לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי כימיה וכימאים – הפורום הישראלי לחשמל סטטי

יום עיון בנושא :מאפייני תכנון במפעלי תעשייה מהיבט של חשמל סטטי
בית המהנדס ,דיזנגוף  ,200ת"א ,ביום רביעי 16 ,ביוני 2010
09:00-09:30
09:30-10:00

התכנסות ,כיבוד קל והרשמה
דברי פתיחה:
ברכות -אינג' יצחק רז ,יו"ר לשכת המהנדסים.
מנחה – איל צדוק ,יו"ר הפורום הישראלי לחשמל סטטי
ד"ר אליק גרויסמן ,יו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים ,לשכת המהנדסים
בני שגיב ,סמנכ"ל בטיחות וגהות רותם ,מנהל מרכז מצוינות בטיחות וגהות כי"ל

הרצאות מושב בוקר
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:45
11:45-12:10
12:10-13:00

"גורמי סיכון להתלקחות אש והשפעתם על התכנון בחברות הנדסה" – יוסי ובר ,מהנדס יועץ
"השפעת לחות נמוכה על תפעול ותפוקה בתהליכי יצור" – יניב גלבוע ,תעשיה צבאית בע"מ
" ניטרול חשמל סטטי באמצעות אופטימיזציה של  – "Conductive FRPאיל צדוק ,מהנדס יועץ
"שיקולי בחירת רצפה אנטיסטטית לחדרים נקיים" – רפאל ארצי ,מהנדס חשמל ובקרה
הפסקת צהרים

הרצאות מושב צהריים
13:00-13:30
13:30-14:15
14:15-14:40
14:40-15:00
15:00-15:15

"שיפור הבטיחות בצנטריפוגות" – דורון גודר ,טבע-טק בע"מ
"שינוע קרוסין בצנרת ארוכה ובמהירות גדולה  -ללא סיכון חשמל סטטי" – איל צדוק ,מהנדס יועץ
" נזקי חשמל סטטי בשנאים למתח גבוה" – שמעון בוגן ,גדות מסופים לכימיקלים בע"מ
"תקן ישראלי מעודכן לטיפול בסיכוני חשמל סטטי -סקירה קצרה" – איל צדוק ,מהנדס יועץ
פנל מרצים לשאלות ותשובות

*ייתכנו שינויים בתוכנית
לפי סעיף )3ב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( התשנ"ו  1996משרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה – אגף הפיקוח על העבודה מכיר ביום עיון זה כ 1-יום השתלמות עבור הממונים על הבטיחות.
דמי השתתפות )כולל ארוחת צהרים וכיבוד קל(
חבר מועדון זהב ₪ 80
חבר פלטינה ₪ 70
לחבר לשכת המהנדסים ,₪ 90
סטודנטים/גמלאים/חיילים עד גיל ) 21בהצגת תעודה( ₪ 70
למי שאינו חבר לשכה ₪ 120
יש להסדיר תשלום מראש עד  14/6/2010בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן.
ביטולים :הודעות ביטול בכתב תתקבלנה עד  5ימים לפני יום האירוע .ביטול לאחר מועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.

לפרטים נוספים והרשמה :
טלפון  ,(03) 5240274שלוחה  ,127פקס  (03) 5275346 :ת"ד  ,6429תל-אביב 61063
דורון צור ,מנהלת אגודת מהנדסי כימיה וכימאים ,לשכת המהנדסים והאדריכלים,
אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
דואר אלקטרוניdoron@aeai.org.il :

 -----------------------------טופס הרשמה ---------------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6נא לרשום אותי ליום עיון בנושא :מאפייני תכנון במפעלי תעשייה מהיבט של חשמל סטטי שיתקיים ב 16/06/2010
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 __________________________

