
 
 לשכת המהנדסים והאדריכלים

  במפעל גווניםסיור ל נךלהזמי תמתכבד
 קורוזייביים ואזוריםצביעה באווירה ימית בנושא 
 2018 במרץ 15, חמישיתקיים ביום המ

 

 : לו"ז

 התכנסות במפעל גוונים 09:45-10:00

  –תעשייתית  / בחירת צבעים להגנה מפני קורוזיה בסביבה ימית -הרצאה  10:00-10:45

 בלשכת המהנדסים והאדריכלים  ישראל NACE – שי ליטני יו"ר פורום קורוזיה 

 אריאל מייזליק, מנהל שיווק בחברת גוונים -צביעה באבקה  -הרצאה  10:45-11:00

 צביעה ברטוב, צביעה באבקה )עם שטיפה כימית, הכנה מכנית, חלקים  -סיור במפעל  11:00-12:15

עוד(, מטלייזינג ) ציפוי אבץ חם בהתזה(, צביעת פלסטיק קטנים/ גדולים, טרמופלסטי ו

 ברטוב ברובוט 

 יוסי עמר, סמנכ"ל בחברת גוונים. -צביעה באבקה טרמופלסטית  -הרצאה  12:15-13:00

 
 *ייתכנו שינויים בתוכנית

 

 הערות: 

 הגעה עצמאית

 לאישור המארגנים.המקומות מוגבל. ההשתתפות הינה אישית על פי מקום פנוי, והיא כפופה  פרמס

 .12.3.18תאריך אחרון לרישום: 

 הסיור מותנה במינימום משתתפים

 .תשלום מראשהרשמה וביום הסיור, נא לשלוח טופס ו/או לשלם לא ניתן להירשם 

 הכניסה עם נשק אסורה בהחלט!

 ומעלה בלבד! 18בהתאם לדרישות החוק, הכניסה לאתר מותרת מגיל 

 

 הוראות הגעה:

אזור תעשייה עכו דרום )מאחורי רמי  -מתחם צינורות המזרח התיכון ב נמצאתצביעה תעשייתית  –חברת גוונים 

 לוי( 

 

 גוונים עכו דרום WAZE -ב
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 דמי השתתפות )נא לסמן את האפשרות המתאימה(
  90מחיר מלא  ₪ 

  70מחיר חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים  ₪ 
  70מחיר חבר איגוד בנייה ותשתיות / עמותת האדריכלים    ₪ 
  70 סטודנט לתואר ראשון )בהצגת תעודה(מחיר    ₪ 
  70אזרח ותיק )בהצגת תעודה( מחיר    ₪ 

 

  03-5272496פקס:   03-5205808 | טלפון  -שמה: לשכת המהנדסים והאדריכלים פרטים והר
  education@aeai.org.ilדואר אלקטרוני: 

 

 .................משפחה.................................. שם פרטי......................................... מ.ז. ...............................שם 

 וד....................שם החברה ............................................................ כתובת.............................................. מיק

 .................... טלפון ....................................   פקס ....................................   נייד................

 ...........................דואר אלקטרוני : .............................................................................................................
 

 אמצעי תשלום

 דיינרס קלאב. ן אקספרס    אמריקישראכרט     ויזה   כרטיס אשראי מסוג  :    

 שם בעל הכרטיס : .........................................  מ.ז. .........................................₪.  בסך של : ................... 

 |__|__/__|__|תוקף   |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|מס' כרטיס 

 (6106301תל אביב  6429המחאות יש לרשום לפקודת: לשכת המהנדסים. )ת.ד  -המחאה    
 

 העברה בנקאית )יש לשלוח אישור העברה במייל או בפקס(   
 409-242004מספר חשבון  065שם הסניף דיזנגוף מספר סניף  31בנק הבינלאומי הראשון בע"מ מספר הבנק 

 
 מצ"ב התחייבות חברה לתשלום.   

 
 כוכבים ..............מבקש לחייב אותי בסך של  ת המהנדסיםאני חבר לשכ   

 
 חתימה ....................................     תאריך ....................................

 
 איך הגעת אלינו?

 אחר  מדיה חברתית  חיפוש באינטרנט     המלצה מחבר  מידעון במייל   אתר אינטרנט הלשכה 
 יחויב במלוא דמי ההשתתפות.הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד 

 
ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם לשכת המהנדסים 

  להסרה נא סמן/י כאן.  .והאדריכלים. ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל
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