ערב עיון בנושא
כלי שיט בלתי מאוישים
יתקיים ביום חמישי  29/10/09בטכניון
בניין אוירונוטיקה )בניין  ( FRYERקומה  , 2אודיטוריום 235

סדר יום
 14:00-14:15התכנסות
 14:15-14:30דברי פתיחה -יו"ר מושב הפתיחה  -אורן גל  -מארגן תוכנית יום העיון
פרופ' עודד שמואלי ,משנה לנשיא למחקר ,מוסד הטכניון
מר עמנואל ליבן ,יו"ר אגודת מהנדסי מכונות  ,לשכת המהנדסים
אל"מ דר' מורל גרופר ,מחלקת כלי שיט ,חיל הים
דר' אריה פרי ,נשיא סניף  AUVSIבישראל
מושב ראשון  -יו"ר מושב  -פרופ' הוגו גוטרמן
 14:30-15:00דינאמיקת כלי שיט בלתי מאויש בגלי ים ,פרופ' גרגורי זילמן  -אונ' ת"א
 15:00-15:30תכנון תנועה לכלי וקבוצת כלי שיט בלתי מאוישים ,אורן גל  -טכניון
 15:30-16:00תקשורת אופטית אלחוטית לרשתות סנסורים ו ,UUVsפרופ' שלומי ארנון  -אונ' ב"ש
 16:00-16:30הפסקת קפה ועוגה
מושב שני  -יו"ר מושב  -פרופ' דורון חבצלת
 16:30-17:00קונספטים ושימושים לרובוטיקה תת ימית ,סא"ל סלע מיוחס  -מפא"ת
 17:00-17:30שיפור יכולות ראיה תת ימית ,פרופ' יואב שכנר  -טכניון
 17:30-18:00כלי שיט בלתי מאויש  -קונספט ואתגרי מו"פ ,סא"ל יוסי מרגלית  -מפא"ת
 - 18:00-18:15סיכום  -פרופ' דניאל ויס ,טכניון
*ייתכנו שינויים בתוכנית
הזמנה זו מהווה אישור כניסה לרכב לטכניון
מצ"ב טופס הרשמה

ערב עיון בנושא
כלי שיט בלתי מאוישים
יום חמישי  29/10/09בטכניון
בניין אוירונוטיקה )בניין  ( FRYERקומה  , 2אודיטוריום 235

דמי השתתפות:
חבר לשכת המהנדסים /חבר :AUVSI

₪ 90

משתתף שאינו חבר לשכה או ₪ 120 :AUVSI

₪ 70

חיילים במדים

סטודנטים לתואר ראשון)עם הצגת תעודה( ₪ 25
ביטולים :ניתן לבטל השתתפות בכתב בלבד עד לתאריך  22.10.09לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי
ההשתתפות.

כיבוד קל יוגש בהפסקה

טופס הרשמה – אנא הבטיחו מקומכם בהקדם ולא יאוחר מיום 22.10.09
---------------------------------------------------- 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 כלי שיט בלתי מאוישים 29.10.09
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 . 22/10/09

