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

יום עיון
"שימוש במתכות ושימור איכות הסביבה"
מלון טל ,הירקון  287תל אביב
יום רביעי 19 ,במרץ 2008

 8:30 – 9:00התכנסות
מנחה :ד"ר אליק גרויסמן ,יו"ר אגודת מהנדסי כימיה והכימאים
בתי זיקוק לנפט בע"מ ,המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 9:00 – 9:30ברכות:
אינג' יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים
ד"ר אליק גרויסמן ,יו"ר אגודת מהנדסי כימיה והכימאים
בתי זיקוק לנפט בע"מ ,המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
 9:30 – 10:00ד"ר אריה פיסטינר ,ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים ,המשרד להגנת הסביבה

"מניעת חדירת חומרים מסוכנים לסביבה "
 10:00 – 10:30פרופ' יאיר עין -אלי ,הטכניון ,חיפה
"שימוש באינהיביטורים ידידותיים לסביבה"

 10:30 – 11:00הפסקת קפה
 11:00 – 11:30יעקב מור ,מנהל מחקר ופיתוח טמבור

"צבעים ואיכות הסביבה"
 11:30 – 12:00ד"ר נעם אליעז ,אוניברסיטת תל-אביב
"חקר כשל ואחזקה מונעת :ממטוסים לגוף האדם"
12:00 – 12:30דני חיימוביץ' ,נציגות חברת  BKGiulini Water Solutionsבישראל

"שימוש במעכבי שיתוך שלא מכילים מתכות במערכות מי קירור"
 12:45 – 13:45ארוחת צהריים
 14:00 – 14:30טליה גולדברג ,מנכ"ל דקופיינט בע"מ

"אומנות ותעשייה"
 14:30 – 15:00ד"ר אלברטו קאופמן ,נשיא איקא מעבדות ,חיפה
"בחירת חומרים לשימוש בטמפרטורות גבוהות"

 15:00 – 15:30פאנל ודיון עם השתתפות המרצים

מצ"ב טופס הרשמה  -מותנה ברישום מראש

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

יום עיון
"שימוש במתכות ושימור איכות הסביבה"
דמי השתתפות :לא חבר לשכה ,₪ 200 :NACE/לחבר לשכה רגיל/חברי  NACEישראל₪ 150 :
חבר לשכה זהב ₪ 135 :חבר לשכה פלטינה ₪ 120 :לסטודנט ₪ 110
יש להסדיר תשלום מראש עד  13/03/2008בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
ביטול השתתפות :ניתן לבטל השתתפות ביום העיון בכתב בלבד עד ל  13/03/2008ללא 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 בלבד ועד  1000ש"ח מצטבר
שנתי ,בהתאם לקריטריונים של הקרן לשנת ) .2008מותנה במילוי טופס בקשת השתתפות בשכ"ל חתום ע"י
המעסיק ובאישור הקרן ,ובמילוי טופס התחייבות של הלומד עד יום לפני מועד יום העיון( לפרטים דנה/לימור 03-
 5240274שלוחה .2/6
חנייה :משתתפי יום העיון יוכלו לרכוש שובר חניה של "חניון מציצים" בעלות של  ₪ 10ליום לחניה.
את השובר ניתן לרכוש בקבלת בית המלון ,ולהציגו ביציאה מהחניון.

 ------------------------------טופס הרשמה ---------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6לכבוד :לשכת המהנדסים  -ת.ד  6429תל אביב 61063

הנני מעוניין להשתתף "שימוש במתכות ושימור איכות הסביבה" 19/03/2008
)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 __________________________

