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choice and use of corrosion inhibitors, coating 
systems, selection of appropriate alloys for 
corrosive service, and failure analysis.
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between process safety, environment and 
corrosion phenomena, and the role of safety 
and human factor in corrosion management, 
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He is currently lecturer of the courses 
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“Materials and Standards in Oil and Gas 
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אופן התשלום:

  בהמחאה לפקודת “ביה”ס למדעי הנפט  בכרטיס אשראי במזומן
 והאנרגיה”

ת.ד. 17081 ת”א 6117002

  בהעברה בנקאית לחשבון מס’ 
701500/85 

סניף איינשטיין – 833 בנק לאומי 

דמי השתתפות:
 ₪ 2,000 

 חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה - 1,700 ₪

  אני מסכים לקבל דיוור מאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ו/או מבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה לרבות עדכונים 
והצעות שיווקיות

  אני מאשר לקבל חשבון/קבלה דיגיטלי המאושר לצרכי מס בהתאם להוראות סעיף 18 ב' להוראות ניהול ספרים

הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה

ככלל, באשר לקורסים והכשרות שמתוכננים להתקיים באופן פרונטלי, ייתכן שיחולו שינויים במועדי הפתיחה 
וזאת בכפוף להנחיות משרד הבריאות, ההשתתפות בפעילויות אלו מותנת בהצגת תעודת מחוסן או תו ירוק.
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