לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי מכונות
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ערב עיון בנושא כלים בלתי מאוישים
יתקיים ב  , 2.7.09יום חמישי
בלשכת המהנדסים ,דיזנגוף  200תל-אביב
סדר יום
14:00-14:15

התכנסות ורישום

14:15-14:45

ברכות :
אינג' יצחק רז  -יו"ר לשכת המהנדסים
מר עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר עקיבא פלד -יו"ר ענף אוירונאוטיקה בלשכת המהנדסים
אל"מ מורל גרופר -יו"ר ענף הנדסה ימית בלשכת המהנדסים
פרופ' עודד שמואלי -משנה לנשיא למחקר ,הטכניון
דר' אריה פרי -נשיא סניף  AUVSIישראל  ,יו"ר ענף רובוטיקה בלשכת המהנדסים

מושב ראשון
יו"ר מושב – מר דרור ארצי VP URBAN AERONAUTICS ,
14:45-15:15

כלי טיס בלתי מאוישים  -מר עקיבא פלד ,תע"א

15:15-15:45

שיטת הנחתה נעזרת-כבל לכלי טייס קבועי-כנף על ספינות קטנות -מר מאיר יופה

הפסקת קפה ועוגה

15:45-16:15

מושב שני

פנל מפא"ת-יו"ר מושב -פרופ' דורון חבצלת
16:15-16:45

מערכות לא מאוישות בצה"ל – רב סרן רם רוטברט ,מפא"ת

16:45-17:00

טכנולוגיות ואתגרים בתחום הרובוטיקה כיום -פרופ' דורון חבצלת ,מפא"ת

מושב שלישי

יו"ר ומנחה :פרופ' הוגו גוטרמן אונ' בן גוריון
17:00-17:30

כלי רכב בלתי מאוישים – מר דן כהןG-NIUS ,

17:30-18:00

מערכות אוטונומיות  -פרופ' דני וייס  ,הטכניון

18:00-19:00

המשך התארגנות הסניף  -מנהלות ,בחירת בעלי תפקידים וסיכום
דר' אריה פרי -נשיא סניף  AUVSIישראל  ,יו"ר ענף רובוטיקה בלשכת המהנדסים

*ייתכנו שינויים בתוכנית

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

Israel Chapter

ערב עיון בנושא כלים בלתי מאוישים
יתקיים ב  , 2.7.09יום חמישי
בלשכת המהנדסים ,דיזנגוף  200תל-אביב

) חבר (AUVSI

דמי השתתפות :לחבר לשכת המהנדסים₪40 :

עבור משתתף שאינו חבר לשכה או ₪ 70 :AUVSI
ביטולים :ניתן לבטל השתתפות בכתב בלבד עד לתאריך  .25.6.09לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
חסויות /תצוגה -חברות המעוניינות לתת חסות לארוע  /להציג בתערוכה נא לפנות ליונתן אורון לפי הפרטים הנ"ל.

כיבוד קל יוגש במקום

טופס הרשמה – אנא הבטיחו מקומכם בהקדם ולא יאוחר מיום 28.6.09
---------------------------------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6 ----------------------------------------------------לכבוד :לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל )ע"ר(

אבקש לרשום אותי לערב עיון בנושא כלים בלתי מאוישים 2.7.09
שם משפחה _______________________ :שם פרטי _________________________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__|:
מקום עבודה_______________________________________________________________________________________:
כתובת ____________________________________________ ישוב ____________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון __________________________:טלפון נייד_________________________:
פקס_____________________________:
ד"א_____________________________________________________________________________________________:

נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג :

□ ויזה

□ ישראכרט

□ אמריקן אקספרס

□ דיינרס קלאב.

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

תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :

*אני חבר לשכת המהנדסים 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_______________________________________:

המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים .נא העבר התשלום עד לתאריך . 25/6/09

