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08:00-09:00

09:00-09:30

התכנסות ורישום
ברכות :
מר עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
גב' חוה בן ארי – מנהלת בכירה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
מר יקי אנוך  -יו"ר איגוד יבואני הרכב
מר רונן לוי – יו"ר איגוד המוסכים
מר שמואל בן ארי – יו"ר הענף להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים

מושב ראשון

יו"ר ומנחה  :מר שמואל בן ארי ,מהנדס רכב ראשי ,אגד
ייצור תרמוסטטים  OEMליצרני רכב והשפעת התרמוסטטים על ויסות משטר החום במנוע

09:30-09:50

והפחתת פליטת המזהמים

09:50-10:30

מר יוסף פישמן ,מנכ"ל חב' מוטוראד
Active vehicle safety systems of the commercial vehicles – today and tomorrow
Mr. Istvan Lepsenyi, Knorr-Bremse Managing Director
רטרדר המבוסס על מי הקירור של המנוע

10:30-11:10

Mr. Friedrich Fuchs, VOITH

הפסקת קפה
מושב שני

11:10-11:30

11:30-12:10
12:10-12:30
12:30-12:50

יו"ר ומנחה  :מר עמירם אדלסון ,מהנדס בחברה המאוחדת
השפעת החלפים על בטיחות הרכב ,
מרצה אורח מחברת רנו  -צרפת
עיתוד מלאי לצי אוטובוסים גדול,
מר דב ליס ,מנהל מחסן מרכזי ,אגד
כשלים בשימוש בחלפים ומערכות שאינן מתאימות לרכב – מי אשם ? החלק או המתקין ?
מר רונן לוי ,יו"ר איגוד המוסכים

ארוחת צהריים
מושב שלישי

12:50-14:00

14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

יו"ר ומנחה  :מר דוד נמרי ,מהנדס יועץ
אמצעים מתקדמים להפחתת מזהמים ממנועי דיזל
מר אבנר פלור ,ראש אגף זיהום אוויר ,משרד התחבורה
ערכת מיגון לרכב המבוססת על זיהוי ביומטרי של הנהג
מר אריק קצב ,מנהל פיתוח ,חב' ספטרוטק
שיטת קיטלוג נאטו והשתלבות ישראל בנושא,
מר לאוניד רצקובסקי ,מפקד מרכז קטלוג אלר"ם ,צה"ל
בקרת עלות תיקוני רכב ,באחזקה ולאחר תאונה,
מר אורי מימון ,מנכ"ל מ.ר.מ – מידע רכב ממוחשב
הטכוגרף הדיגיטלי,
מר רפי זהר ,מנכ"ל טאקט טכנולוגיות
ביקור בתערוכת טכנוקאר 4

*ייתכנו שינויים בתוכנית

עותק הזמנה זה מהווה אישור כניסה לתערוכת טכנוקאר  4בבוקר הכנס
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להרשמה ולפרטים נוספים יש לפנות לאמיר קאופמן  -רכז הענף להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים
בטלפון  ,(03) 5240274שלוחה  ,5פקס  (03) 5275346 :או בדו"אל amir@aeai.org.il :
דמי השתתפות )כולל ארוחת צהרים ,כיבוד קל ותיק משתתף(

לחבר לשכת המהנדסים במועדון פלטינה₪ 220 :
לחבר לשכת המהנדסים במועדון זהב₪ 240 :
לחבר לשכה )או אחד הארגונים כמפורט משמאל(₪ 260 :
אחר/לא חבר לשכה₪ 320 :
גמלאי/סטודנט חבר לשכה )בהצגת תעודות מתאימות(₪ 200 :

אנשים השייכים לארגונים הבאים ישלמו מחיר חבר רגיל:
איגוד יבואני הרכב איגוד המוסכים ,איגוד מכוני הרישוי,
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

יש להסדיר תשלום מראש עד  9/5/2007בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
חנייה  :בחנייה הציבורית של גני התערוכה ,אינה כלולה במחיר
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 בהתאם לקריטריונים של הקרן.
פרטים נוספים בטלפון 03 - 5227919
ביטולים :הודעות ביטול בכתב תתקבלנה עד  5ימים לפני יום האירוע .ביטול לאחר מועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
________________________________________________________

טופס הרשמה

אנא הסדר תשלום לא יאוחר מיום 9/5/07

לכבוד :לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל )ע"ר(

נא לרשום אותי לכינוס הרביעי לחלפים לרכב שיתקיים ב 14 :במאי 2007
שם משפחה _____________________ :שם פרטי_________________________:
ת"ז |___|___|___|___|___|___|___|___|___|:מקום עבודה________________________________________:
כתובת __________________________________ ישוב ________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון ________________________:טלפון נייד__________________________:
פקס ___________________________:דואר אלקטרוני________________________________________:
חתימה__________________________________:
תאריך___________________________________:
נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג :
□ דיינרס קלאב.
□ויזה □ ישראכרט □ אמריקן אקספרס
בסך של  ___________ :ש"ח .שם בעל הכרטיס  ______________ :ת.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.
מס' כרטיס|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| :
תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :
המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים

