לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי כימיה וכימאים
תוכנית המפגש

"התפתחות התעשייה הכימית והפטרוכימית בישראל"
יום שלישי23.10.2007 ,
מלון "נוף" שדרות הנשיא  ,101חיפה
 09:00 – 08:30התכנסות וכיבוד קל
 09:20 – 09:00ברכות
מנחה :דר' אליק גרויסמן ,בתי זיקוק ,משנה ליו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים
ברכות :אייל גינזברג – יו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים
 10:00 – 09:30פרופ' יכין כהן ,דיקן הפקולטה להנדסה כימית ,הטכניון
"קשרים בין האקדמיה לתעשייה הכימית"
 10:30 – 10:00שלמה כרמי,מהנדס תהליכים בכיר אגף טכנולוגיות ,כרמל אולפניים
"פיתוח מתקן ייצור פוליפרופילן וחומרי גלם"
 11:00 – 10:30פרופ' מוטי הרשקוביץ ,אוניברסיטת בן-גורין בנגב ,באר-שבע
"מחקר יישומי באוניברסיטת מחקר – תרומה לפיתוח חדשנות ותחרותיות בתעשייה".
 11:20 – 11:00הפסקת קפה
 12:00 – 11:30דר' שמואל גזית ,המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,כרמיאל
"עיצוב המהנדס ב 160 -נקודות זכות האקדמי"
 12:30 – 12:00שרה פוריה  MScמנכ"ל המרכז לייעוץ ברגולציה לתעשייה הכימית
"להתמודד עם  - REACHהשפעת החקיקה האירופאית לרישום ורישוי
כימיקלים על התעשייה הכימית בישראל"
 13:00 – 12:30פרופ' רפי סמיאט )מכון המים ,הטכניון(.
"תהליכי התפלה וטיפול במים בתעשייה"
 14:00 – 13:00ארוחת צהריים
 15:00 – 14:30גד מנדלסון ,סמנכ"ל )ט( בתי זיקוק לנפט בע"מ
"היבטים הנדסיים בתעשיית הנפט וטכנולוגיית עיבוד הנפט במאה ה"21-
 15:30 – 15:00ד"ר אילן מלסטר ,ממונה מקורות יבשתיים ,המשרד להגנת הסביבה ,אגף ים וחופים
"זיהום הים ע"י מפעלי תעשייה ומניעתו"
 16:00 – 15:30פאנל
דמי השתתפות :לא חבר לשכה ,₪ 230 :לחבר לשכה₪ 180 :
נא להסדיר תשלום מראש עד  16/10/07בשיק/כרטיס אשראי/התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
ביטול השתתפות :ניתן לבטל השתתפות ביום העיון בכתב בלבד עד ל  16/10/2007ללא 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% -מגובה דמי הרישום ועד  800ש"ח מצטבר
שנתי ,בהתאם לקריטריונים של הקרן לשנת  .2007לפרטים03-5227919 :
מצ"ב טופס הרשמה

 ----------------------------טופס הרשמה ---------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6לכבוד :לשכת המהנדסים  -ת.ד  6429תל אביב 61063
הנני מעוניין להשתתף ביום עיון":התפתחות התעשייה הכימית והפטרוכימית בישראל"

)חבר 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 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 __________________________

