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  התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

  פורום סטודנטים ומהנדסים צעירים

  באילת, 2015 בדצמבר 2�4, אירוע פורו� הסטודנטי�   :דו�הנ

הרביעי של  התאגדות  מהנדסי  חשמל )  לשעבר  יו� הסטודנט(אירוע  פורו�  הסטודנטי�  
פרטי� . 2015חשמל   –ואלקטרוניקה בישראל יתקיי� במקביל לכינוס  השנתי של  ההתאגדות 

אירוע  פרטי� נוספי� אודות . com.2015electricity.wwwנוספי� על הכינוס בקישור 
 יפורסמו באתר פורו� הסטודנטי� – 2015פורו� הסטודנטי� 

il.org.seeei.www://http/�_פורו�כללי/סטודנטי.html.   

  הינו כנס שנתי בו התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 2015ורו� הסטודנטי� אירוע פ 
להשתת% בכנס , מזמינה סטודנטי� להנדסת חשמל ואנרגיה בשלבי� מתקדמי� ללימודיה�

חלקו במתכונת  , אור& שלושה ימי�אירוע פורו� הסטודנטי�. בינלאומי כאורחי ההתאגדות 
  .  על פי בחירת�2015חשמל תפי� במושבי משת המשתתפי� האירוע ובשאר ת עצמאי

הנ& . ראה פרטי� באתר הפורו�, תחרות פרויקטי הגמרבמסגרת האירוע ייער& שלב הגמר של 
  . להחש% לקהילייה המקצועית ואולי לזכות בפרס, מוזמ� לקחת חלק בתחרות

חדר (ת מלו�  לילות בבי2לני�  .  'והחזרה ביו� ו' היציאה ביו� ד, ההסעה באוטובוסי� לאילת
  .פוגשי� בקהילייה ואולי מעסיק ונהני� מתוכנית מגוונת, ) סטודנטי�2משות% לכל 

נית� להרש� לפורו� ללא עלות באמצעות טופס מצור% או בקישור  (לחברי הפורו�ההשתתפות 

il.org.seeei.www://http/אגדותלהת_הרשמה.html  )לבקשת ).  לציי� שאתה סטודנט
  עקב מספר המקומות המוגבל אנו , הרשמה לאירוע  נא מלא ושלח את הטופס הלוטה
  .מתנצלי� מראש א� לא נוכל לאשר את הרשמת&

  ,         בברכה
  

  ר רמי פינקלר"ד

  מרכז הפורו�
  

  

  

  

  

  

  

 להתראות באילת בדצמבר

  באילת הסטודנט ביום סטודנטים 85 השתתפו 2012 בשנת
  בירושלים הסטודנט ביום סטודנטים 100 השתתפו 2013 בשנת
  באילת הפורום באירוע סטודנטים 100 השתתפו 2014 בשנת
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   ואלקטרוניקה בישראלהתאגדות מהנדסי חשמל

  פורום סטודנטים ומהנדסי צעירים

  באילת, 2015 בדצמבר 2�4, אירוע פורו� הסטודנטי� 

  2015ת באירוע פורום הסטודנטים בקשת השתתפו

  6134117-03או לפקס    il.rgo.seeei@studentsנא למלא ולשלוח ל 

  סטודנט במוסד  שם משפחה  שם פרטי

    אנגלית  עברית  אנגלית  עברית

  טלפון נייד  ל"כתובת דוא

    מחלקת לימודים

    ה"שנת לימוד בתשע

    מסלול/התמחות

    תאריך צפוי של קבלת התואר

    ה"אגיש פרויקט גמר בתשע/האם הגשתי

    תלמיד לתואר

    שנת הרישום לפורום הסטודנטים

 

, במידה ואקבל הודעה כי בקשתי אושרה. דוע לי כי לא כל בקשה תאושר עקב הקצאת מקומות מוגבלתי
  .ח להשלמת הרישום" ש100אני מתחייב לשלם סך 

  .לרשומים יישלח סדר יום מפורט ונתוני נקודת האיסוף להסעה

                                 :             תאריך                            : חתימה
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  טופס בקשה להרשמה להתאגדות

  :ולהלן ,  להצטרף כחבר להתאגדותאני מבקש

  ..............................  :שם האב  ..................  :שם פרטי  ...................  :שם משפחה

 ) :.../...................מספר / ספרת ביקורת ( מספר תעודת זהות 

 ...................................): באנגלית(שם פרטי..............................): באנגלית(שם משפחה 

:....................... ישוב....... מספר הבית : ..............................רחוב: כתובת מגורים
 ..................מיקוד

 :...................... פקס בית: ............... נייד: ........................ טלפון בבית כולל קידומת

 .................................דואר אלקטרוני בעבודה  : .............................דואר אלקטרוני פרטי

 .משרד/ד אקדמימוס/מוסד/מפעל: ....................................................................שם מקום העבודה

 ...................מיקוד:.................................ישוב...... מספר: .......................................כתובת רחוב

 .:.....................פקס בעבודה: ....................... נייד.  : ..........................טלפון העבודה כולל קידומת

 :...........................שנת עלייה: ...................... תאריך לידה:............................ ארץ לידה

 השכלה אקדמית

  תואר  פקולטה  שנת סיום  המוסד האקדמי  השכלה

          תואר ראשון
          תואר שני

          תואר שלישי

 

 ..................................מדור............................' מס: רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

  ): ...........................נא לפרט(ארגונית או ניהולית , מקצועית: מומחיות התמחות מיוחדת
.......................................... ................................................................................. 

 :בפורום הסטודנטיםאני מעוניין להצטרף ולהיות פעיל 

י "בזה לקבל כל דבר פרסומת ועדכונים אשר ישלחו אלי ע) מחק את המיותר ( לא מסכים  / מסכיםאני 
  .ההתאגדות

 אני אמלא בנאמנות את תקנון. ה שכל הפרטים להלן נכונים ומדויקים/אני החתום מטה מצהיר
   .ההתאגדות

  .  ששמי יפורסם באתר האינטרנט של ההתאגדות)  מחק את המיותר  ( לא מסכים / מסכיםאני 

  

 : ....................................תאריך  : ............................חתימה

  

 ל"בדוא ושלח סרוק או בפקס ושלח חתום, מלא


