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08:00-09:00

09:00-09:30

התכנסות ורישום
ברכות :
אינג' יצחק רז  -יו"ר לשכת המהנדסים
מר עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר עוזי יצחקי – סמנכ"ל בכיר ,משרד התחבורה
מר אבנר פלור -מנהל בכיר ,אגף הרכב
מר יקי אנוך – נשיא 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
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30
10:30-11:00

הרצאת פתיחה
מנכ"ל משרד התחבורה  ,מר גדעון סיטרמן
פשיעת הרכב בישראל
נצ"מ יהודה עטר ,מפקד יחידת אתגר ,משטרת ישראל
מגמות חדשות ביבוא חלפים לרכב
מר משה ימיני ,ראש תחום יצור ,סחר ויבוא מוצרי תעבורה ,משרד התחבורה
הרצאת אורח  ,חברת  ZFגרמניה -תיבת הילוכים חדשה  , ECOLIFEמערכות הנעה היברידית פרללית
וישירה ופיתוחים נוספים
Herr Dr. Foth Joachim, Director Product Development Powershift Transmissions ,

הפסקת קפה
מושב שני

11:00 -11:20

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

יו"ר ומנחה  :מר דוד ליטבק  ,ראש תחום תקינה  ,אגף הרכב  ,משרד התחבורה
התעשייה ושוק הרכב בסין
מר גיורא בשור ,כלכלן
התמודדות תעשיית חלפי הרכב הישראלית עם המשבר הגלובלי בתעשיית הרכב – הזדמנויות עכשוויות
מר אורי פחטר ,מנהל פיתוח עסקי תעשיות רכב וקבלנות משנה ,המכון הישראלי ליצוא ושיתוף פעולה בינ"ל
אילו האמריקאים היו רוצים לקנות רכב היברידי....
דר' משה מילרAdvanced Development Corp ,
טכנולוגיות מערכות הינע של רכבים חשמליים והיברידיים מתקדמים
דר' מיטב אריה  ,סמנכ"ל טכנולוגיותETV MOTORS ,
חלפים תחליפיים לרכב מחומרים פלסטיים
אורי פלד ,מהנדס פלסטי ,איגוד יבואני החלפים

13:00-14:00

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

ארוחת צהריים
מושב שלישי

יו"ר ומנחה  :מר נחמיה גולן  ,מהנדס ויועץ עצמאי
תכנון ואחזקת מערכות מיזוג אוויר ברכב קרבי
סא"ל עופר בן אברהם ,רמ"ד מערכות רכב החטיבה הטכנולוגית
ירידת ערך הנגרמת לרכב לאחר תאונה ,עקב שימוש בחלפים נחותים
מר ישראל דרנוב ,יו"ר ועד ענף הרכב והציוד הכבד ,איגוד השמאים
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בנושא דיאגנוסטיקה ,מחזור קרר ממזגנים ואבחון גזי פליטה
יניב וייסברג ,טכנוטייר ,מנהל טכני ראשי
הערכות המוסכים לטיפול ברכב היברידי וחשמלי
דורון כהן ,מעבדה אלקטרונית לרכב
תקן ישראלי בנושא לוחיות רישוי לרכב
ג'קי רווח ,ראש מעבדת הרכב ,מכון התקנים

*ייתכנו שינויים בתוכנית

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

הכינוס השישי לחלפים ומערכות לרכב
יתקיים במלון "השרון" ,רח' רמת ים  ,5הרצליה פיתוח
ביום חמישי 4 ,ביוני 2009

דמי השתתפות )כולל ארוחת צהרים וכיבוד קל(

₪ 300
₪ 320
₪ 360
₪ 410

לחבר לשכת המהנדסים במועדון פלטינה:
לחבר לשכת המהנדסים במועדון זהב:
לחבר לשכה רגיל )או אחד הארגונים כמפורט להלן(:
אחר/לא חבר לשכה:
גמלאי/סטודנט לתואר ראשון חבר לשכה )בהצגת תעודות מתאימות(₪ 270 :
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 הענף לרכב  ,משרד התחבורה ,משטרת ישראל ,אגד ,דן ,צה"ל

יש להסדיר תשלום מראש עד  1/6/2009בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן.
ביטולים :הודעות ביטול בכתב תתקבלנה עד  5ימים לפני יום האירוע .ביטול לאחר מועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
חסויות /תצוגה -חברות המעוניינות לתת חסות לאירוע/להציג בתערוכה נא לפנות ליונתן אורון לפי הפרטים הנ"ל.

לפרטים נוספים והרשמה :
טלפון  ,(03) 5240274שלוחה  ,6פקס (03) 5275346 :
ת"ד  ,6429תל-אביב 61063
יונתן אורון ,מרכז הכינוס ,לשכת המהנדסים והאדריכלים,
אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
דואר אלקטרוניyonatan@aeai.org.il :
 -------------------------------------טופס הרשמה ------------------------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6אנא הסדר תשלום לא יאוחר מיום 1.6.09

נא לרשום אותי לכינוס השישי לחלפים ומערכות לרכב שיתקיים ב 4 :ביוני 2009
שם משפחה__________________ שם פרטי _____________________ מ.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___| .
שם החברה ____________________________________ כתובת_______________________ מיקוד____________
טלפון _________________________ פקס ________________________ נייד_________________________
דואר אלקטרוני _____________________________________________________________________________ :
*מצב המחאה ע"ס  ____________ :לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים.
*מצב טופס התחייבות לתשלום חתום ע"י החברה
*נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג  □ :ויזה

□ ישראכרט

□אמריקן אקספרס

□דיינרס קלאב.

בסך של  .₪ ____________ :שם בעל הכרטיס  _____________________ :ת.ז_____________________ .

מס' כרטיס |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

תוקף הכרטיס |__|__|__|__/

*אני חבר לשכה מבקש לחייב אותי בסך של ________ כוכבים.

*ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב 12-תשלומים ,הטבת הכוכבים ניתנת על תנאי ובכפוף לתשלום כל  12התשלומים .היה
ויופסקו התשלומים מכל סיבה שהיא אשלם לאלתר את שווי ההטבה שניתנה.
*ידוע לי כי במידה ויתרת הכוכבים בכרטיסי תהיה קטנה מהמבוקש או שאיני זכאי לכוכבים ,יהיה עלי להשלים את הסכום המבוקש באופן מיידי ללשכת
המהנדסים.
*שימוש בכוכבים עבור השתתפות אישית בלבד ואין אפשרות לניצול כוכבים עבור השתתפות נלווים.

תאריך _________________________

חתימה __________________________

