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

הכינוס השני לחלפים לרכב
08:00-09:00

09:00-09:30

התכנסות ורישום
ברכות :
 גב' חוה בן ארי  -מנהלת בכירה אגף הרכב במשרד התחבורה דר' עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים מר יקי אנוך  -יו"ר איגוד יבואני הרכב מר יעקב לוי ,יו"ר סניף ת"א והמרכז ,איגוד המוסכים -מהנדס שמואל בן ארי  -יו"ר תא הרכב ,לשכת המהנדסים

מושב ראשי)חלק א'(

09:30-09:50

יו"ר ומנחה מהנדס שמואל בן ארי ,יו"ר תא הרכב
מערכות מסילה משותפת – דור ב' ,בכלי רכב קלים  /מר ארז מוספי ,לדיקו-בוש

09:50-10:10

פיתוח מסנני אוויר מיוחדים לרכב  /דר' גדעון רוזנברג ,מיילו מעבדות מו"פ בע"מ

10:10-10:30

ייצור ,סחר ויבוא חלפים תחליפיים בישראל  /מר משה ימיני ,ראש תחום ייצור ,סחר ויבוא ,משרד התחבורה

הפסקת קפה

10:30-10:50

מושב ראשי)חלק ב'(

יו"ר ומנחה אינג' אלימלך קרסני – מהנדס רכב
10:50-11:20

רפידות בלמים לרכב כבד  /מהנדס קייט אליס ) ,(Ellisמנכ"ל ) Allied Nippon Europeההרצאה באנגלית(

11:20-12:20

פיתוח ותחזוקת מתלים לרכב  /קארסטן שטראובה )– Product Development Manager ,(Straube
חב' למפרדר )ההרצאה באנגלית(

12:20-13:00

הקמת וניהול מחסנים ממוחשבים  /מר אמנון רסנר ,מנכ"ל רסנר מהנדסים

ארוחת צהריים

13:00-14:00

מושב 2

מושב 1

יו"ר ומנחה דוד נמרי – מהנדס רכב

יו"ר ומנחה נחמיה גולן – מהנדס רכב
14:30 – 14:00

תקינת חלפים תחליפיים לרכב  /אינג' יצחק בן
הרואה ,ראש המעבדה לרכב ,הטכניון

14:30 – 14:00

טכנולוגיה חדישה של מצברים /
מר אבישי אמיר ,מנהל מפעל שנ"פ

15:00 – 14:30

היבטים בטיחותיים בחלקי חילוף לרכב /
דר' משה בקר – מומחה בטיחות

15:00 – 14:30

פנסי רכב חדישים  /מר אייל זביידה ,חב' גלאור

15:30 – 15:00

בדיקות איכות טכניות לחלפי רכב /
מר מאיר קנדלר ,מנהל המכון לחקר הכשל

15:30 – 15:00

שיטות לייצור ובדיקת מסננים /
מהנדס יעקב בן שמעון ,א.ל מסננים

16:00 – 15:30

אישור חלפים בטיחותיים בצה"ל /
סא"ל עופר בן אברהם ,רמ"ד מע' רכב – יחט"ל

16:00 – 15:30

נוזלי קירור לרכב /
מהנדס שמואל בן ארי ,מהנדס רכב ראשי ,אגד

16:30 – 16:00

איכות חלפים לרכב והשלכותיהם על אורך חיי
מיכללים  /מר דוד לוי ,חברת לדיקו

16:30 – 16:00

פיתוח עיצוב וייצור מושבי אוטובוסים  /מהנדסת
פטרישיה גרונברג – מנהלת פיתוח ,פלטכניקה

