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אגודת מהנדסי מכונות  -ענף אנרגיה

08:00–09:00

התכנסות והרשמה

09:00–09:20

ברכות:
מר יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים
מר עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר אמנון ענב – יו"ר ענף אנרגיה ,לשכת המהנדסים

מושב ראשון

"משק האנרגיה בישראל" ,יו"ר ומנחה  :מר אמנון ענב ,יו"ר ענף אנרגיה בלשכת המהנדסים

09:20–09:40

משק האנרגיה בישראל ,התפתחות ותמורות אפשריות  -מר אמנון ענב ,לשכת המהנדסים

09:40-10:10

ניהול ביקושים ואספקת אנרגיה במדינת ישראל  -גב' טל גולדרט ,מכון נאמן

10:10-10:40

דרכים אפקטיביות לייעול צריכת החשמל  -מר בני כהן ,חברת החשמל לישראל

10:40-11:00

הפסקה

מושב שני

"אנרגיה והיבטי תכנון" ,יו"ר ומנחה  :דר' א .ארביב ,משרד התשתיות

11:00-11:30

תכנון נבון של אנרגיה במבנים ובנייני מגורים  -פרופ' עדנה שביב ,הטכניון

11:30-12:00

"חלון העונות" ,פתחי המבנה והשפעתם על צריכת האנרגיה  -פרופ' יאיר עציון  ,אונ' בן–גוריון

12:00-12:30

קירור ומיזוג אוויר בעזרת אנרגית השמש  -פרופ' גרשון גרוסמן ,הטכניון

12:30-13:00

תכנון בר קיימא של מבנים ,היבטי הפרט ,הקהילה וצריכת האנרגיה  -אדריכל אסף שליט ,חב' "עלמא"

13:00-13:45

הפסקת צהריים

מושב שלישי

"זמינות אנרגיה ואמצעים לחיסכון" ,יו"ר ומנחה :מר א .בית הזבדי ,משרד התשתיות

13:45-14:15

פחם כמקור לאנרגיה נקיה  -פרופ' עזרא בר זיו ,אונ' בן-גוריון

14:15-14:45

טכנולוגיות תח"כ סולאריות מצב עכשווי וכדאיות  -פרופ' אהרון רואי ,אונ' בן-גוריון

14:45:15:15

תקינה של מערכות פוטווולטאיות  -מר ראובן גודלי ,מכון התקנים

15:15-15:45

מערכות חשמל פוטווולטאי בישראל  -מר רון נזר ,חב' "אינטרדן"

15:45-16:15

מערכות סולאריות ליצירת חום וחשמל  -מר עמי אלעזרי ,חב' "מילניום"

16:15-16:35

החסכון המושג ע"י ייצור קיטור באמצעות חשמל בשעות שפל  -מר איציק גרינברג ,גרינטק-הנדסה

16:35-16:55

טיפול נכון באבנית שבמים הקשים,חיסכון בכסף והפחתת גזי חממה – מר שמעון רדליך  ,חב' תמהיל.

*התוכנית כפופה לשינויים

לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
ASSOCIATION OF ENGINEERS AND ARCHITECTS IN ISRAEL

אגודת מהנדסי מכונות  -ענף אנרגיה

דמי השתתפות
מחיר למי שאינו חבר:
מחיר חבר רגיל :
מחיר חבר מועדון זהב:
מחיר חבר מועדון פלטינה:

₪ 420
) ₪ 310צה"ל ,משרד התמ"ת ,המשרד להגנת הסביבה ,המשרד לתשתיות לאומיות
איגוד חברות אנרגיה מתחדשות בישראל ,המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה,
חברת החשמל(
₪ 280
) ₪ 250גמלאים–מעל גיל /65סטודנט לתואר ראשון/חיילים בשירות סדיר בהצגת תעודה(

)המחירים כוללים ארוחת צהרים ,כיבוד קל וחוברת תקצירים(
תשלום יש להסדיר מראש ,ולא יאוחר מיום  ,4/12/08בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בגובה עד  75%מדמי הרישום לכינוס ועד  ₪ 1000מצטבר שנתי,
לאחר הכינוס ובהגשת כל המסמכים הדרושים ישירות לקרן .פרטים נוספים בטלפון 03 – 5227919
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים ,האדריכלים ,יונתן אורון – מנהל אגודת מכונות
טלפון 03-5240274 :שלוחה  , 5פקס03-5275346 :
אתר הלשכה www.engineers.org.il :
דואר-אלקטרוניyonatan@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 השנתי לאנרגיה אשר יתקיים בתאריך  11בדצמבר 2008
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|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| :

*מצ"ב המחאה ע"ס __________ לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים
*מצ"ב טופס התחייבות לתשלום חתום ע"י המעסיק

תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :

