לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
המרכז הטכנולוגי – המחלקה להשתלמויות

אגודת חשמל ואלקטרוניקה

ערב עיון "אנטנות סלולריות  -היבטים טכנולוגיים ,בריאותיים וציבוריים"
יתקיים ביום ד'  4.1.2006במלון ה"שרון" רח' רמות ים  , 5הרצליה
בעת האחרונה מתנהל ויכוח ציבורי בנושא "הקמת אנטנות סלולריות" ,מה הדרכים והנהלים להקמתן האם
נדרש לשפר אותם ומה הסבירות שהן עלולות להזיק לבריאות הציבור .מטרת ערב העיון להציג את הנושא על ידי
הגורמים הממלכתיים האחראים עליו מזוויותיו השונות.
תוכנית ערב העיון:

16:30 – 16:00

רישום וכיבוד קל

16:35 – 16:30

דברי פתיחה :נציג אגודת חשמל ואלקטרוניקה  -לשכת המהנדסים.

16:50 – 16:35

היבטי רישוי תקשורת
מרצה :מר משה גלילי ,המשנה למנהל הכללי וסמנכ"ל בכיר לניהול
ספקטרום ורישוי תדרים ,משרד התקשורת

17:10 – 16:50

היבטי איכות הסביבה  -היתרים
מרצה :פרופ' סטיליאן גלברג ,ראש אגף מניעת רעש וקרינה,
המשרד לאיכות הסביבה

17:25 – 17:10

היבטי בריאות הציבור
מרצה :פרופ' מנפרד גרין ,ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות
במשרד הבריאות

17:45 – 17:25

"מודל מודיעין" לפריסה סלולרית חדשה שנעשתה בשיתוף תושבי
מודיעין ובשיתוף  4חברות הסלולריות לפי שיטת ""win – win
מרצה :מר אלכס וינרב ,סגן ראש העיר מודיעין
מחזיק תיק איכות הסביבה ,שימור אתרים ותיירות

18:05 – 17:45

הפסקה

18:25 – 18:05

היבטים טכנולוגיים לפריסת הרשת הסלולרית
מרצה :מר דורון קורץ ,סמנכ"ל הנדסה בחברת פלאפון

18:40 – 18:25

זוויות הראייה הציבורית
מרצה :אבי דאבוש ,רכז הפורום לסלולריות שפוייה )שתי"ל(

19:00 – 18:40

פאנל שאלות ותשובות ,בהשתתפות המרצים.

לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
המרכז הטכנולוגי – המחלקה להשתלמויות

עלות ערב העיון:
חבר לשכה₪ 120 :
לא חבר לשכה₪ 170 :
לפרטים נא לפנות לטלי מיכלסון
מנהלת אגודת חשמל ואלקטרוניקה בלשכת
המהנדסים.
טלפון 03-5227919 :פקס03-5228133 :
אי -מיילkmhandsm@inter.net.il :
אתר האינטרנטwww.engineers.org.il :

הרשמה ותשלום מראש יש להעביר עד תאריך
 27.12.2005בשיק  /כרטיס אשראי /
התחייבות מעסיק חתומה ומאושרת על דף לוגו
חברה
זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי  -יקבלו מלגה בגובה
 50%מדמי הרישום ועד  ₪ 600מצטבר שנתי,
בהתאם לקריטריונים של הקרן ,בהגשת המסמכים
הדרושים .פרטים בטלפון5227919 – 03 :

@ ספח הרשמה לערב עיון "אנטנות סלולריות"
לכבוד:
לשכת המהנדסים ת.ד  6429תל אביב 61063

פקס03-5228133 :
@ אבקש להירשם לערב העיון שיתקיים ב –  4.1.2006במלון השרון הרצליה
שם משפחה _______________ :שם פרטי _______________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__|:
מקום עבודה_________________________:
לא חבר
/
חבר לשכת המהנדסים
נא סמן:
כתובת _________________________ ישוב ____________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון ________________________:טלפון נייד ________________________:פקס____________:
ד"א___________________________________________________________________________:
)*( נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג  □ :ויזה

□ ישראכרט

□ אמריקן אקספרס

□ דיינרס קלאב.

בסך של  .₪ ______________ :שם בעל הכרטיס _______________________________ :
ת.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.
מס' כרטיס|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| :
תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :
)*( רצ"ב שיק בסך של _____________ :לפקודת לשכת המהנדסים
תאריך_________________________:

חתימה____________________________________:

