בסיס פוליאוריתן מסוג  - Metalineחב' גומי תל אביב

15.00-15.30

ניסיון עם ציפויים מיוחדים במרחב הדרום -
אמנון איילון – מנהל משרד טכני/מ .הדרום/מקורות

15.30-16.00

סיכום :שאלות ותשובות  -גרגורי ניזביצני – מנהל מח' הנדסת קורוזיה וחומרים/מקורות

הגעה ברכב :מאזור המרכז יש להגיע לצומת המוביל ,אחר כך לצומת גולני  -פונים צפונה לכביש  65ומגיעים עד לצומת נחל
צלמון דרום – פונים מזרחה לכביש  – 807מגיעים עד צומת מגדל )על הכנרת(.
לפנות צפונה לכביש  90לאחר שעוברים את גינוסר )מצד ימין( ,עוברים פניה שמאלה לחוקוק ,עוד כ 500 -מטר מצד ימין יש
כניסה לאתר ספיר )מקורות(.
להיכנס לאתר ולנסוע כל הזמן ישר עד שמגיעים למרכז מבקרים.
יש להצטייד בתעודת זהות .הכניסה ללא נשק וללא מצלמות.
הסעה :הסעה תצא מתחנת הרכבת ארלוזרוב )רכבת מרכז( תל-אביב ליד מסוף אל-על )ליד הירידה לאיילון דרום(
בשעה  06:30בבוקר.
הסעה מותנית במינימום נרשמים לאוטובוס.
לחבר לשכה /חברי  NACEישראל₪ 80 :

דמי השתתפות :לא חבר לשכה,₪ 110 :NACE/
לסטודנט חבר לשכה ) ₪ 65עם הצגת תעודה(
יש להסדיר תשלום מראש עד  14/06/2007בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
ביטול השתתפות :ניתן לבטל השתתפות ביום העיון בכתב בלבד עד ל  14/06/2007ללא חיוב.
לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי ההשתתפות
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים ,ת"ד  6429תל אביב  61063טל' 03 - 5275360 :שרון אברהם,
פקס' 03 – 5275346 :ד"א lishka2@zahav.net.il :אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לנצל את מלגת הקרן –  75%גובה דמי הרישום ועד  800ש"ח מצטבר שנתי,
בהתאם לקריטריונים של הקרן .לפרטים03-5227919 :

אנא הבטיחו מקומכם בהקדם
יום העיון מוגבל ל 50 -משתתפים

 ------------------------------טופס הרשמה ---------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6לכבוד :לשכת המהנדסים  -ת.ד  6429תל אביב 61063
הנני מעוניין להשתתף ביום עיון  :ציפויים מיוחדים בציוד שאיבה ב} 19/06/2007חבר לשכה  /לא חבר )מחק את המיותר({

שם משפחה__________________ שם פרטי _____________________ מ.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___| .
שם החברה ____________________________________ כתובת_______________________ מיקוד____________
טלפון _________________________ פקס ________________________ נייד_________________________
דואר אלקטרוני _____________________________________________________________________________ :
*מצב המחאה ע"ס  ____________ :לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים.
*מצב טופס התחייבות לתשלום חתום ע"י החברה
*נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג  □ :ויזה □ ישראכרט □אמריקן אקספרס

□דיינרס קלאב.

בסך של  .₪ ____________ :שם בעל הכרטיס  _____________________ :ת.ז__________________________ .
מס' כרטיס |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

תוקף הכרטיס |__|__|__|__/

*אני חבר לשכה מבקש לחייב אותי בסך של ________ כוכבים.
*ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב 12-תשלומים ,הטבת הכוכבים ניתנת על תנאי ובכפוף לתשלום כל  12התשלומים .היה ויופסקו התשלומים מכל סיבה
שהיא אשלם לאלתר את שווי ההטבה שניתנה.
*ידוע לי כי במידה ויתרת הכוכבים בכרטיסי תהיה קטנה מהמבוקש או שאיני זכאי לכוכבים ,יהיה עלי להשלים את הסכום המבוקש באופן מיידי ללשכת המהנדסים.
*שימוש בכוכבים עבור השתתפות אישית בלבד ואין אפשרות לניצול כוכבים עבור השתתפות נלווים.

תאריך _________________________ חתימה __________________________
אני מעוניין בהסעה הלוך וחזור )יש לסמן (X

