משרד התחבורה
מינהל תנועה
אגף הרכב

08:00–09:00

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

09:00–09:40

התכנסות והרשמה
ברכות:
אינג' יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים
אינג' עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר עוזי יצחקי -סמנכ"ל בכיר תנועה  ,משרד התחבורה
מר יקי אנוך -נשיא איגוד יבואני הרכב
מר רונן לוי – יו"ר איגוד המוסכים
מר אבנר פלור – מנהל בכיר ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
מר שמואל בן ארי – יו"ר הענף להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים
יו"ר ומנחה  :שמואל בן ארי

09:40-10:00

דבר שר התחבורה  /מנכ"ל משרד התחבורה

10:00-10:20

פתיחת מסלול להנדסת רכב במכללת אפקה להנדסה– אורי ספקטור ,מנכ"ל ,מכללת אפקה

10:20-10:40

פעילות מערך התנועה -ניצב אבי בן חמו ,ראש אגף התנועה ,משטרת ישראל

10:40-11:00

סימולציות וניסויים מתקדמים בכלי רכב – אל"מ שמוליק פרידמן ,מפקד יחידת ניסויים ,החטיבה הטכנולוגית
הפסקה

מושב ראשון

11:00-11:30

פיצול 1
יו"ר ומנחה  :מר משה ימיני ,משרד התחבורה
– 11:30
12:10

– 11:30
11:50

 VOSSLOH-KIEPE/HESSאוטובוס היברידי
מבוסס "קבלי על"-
Mr
Hans-Jörg
Gisler,
Technical
Director
– 11:50
הרצאת אורח באנגלית 12:10 Carrosserie HESS AG-

ממשק אדם מכונה במכוניות העתיד של ג'נרל
– 12:10
מוטורס – דר' עומר צמחוני ,מרכז פיתוח GM
12:30
ישראל.
הצלחת פלסאן-חברת מיגון הרכב המובילה בעולם -
– 12:30
מר קובי בן ארי ,סמנכ"ל פיתוח רכב ממוגן ,פלסאן
13:00
סאסא.
ארוחת צהריים
13:00-14:00

פיצול 2
יו"ר ומנחה  :מהנדס נחמיה גולן
פיתוח אוטובוס תיירותי חדיש "סער - "31
מהנדס ראובן בקר  ,מנהל טכני ,חברת "הארגז"
הכשרות בענף הרכב מרמת המכונאי ועד רמת
המהנדס – מר אילן מלמד ,מנכ"ל איגוד המוסכים

– 12:10
12:30

מדידת חלקיקים בכביש שמקורם איננו ממפלט
הרכב ) – (non exhaust particlesדר' לאוניד
טרטקובסקי ,מעבדת הרכב ,הטכניון

– 12:30
13:00

הטכוגרף הדיגיטלי באירופה  -מהנדס רפי זוהר,
מנכ"ל חברת "טאקט טכנולוגיות" ,נציגת "אקטיה"

14:00-14:45

יו"ר ומנחה  :דן הרמן ,מהנדס רכב
פאנל לימודי מקצועות הרכב והחינוך הטכנולוגי -יו"ר הפאנל :מר משה קירמאייר משרד התחבורה.
בהשתתפות:מנכ"ל "אורט" ,מר צבי פלג  /מנכ"ל "עתיד" ,דר' דב סולנציק /סא"ל אריה שם-טוב רע"ן הדרכה ,חיל חימוש
סא"ל אמיר עזרא רע"ן קד"צ חיל חימוש /מנכ"ל איגוד יבואני הרכב יהודה רודד /מנכ"ל איגוד המוסכים ,אילן מלמד
חידושים בנושא צמיגים – סא"ל עופר בן אברהם ,רמ"ד מערכות רכב ,החטיבה הטכנולוגית

15:05-15:25

אופטימיזציה של שגרת הטיפולים ברכב באמצעות בדיקות שמנים -מהנדס סת סומרICT ,

15:25-15:45

פתרון ואיסוף נתונים על תקלות ברכב באמצעות עזרים טכנולוגים אוטומטים -מר אורן שיבי ,חברת iDiag
פאנל אביזרי בטיחות חדשים בכלי רכב פרטיים -יו"ר הפאנל :מר ארז מוספי ,מנהל הדרכה ,חב' . bosch
בהשתתפות :מר שי מוסקוביץ' ,מנהל טכני ,צ'מפיון /מר אורן ברזילי ,מנהל הדרכה ,וולבו.

מושב שני

14:45-15:05

15:45-16:30

*יתכנו שינויים בתוכנית הכנס.

משרד התחבורה
מינהל תנועה
אגף הרכב

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

דמי השתתפות
₪ 490
מחיר השתתפות:
₪ 365
מחיר חבר רגיל :
₪ 330
מחיר חבר מועדון זהב:
מחיר חבר מועדון פלטינה) ₪ 290 :כנ"ל סטודנטים לתואר ראשון בהצגת תעודה(
)גמלאים–מעל גיל  65בהצגת תעודה(
280
מחיר גמלאי:
)המחירים כוללים ארוחת צהרים ,כיבוד קל ,הרצאות ע"ג דיסק און קיי(

אנשים השייכים לארגונים הבאים ישלמו מחיר חבר רגיל:
איגוד יבואני הרכב ,איגוד המוסכים ,איגוד מכוני הרישוי ,איגוד יבואני חלפי הרכב ,ארגון אמת-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 ,לשכת המסחר ,מכון
הייצוא ,איגוד יבואני הרכב הדו גלגלי ,מועצת המובילים והמסיעים.

חסויות /תצוגה -חברות המעוניינות לתת חסות לארוע  /להציג בתערוכה נא לפנות ליונתן אורון לפי הפרטים הנ"ל.
תשלום יש להסדיר מראש ,ולא יאוחר מיום  ,15/11/09בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן .פרטים נוספים בטלפון 03 – 5227919

פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים ,האדריכלים ,יונתן אורון – מנהל אגודת מכונות
טלפון 03-5240274 :שלוחה  , 6פקס03-5275346 :
דואר-אלקטרוני , Yonatan@aeai.org.il :אתר הלשכה www.engineers.org.il :
ביטולים :הודעות ביטול בכתב תתקבלנה עד  5ימים לפני יום האירוע .ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפות.

______________________________________________________________________________________
טופס הרשמה לכינוס ה 29-להנדסת רכב אשר יתקיים בתאריך  26בנובמבר 2009

לכבוד :לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל )ע"ר(
ת"ד  ,6429תל-אביב  ,61063פקס03 - 5275346 :

שם משפחה _______________________ :שם פרטי ________________________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__|:
מקום עבודה______________________________________________________________________________________:
כתובת ___________________________________________ ישוב ____________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון __________________________:טלפון נייד ________________________:פקס_____________________________:
דוא"ל___________________________________:תאריך ____________________:חתימה______________________:
*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 __________________________

המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים .נא העבר התשלום עד לתאריך  2/11/09ללשכת המהנדסים.

