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

מודיעים על יום עיון וסיור מקצועי בנושא

"הבטים הנדסיים ומדעיים בתעשיית צבעים במאה ה"21-
יתקיים ביום שלישי 18.12.07
במפעל טמבור  -אזור התעשייה עכו )אתר אסקר(
בתוכנית:
10:00 – 09:30
10:15 – 10:00

11:15 – 10:15
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
12:45 – 12:15
13:45 – 12:45
14:30 – 13:45
15:45 – 14:45

התכנסות
מנחה יום העיון  :מר משה זמיר  -מנהל טכני ,חברת טמבור
ברכות:
מר רונן קזרמן  -מנהל הצבעים לתעשייה ,חברת טמבור
מהנדס אייל גינזברג  -יו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים ,לשכת המהנדסים
ד"ר אליק גרויסמן – משנה ליו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים ,לשכת מהנדסים
"מגמות עולמיות בתעשיית הצבע"
מרצה :יעקוב מור  -מנהל מחקר ופיתוח טמבור
"מערכת מובילות לגשרי מתכת ובטון ברוסיה"
מרצה :ד"ר מיכאל טבצניק ,ראש תחום תעשיה במעבדה
הפסקת קפה
"פוליאוריאה בהתזה חמה"
מרצה :איתן צור ,מרכז תמיכה טכנית פוליאוריאה
ארוחת צהריים
"שילוב גוונים בראיה ארכיטקטונית"
מרצה :ניבה יחיאב-אדריכלית הבית
סיור ביצור צבעים ובמחסנים של חברת טמבור  -עכו דרום

הגעה :רכב-נוסעים על כביש  4דרך עכו-חיפה .עוברים את רפאל ,לאחר תחנת דלק פז פונים שמאלה לכביש פנימי ,לאחר
 400מטר כניסה לאתר אסקר.
אוטובוס-קווים  251,271מחיפה-תחנה מרכזית מפרץ )לרדת בתחנת נעמן(
ברכבת-יורדים בתחנת הרכבת בעכו ,עוברים ברגל שתי כיכרות ,בכיכר השנייה לפנות שמאלה ,לקחת אוטובוס קו ,271
לרדת בתחנת נעמן.
יש להצטייד בתעודה מזהה ונעליים סגורות.
דמי השתתפות :לא חבר לשכה ,₪ 50 :NACE/חבר לשכה/חברי  NACEישראל,₪ 30 :
סטודנט )תואר ראשון( חבר לשכה  :ללא תשלום
יש להסדיר תשלום מראש בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
ביטול השתתפות :ניתן לבטל השתתפות ביום העיון בכתב בלבד עד שלושה ימים לפני מועד האירוע ,ללא 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 .לפרטים03-5227919 :
יום העיון מוגבל ל 50 -משתתפים

מצ"ב טופס הרשמה  -מותנה ברישום מראש

 ------------------------------טופס הרשמה ---------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6לכבוד :לשכת המהנדסים  -ת.ד  6429תל אביב 61063
הנני מעוניין להשתתף "הנדסיים ומדעיים בתעשיית צבעים במאה ה18/12/2007 "21-
)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 __________________________

