משרד התחבורה
מינהל תנועה –
אגף הרכב

08:00–09:00

09:00–09:30

מושב ראשון
09:30-10:00
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
מושב שני

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

התכנסות והרשמה
ברכות:
מר יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים
מר עוזי יצחקי -סמנכ"ל בכיר תנועה ,משרד התחבורה
מר עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר יקי אנוך – יו"ר איגוד יבואני הרכב
גב' חוה בן ארי – מנהלת בכירה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
מר רונן לוי – יו"ר איגוד המוסכים
מר שמואל בן ארי – יו"ר התא להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים
יו"ר ומנחה  :מר שמואל בן ארי ,לשכת המהנדסים ,מהנדס רכב ראשי ,אגד

דבריו של מר שאול מופז ,שר התחבורה

נהיגה תחת השפעת אלכוהול  -ניצב שחר איילון ,ראש אגף התנועה ,משטרת ישראל
פיתוח רכב טקטי בצה"ל – אל"מ יצחק הוכמן ,רמ"ח מע"מ ,חט"ל
הפסקה
יו"ר ומנחה  :גב' חוה בן ארי – מנהלת בכירה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
The Car of the Future - Strategic Development between Vehicle Functions,
 Alternative Propulsion, Adaptation to Drivers and Globalised Manufacturing11:00-11:40
Professor Cornel Stan
)הרצאה באנגלית(
Operational Data as a Tool in Transport Planning - Mrs. Sonja Metzger, Voith Turbo
11:40-12:20
)הרצאה באנגלית(
פיתוחים ישראלים לדלקי ביו דיזל  -דר' יפתח ואקנין ,מנהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
12:20-12:40
איחוד מקצועות הרכב במדינת ישראל –
12:40-13:00
מר משה קירמאיר ,ראש תחום הדרכה ,פיתוח ושמאים ,משרד התחבורה
הפסקת צהריים
13:00-14:00
מושב עיוני
מושב מעשי
יו"ר ומנחה  :מהנדס דוד ליטבק –
יו"ר ומנחה  :מהנדס דניאל בראון
ראש תחום תקינה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
שיקולים ויישום מערכת לניהול צי רכב גדול
מערכות בטיחות חדישות במכוניות
 14:00-14:30גב' זהבה בידר ,ראש מנ' פרוייקטים מיוחדים,
משפחתיות
14:00-14:30
אגד
גב' מיכל גיל מנהלת מותג "רנו"
דיאגנוסטיקה בזמן אמת מהרכב
תחזוקת צי רכב גדול
 14:30-15:00מר אלי גרוספלד ,סמנכ"ל פיתוח עסקי,
מר יוסי כהן ,מנהל החטיבה להנדסת
14:30-15:00
רכב ,אגד
Traffilog
שימוש באוטובוסים מיוחדים
ניהול מרכז השירות המודרני
מר אלי חפץ ,ראש אגף השירות יונדאי 15:00-15:30 ,כתחליף לרכבת קלה,
15:00-15:30
מר יהודה צברי ,צברטק
כלמוביל
חשיפת נהגים לזיהום אוויר בתוך הרכב
שיפורים בכלי רכב בצה"ל
סא"ל עופר בן אברהם ,רמ"ד מע' רכב 15:30-16:00 ,פרופ' יורם זבירין ,המעבדה למנועי שריפה
15:30-16:00
פנימית ,הפקולטה להנדסת מכונות ,הטכניון
חט"ל
בניית רכב מרוץ לתחרות בארה"ב
התקן הישראלי לחידוש צמיגי משא
 16:00-16:30מר אלדד אלבר ,מר גידי גולדווין ,פרופ' ערן
מר ג'קי רווח ,רע"ן רכב ומערכות גז,
16:00-16:30
שר ,אוניברסיטת בן גוריון
מכון התקנים
*ייתכנו שינויים בתוכנית

משרד התחבורה
מינהל תנועה –
אגף הרכב

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

דמי השתתפות
מחיר מלא:
מחיר חבר רגיל:

₪ 425
) ₪ 320משרד התחבורה /משטרת ישראל /צה"ל /אגד /דן /איגוד השמאים/איגוד יבואני הרכב/
איגוד מכוני הרישוי/איגוד המוסכים/ארגון אמת /איגוד קציני הבטיחות(
₪ 290
מחיר חבר מועדון זהב:
מחיר חבר מועדון פלטינה) ₪ 255 :כנ"ל סטודנטים ,גמלאים – מעל גיל  ,65חיילים עד גיל  ,21כולם בהצגת תעודה(
)המחירים כוללים ארוחת צהרים ,כיבוד קל וחוברת תקצירים(
תשלום יש להסדיר מראש ,ולא יאוחר מיום  ,12/11/06בשיק /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 03-5240274 :שלוחה  , 5פקסימיליה03-5275346 :
אתר הלשכה www.engineers.org.il :
דואר-אלקטרוניamir@aeai.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 ה 26-להנדסת רכב אשר יתקיים ב 16 :בנובמבר 2006
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 |___|___/___|___| :

