משרד התחבורה
מינהל תנועה –
אגף הרכב

08:00–09:00
מושב ראשון

09:00–09:30

מושב שני
09:30–10:00
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:20
מושב שלישי
11:20-12:00
12:00-12:20
12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-14:00

לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי מכונות-התא להנדסת רכב

התכנסות והרשמה
יו"ר ומנחה  :שמואל בן ארי – יו"ר תא הרכב בלשכת המהנדסים ,מהנדס רכב ראשי ,אגד
ברכות:
יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים
יואב סרנה – נשיא לשכת המהנדסים
עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
עוזי יצחקי – סמנכ"ל בכיר תנועה ,משרד התחבורה
יקי אנוך – יו"ר איגוד יבואני הרכב
חיים מלאך – מנכ"ל איגוד המוסכים
יו"ר ומנחה  :חוה בן ארי – מנהלת בכירה אגף הרכב ,משרד התחבורה

דבריו של מר מאיר שטרית ,שר התחבורה
יישום תקינה מתקדמת לבטיחות כלי רכב בישראל – מר אבי גונן ,מהנדס ראשי לרכב ,משרד התחבורה
מערך השותפויות במאבק בתאונות הדרכים – ניצב שחר איילון ,ראש אגף התנועה ,משטרת ישראל
הפסקה
יו"ר ומנחה  :פרופ' ערן שר – אונ' בן גוריון

מעבר למנועי דיזל כבדים יורו  – 4נציג חברת  VOLVOשוודיה )הרצאה באנגלית(
הכשרת בעלי מקצוע בתחום הרכב בצה"ל  -אל"מ יצחק הוכמן ,רמ"ח מע' ממונעות ,יחט"ל
רובוטיזציה אוטומוטיבית של רכב – דר' אריה פרי ,התעשייה האווירית
לימודי הנדסת רכב בישראל  -דר' עדנה ארליך – מנכ"ל המכללה למקצועות הרכב של איגוד המוסכים
הפסקת צהריים
מושב עיוני
מושב מעשי
,
הרכב
אגף
למנהלת
בכיר
יו"ר ומנחה  :שמעון ולינסקי ,ס/
יו"ר ומנחה  :דניאל בראון ,מהנדס יועץ
משרד התחבורה

– 14:00
14:30
– 14:30
15:00
– 15:00
15:30
– 15:30
16:00
– 16:00
16:30
– 16:30
17:00

רכב מונע בגז טבעי  -פוטנציאל השימוש בארץ
דר' לאוניד טרטקובסקי ,הטכניון
מערכות  EBSברכב כבד
עופר לרון ,דנאור רון בע"מ
חשיבות ושיטות לניטור לחץ אוויר בצמיגים
סא"ל עופר בן אברהם ,רמ"ד מע' רכב ,יחט"ל
התקני ריסון לילדים
ג'קי רווח ,רע"ן רכב ,מכון התקנים
 - WHIPGUARDפיתוח ישראלי חדשני בנושא
בטיחות ברכב – אהרוני פלג ,מנכ"ל HUDSON
הגה כח אלקטרו-מכני ,מבנה ואופן פעולה
מייק להב ,צ'מפיון מוטורס

* ייתכנו שינויים בתוכנית הכינוס

– 14:00
14:30
– 14:30
15:00
– 15:00
15:30
– 15:30
16:00
– 16:00
16:30
– 16:30
17:00

ציוד דיאגנוסטי אוניברסלי מתקדם למוסכי רכב
 אריה קוליק ,חב' super-partsפיתוח שילדה ומתלים למידיבוס עירוני נמוך
רצפה  -דן הרמן ,הרמן הנדסת רכב
ניהול מוסך בדור המהפכה הטכנולוגית –
רונן לוי ,פורום התיקון הבטוח
 -TOMCARמרעיון למציאות
יורם זרחי
גניבות רכב בישראל – איגוד המוסכים
חנוך גרינברג ,מנהל במח' הנדסה ,איתורן
חידושים בתחום כריות האוויר -כולל פיצוץ חי
ברכב ! – אייל נוימן ,אייל ואלדר ,מעבדה לרכב

לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי מכונות-התא להנדסת רכב

משרד התחבורה
מינהל תנועה –
אגף הרכב

בהשתתפות :שר התחבורה מר מאיר שטרית
דמי השתתפות
₪ 465
לא חבר לשכה:
) ₪ 350משרד התחבורה /משטרת ישראל /צה"ל /אגד /דן /איגוד השמאים /איגוד מכוני הרישוי/
לחבר רגיל:
איגוד המוסכים/ארגון אמת /איגוד קציני הבטיחות(
₪ 315
לחבר מועדון זהב:
לחבר מועדון פלטינה) ₪ 280 :כנ"ל סטודנטים ,גמלאים – מעל גיל  ,65חיילים עד גיל  ,21כולם בהצגת תעודה מתאימה(
)המחירים כוללים ארוחת צהרים ,כיבוד קל וחוברת תקצירים(
תשלום יש להסדיר מראש בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה ,
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בגובה  50%מדמי הרישום לכינוס ועד  ₪ 800מצטבר שנתי ,לאחר הכינוס
בהגשת כל המסמכים הדרושים ישירות לקרן .פרטים נוספים בטלפון 03 – 5227919
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים ,האדריכלים ,אמיר קאופמן – מנהל אגודת מכונות
טלפון (03) 524 0274 :שלוחה  5פקסימיליה.(03) 527 5346 :
דואר-אלקטרוני amir@aeai.org.il :אתר הלשכה www.engineers.org.il :
ביטולים :הודעות ביטול בכתב תתקבלנה עד  5ימים לפני יום האירוע .ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפות.

טופס הרשמה
לכבוד :לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל )ע"ר(
ת"ד  ,6429תל-אביב  ,61063פקס03 - 5275346 :
@ נא לרשום אותי לכינוס חצי היובל להנדסת רכב בישראל שיתקיים ב 24 :בנובמבר 2005
שם משפחה _______________________ :שם פרטי ________________________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__|:
מקום עבודה______________________________________________________________________________________:
כתובת ___________________________________________ ישוב ____________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון __________________________:טלפון נייד ________________________:פקס_____________________________:
דוא"ל___________________________________________________________________________________________:
תאריך___________________________________:
נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג  □ :ויזה

□ ישראכרט

חתימה_______________________________________:
□ אמריקן אקספרס

□ דיינרס קלאב.

בסך של  _____________ :ש"ח .שם בעל הכרטיס  ______________ :ת.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.
מס' כרטיס|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| :

המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים

תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :

