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

יום עיון בנושא:
"גילוון חם וצביעה"

מלון חוף התמרים ,עכו
יום שלישי ,בשעה  16 ,09.00בדצמבר 2008
הכנס לזכרו של מר אלי שריד ז"ל מנהל כללי אמזה כימיקלים
 09:00 – 09:30התכנסות והרשמה
 09:30 – 09:45משה גרף ,דברי פתיחה לזכרו של מר אלי שריד ז"ל
אינג' יצחק רז ,יו"ר לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמיים במקצועות הטכנולוגיים בישראל ע"ר
ד"ר אליק גרויסמן ,יו"ר אגודת מהנדסי הכימיה והכימאים בישראל
 09:45 – 10:15דורון אלוני ,צינורות המזרח התיכון גלוון

"גלוון באבץ חם הלכה למעשה "
 10:15 – 10:45שי שריד ,אמזה כימיקלים
"גימורים מכאניים למתכת "

 10:45 – 11:05הפסקת קפה
 11:05 – 11:35ד"ר פליקסEmat ,

"ציפוי  PVCעל מוצרים מגולוונים "
 11:35 – 12:20ד"ר יצחק נגו ,כמו הנדסה

"הכנת שטח של מוצרים מגלוונים לצביעה"
 12:20 – 12:50דני עמר ,גוונים

"תהליכי צביעה במפעל גוונים "
 12:50 – 13:00ישיבת העמותה לטכנולוגיות ציפוי וגימור ,הישיבה לחברים בלבד
 13:00 – 14:00ארוחת צהריים
 14:00 – 14:40סיור במפעל צינורות המזרח התיכון )קבוצה א'( סיור במפעל גוונים )קבוצה ב'(
 14:40 – 15:20סיור במפעל צינורות המזרח התיכון )קבוצה ב'( סיור במפעל גוונים )קבוצה א'(
דרכי הגעה למלון :
א .ברכב :מי שמגיע מתל אביב נוסע דרך כביש ואדי מילק או ואדי ערה ומגיע לצומת יגור .בצומת יגור
פונה ימינה ונוסע עד סוף הכביש לצומת סומך  .בצומת סומך פונה שמאלה ונוסע עד סוף הכביש עד
לכביש חיפה עכו  .בכביש חיפה עכו פונה ימינה ונוסע בכביש עד צומת כפר מסריק )מימין מרכז קניות
,משמאל מפעלי טמבור עכו דרום ,רמזור חמישי( פונה שמאלה וממשיך ישר עד לככר ,המלון נמצא
משמאל לכיכר.
ב .רכבת  :תחנת רכבת של עכו נמצאת מרחק של  2קילומטר צפונית למלון .
ג .אוטובוס  :קו מספר  271מאסף לעכו  .ממרכזית המפרץ.
ד : GPS .רחוב יונתן החשמונאי עכו .

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

מצ"ב טופס הרשמה  -מותנה ברישום מראש

יום עיון בנושא:
"גילוון חם וצביעה"

מלון חוף התמרים ,עכו
יום שלישי ,בשעה  16 ,09.00בדצמבר 2008
הכנס לזכרו של מר אלי שריד ז"ל מנהל כללי אמזה כימיקלים
דמי השתתפות :לחבר לשכה רגיל/חברי  NACEישראל /העמותה לציפוי וגימור ,₪ 200 :חבר לשכה זהב₪ 180 :
חבר לשכה פלטינה /סטודנט ,₪ 160 :לא חבר לשכה /NACE/העמותה לציפוי וגימור₪ 270 :
יש להסדיר תשלום מראש עד  10/12/2008בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
ביטול השתתפות :ניתן לבטל השתתפות ביום העיון בכתב בלבד עד ל  10/12/2008ללא 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 – 5275346ד"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  .2008לפרטים03-5227919 :

 -------------------------------טופס הרשמה ---------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6

לכבוד :לשכת המהנדסים  -ת.ד  6429תל אביב 61063

הנני מעוניין להשתתף "גילוון חם וצביעה" 16/12/2008
)חבר לשכה /חבר העמותה לציפוי וגימור  /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 __________________________

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