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אגודת מהנדסי מכונות -הענף להנדסת רכב
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08:00-09:00
09:00-09:30

התכנסות ורישום
ברכות  :גב' חוה בן ארי – מנהלת בכירה ,אגף הרכב – משרד התחבורה
גב' זיוה פתיר – מנכ"ל מכון התקנים
יקי אנוך – יו"ר איגוד יבואני הרכב
עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות – לשכת המהנדסים
שמואל בן ארי – יו"ר הענף להנדסת רכב – לשכת המהנדסים

מושב ראשי)חלק א'(

09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:40

יו"ר ומנחה מהנדס שמואל בן ארי ,יו"ר הענף להנדסת רכב
 ,ISO/ TS16949תנאי הסף לספק  – OEMמר יעקב ירושינסקי ,מת"י.
שיטות ניהול מלאי מתקדמות – סא"ל יוסי לאופר ,מצל"ח
מגמות בטכנולוגיית פתוח דסקיות בלם לרכב כבד ומשאיות )הרצאה באנגלית( –
Eng. Silvano Veglia Friction Product Director - Ferodo & Beral

הפסקת קפה
מושב ראשי)חלק ב'(

10:40-11:00

11:00-11:40
11:40-12:20
12:20-13:00

יו"ר ומנחה מהנדס נחמיה גולן
טכנולוגיית הדיזל המתקדמת )ההרצאה באנגלית( –
Mr. Karl Glentz, BOSCH
חידושים בתיבות הילוכים אוטומטיות )ההרצאה באנגלית( –
Dr. Joachim Foth - Product Development Manager, ZF
הקמת מפעל תרמוסטטים מודרני בישראל המספק למרבית יצרני הרכב בעולם –
מר יוסף פישמן ,נשיא פישמן הנדסה

ארוחת צהריים

13:00-14:00

מושב 2

מושב 1

יו"ר ומנחה
מהנדס דניאל בראון
14:30 – 14:00

הרצאת משרד התחבורה

14:30 – 14:00

15:00 – 14:30

העבודה מול יצרני הרכב וספקי המערכות
לרכב
מר עמוס נבו ,תעשיות עין השופט

15:00 – 14:30

15:30 – 15:00

שיטות אישור ובחינת חלפים בצה"ל
סא"ל דוד ביטרמן ,רע"ן מע"מ ,י .ניסויים

15:30 – 15:00

16:00 – 15:30

טכנולוגיית מצברים חדשה
מרצה – מר חני כרם  ,חברת וולקן

16:00 – 15:30

16:30 – 16:00

שיפוץ מכללי מערכות דלק מודרניות
מר ארז מוצפי ,לדיקו-בוש

16:30 – 16:00

*ייתכנו שינויים בתוכנית.

יו"ר ומנחה
מהנדס דוד נמרי
השלכות כלכליות של שימוש בחלפים
תחליפיים ומפירוקים
מר אביב ספרשטיין  ,איגוד השמאים
תיקון תאונות דרכים – "דרך הרכב"
מר רונן לוי  ,איגוד המוסכים ,התיקון
הבטוח
שמירה קפדנית על איכות חלפים מקוריים
ותחליפיים – תנאי לאיכות תחזוקת צי רכב
מר שמואל בן ארי ,מהנדס רכב ראשי ,אגד
בדיקת התאמת חגורות בטיחות לרכב
לתקינה הישראלית
מר ג'קי רווח ,רען רכב ומע' גז ,מת"י
שיפורים ותוספות לרכב 4X4
מר צחי עוז ,חב' אספיר
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להרשמה ולפרטים נוספים יש לפנות לאמיר קאופמן  -רכז תא הרכב ,לשכת המהנדסים
בטלפון  ,(03) 5240274שלוחה  ,5פקס  (03) 5275346 :או בדו"אל amir@aeai.org.il :

הכנס ילווה בתערוכת מציגים בנושאי רכב
למעוניינים להשתתף כמציגים ,אנא פנו ע"פ הפרטים הרשומים מעלה
דמי השתתפות )כולל ארוחת צהרים ,כיבוד קל ותיק משתתף(:
לחבר מועדון פלטינה₪ 210 :
לחבר מועדון זהב₪ 240 :
לחבר רגיל )כמפורט משמאל(₪ 300 :
אחר/לא חבר לשכה₪ 350 :
גמלאי/סטודנט )בהצגת תעודות מתאימות( – ₪ 180

אנשים השייכים לארגונים הבאים ישלמו מחיר חבר רגיל:
איגוד המוסכים ,איגוד מכוני הרישוי ,איגוד יבואני הרכב
איגוד יבואני חלפי הרכב ,ארגון אמת-ארגון מנהלי תחבורה
ארגון יצרני חלפי הרכב ,איגוד קציני הבטיחות
איגוד מנהלי הרכש ,איגוד השמאים ,חברי התא לרכב
משרד התחבורה ,משטרת ישראל ,אגד  ,דן  ,צה"ל.

אנא הקדימו את הרשמתכם מספר המקומות מוגבל

יש להסדיר תשלום מראש עד  28.05.2006בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים ,ת"ד  ,6429תל-אביב  61063טלפון (03) 524 0274 :שלוחה 5
פקסימיליה (03) 527 5346 :דואר-אלקטרוני amir@aeai.org.il :אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בגובה  50%מדמי הרישום לכינוס ועד  ₪ 600מצטבר שנתי ,בסיום
הכינוס בהצגת המסמכים הדרושים ישירות לקרן .פרטים נוספים בטלפון (03) 5227919
ביטולים :הודעות ביטול בכתב תתקבלנה עד  5ימים לפני יום האירוע .ביטול לאחר מועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
________________________________________________________
טופס הרשמה
לכבוד :לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל )ע"ר(
@ נא לרשום אותי לכינוס השלישי לחלפים לרכב שיתקיים ב 31 :במאי 2006
שם משפחה _____________________ :שם פרטי _____________________:ת"ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___|:
מקום עבודה____________________________________________________________________________________:
כתובת ____________________________________________ ישוב ________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון ________________________:טלפון נייד _______________________:פקס___________________________:
ד"א_______________________________________________________________________________________:
תאריך___________________________________:

נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג :

□ויזה

חתימה____________________________________:

□ ישראכרט

□ אמריקן אקספרס

□ דיינרס קלאב.

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

המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים
נא העבר התשלום עד 28/5/06

תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :

