לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל
אגודת מהנדסי מכונות  -ענף אנרגיה

ערב עיון בנושא

האתגר ההנדסי של האנרגיות החלופיות
יתקיים ביום רביעי 23 ,בינואר  ,2008בשעה 15:00
במלון "השרון" ,רח' רמת ים  ,5הרצליה פיתוח

כללי  :המערכת להספקת אנרגיה היא מערכת המספקת תשומה ראשונית ועיקרית לכל מערכות הייצור והשירותים
בכל ענפי המשק ,ומהווה שירות חיוני המאפשר למשקי הבית קיום ברמת חיים גבוהה .המערכת היא קומפלקס של
תשתיות קריטיות הנמצאות בכל משק כלכלי מודרני ,והיא כוללת מערכות יבוא ,שינוע ,ייצור ,תפעול ,אחסון וקווי
שיווק והולכה של מוצרי האנרגיה עד לצרכן הסופי.
אין ספק שפעילותה ויעילותה של הכלכלה הלאומית בכללותה תלויה בטיב ובאיכות התפקוד של משק האנרגיה.
מטרת ערב העיון הנוכחי של ענף האנרגיה בלשכת המהנדסים ,היא להעלות את המודעות של אנשי המקצוע
והמתכננים להישגים שהושגו בארץ בתחומי המו"פ והמעשה של ניצול האנרגיה הסולארית לייצור חשמל ,ליצור
דיאלוג בין המפתחים לבין ציבור המהנדסים ,להציג את הזדמנויות התעסוקה העתידית בתחום זה ,ואם וכאשר
הפרויקטים יתממשו ,ליצור "לובי" מקצועי לקידום הרעיונות שיועלו ולתמיכה בהם.
על סדר היום:
 15:20 – 15:00התכנסות והרשמה
 16:00 – 15:20פתיחה  :מר עמנואל ליבן ,יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים.
מר אמנון ענב ,יו"ר ענף אנרגיה ,לשכת המהנדסים.
יעדי משרד התשתיות בשנים הקרובות לבניית כלים לעידוד ותמיכה בפרויקטי מו"פ –
דר' שלמה ולד ,מדען ראשי ,משרד התשתיות הלאומיות
אנרגיה חלופית זולה ,אמינה ולא מזהמת –
מר יהודה ברוניצקי ,יו"ר אורמת.
 16:30 – 16:00אופקים חדשים לאנרגיה מתחדשת ,פרופ' דן זסלבסקי ,הטכניון
 17:00 – 16:30אנרגיה סולארית תרמית להפקת חשמל ודלקים ,פרופ' אברהם קריבוס ,אונ' תל אביב
 17:30 – 17:00הפסקה וכיבוד קל
 18:00 – 17:30תח"כ סולאריות מסחריות מישראל ,הישגי העבר ותכניות לעתיד,מר אבי ברנמילר ,מנכ"ל חב' סולל
 18:30 – 18:00מקומה של האנרגיה הפוטווולטאית במערכת חשמל עתידית ,פרופ' דוד פיימן ,אונ' בן גוריון
 19:00 – 18:30פאנל בהשתתפות המרצים בנושא  :האם יש צורך בשינוי משק האנרגיה בישראל ?
*ייתכנו שינויים בתוכנית ההרצאות.

פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים ,אמיר קאופמן ,מנהל האגודה ,טלפון (03) 524 0274 :שלוחה 5
פקס .(03) 5275346 :דואר-אלקטרוני  amir@aeai.org.ilכתובת האתר באינטרנטwww.engineers.org.il :
דמי השתתפות:
לא חבר לשכה  ₪ 50 :לחבר לשכת המהנדסים ₪ 30 :

יש להסדיר תשלום מראש עד  17/01/2008בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.

