משרד התחבורה
מינהל תנועה
אגף הרכב

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

התכנסות והרשמה
08:00–09:00
ברכות:
מר יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים
מר עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר שמואל בן ארי – יו"ר הענף להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים
09:00–09:30
מר יקי אנוך – יו"ר איגוד יבואני הרכב
מר רונן לוי – יו"ר איגוד המוסכים
גב' חוה בן ארי – מנהלת בכירה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
יו"ר ומנחה  :גב' חוה בן ארי – מנהלת בכירה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
מושב ראשון
09:30–10:00
דבר שר התחבורה ,מר שאול מופז
Joachim Röcker, Senior Vice President Engineering, BOSCH
10:00-10:40
Opportunities for Safety and Environment – ESP and other innovations
פעילות אגף התנועה במשטרת ישראל ,ניצב אבי בן חמו ,ראש אגף התנועה ,משטרת ישראל
10:40-11:00
הפסקה
11:00-11:20
יו"ר ומנחה  :מר דוד נמרי ,מהנדס יועץ
מושב שני
הסבת רכב מסחרי לרכב ממוגן ,אל"מ חיים רובין ,רמ"ח מערכות ממונעות ,צה"ל
11:20-11:40
Eng. Lars Linden, SCANIA
11:40-12:20
New hybrid bus concept
דלקים והינעים אלטרנטיביים – מר שמואל בן ארי ,מהנדס רכב ראשי ,אגד
12:20-12:40
הצמיג ברכב – מר שמעון ולינסקי ,סגן בכיר למנהלת אגף הרכב ,משרד התחבורה
12:40-13:00
הפסקת צהריים
13:00-14:00
מושב 2
מושב 1
יו"ר ומנחה  :מר אבי גונן ,מהנדס ראשי לרכב ,משרד התחבורה
יו"ר ומנחה  :סא"ל עופר בן אברהם ,צה"ל
 – 14:00הזרקת דלק מקוטעת במנועי דיזל
רכב קרקעי אוטונומי
– 14:00
פרופ' ערן שר ,אונ' בן גוריון
14:30
ד"ר דורון חבצלת ,משרד הביטחון ,מפא"ת
14:30
 – 14:30שיטות מתקדמות לטיפול בגזי פליטה של מנועי
מערכות בלימה מתקדמות לנגררים
– 14:30
דיזל – דר' לאוניד טרטקובסקי ,הטכניון
15:00
מר עופר לרון ,חב' דנאור רון
15:00
 – 15:00שמני מנוע בעידן יורו /4יורו 5
– 15:00
מערכת  VSCברכב כבד
15:30
15:30
מר רון קובי Baraka ,סחר ,נציגי Shell
מר אמנון בשן ,חב' תשתית
דיאגנוסטיקה ברכב מודרני במוסך עצמאי
– 15:30
 – 15:30השפעת תחליב סולר  PuriNOxעל ביצועי
16:00
מר אברהם גרינברג ,איגוד המוסכים
16:00
אוטובוסים – דר' ערן רכס

*התוכנית כפופה לשינויים
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דמי השתתפות
מחיר השתתפות:
מחיר חבר רגיל :

₪ 460
) ₪ 350משרד התחבורה /משטרת ישראל /צה"ל /אגד /דן /איגוד השמאים/איגוד יבואני הרכב/
איגוד מכוני הרישוי/איגוד המוסכים/ארגון אמת /איגוד קציני הבטיחות(
₪ 310
מחיר חבר מועדון זהב:
מחיר חבר מועדון פלטינה) ₪ 260 :כנ"ל סטודנטים לתואר ראשון ,גמלאים–מעל גיל  ,65חיילים בסדיר ,כולם בהצגת תעודה(
)המחירים כוללים ארוחת צהרים ,כיבוד קל וחוברת תקצירים(
תשלום יש להסדיר מראש ,ולא יאוחר מיום  ,20/11/07בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בגובה עד  75%מדמי הרישום לכינוס ועד  ₪ 800מצטבר שנתי,
לאחר הכינוס ובהגשת כל המסמכים הדרושים ישירות לקרן .פרטים נוספים בטלפון 03 – 5227919
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים ,האדריכלים ,אמיר קאופמן – מנהל אגודת מכונות
טלפון 03-5240274 :שלוחה  , 5פקס03-5275346 :
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 27-להנדסת רכב אשר יתקיים בתאריך  29בנובמבר 2007
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 |___|___/___|___| :

