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08:00-08:30

התכנסות והרשמה

08:30-09:00

מר יצחק רז  -יו"ר לשכת המהנדסים
מר שאול צמח  -מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות
מר עמנואל ליבן  -יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר אמנון ענב  -יו"ר ענף אנרגיה ,לשכת המהנדסים

מושב ראשון

משק האנרגיה – פיתוח ותמורות .יו"ר המושב :דר' שלמה ולד -מדען ראשי ,משרד התשתיות הלאומיות

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30

תכנון משק האנרגיה בישראל ,עבר ועתיד  -דר' יונה ברגור -יועץ ,ראש אגף כלכלה ותכנון לשעבר
במשרד התשתיות
משק הגז בישראל ,מצב נוכחי והתפתחות צפויה לאור גילוי הגז לאחרונה -.מר שוקי שטרן  -מנהל
רשות הגז הטבעי ,משרד התשתיות
התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית .תמונת מצב  -מר זאב גרוס  -מנהל האגף לשימור משאבי
תשתית ,משרד התשתיות

10:30-10:50

הפסקה

מושב שני

ייצור אנרגיה באמצעים נטולי פחמן חסמים ומצב נוכחי .יו"ר המושב :דר' אברהם ארביב  -סגן המדען
הראשי ,משרד התשתיות הלאומיות

10:50-11:15

חסמים לחדירה של אנרגיות חילופיות  -פרופ' דן זסלבסקי  -הטכניון

11:15-11:40

הערכת עלות של חשמל סולארי  -פרופ' אהרון רואי  -חברת EPDC

11:40-12:05

אנרגית שמש לייצור חום תהליך למגזר העסקי  -פרופ' גרשון גרוסמן  -הטכניון

12:05-12:30

שילוב תאים פוטווולטאים במבנים  -מר גיל נזר  -חברת אינטר דן

12:30-12:55

ביו-דיזל ,ייצור שימוש ומעגל הפחמן -יונתן ספנסר  -מתכנן וכלכלן חקלאיTerraVerde Agriculture

12:55-13:20

תהליך לייצור מימן וגז סינטטי ממקורות מתחדשים  -י .דיין ,א .שביט ,מ .קליין  -חב' ABT

13:20-14:00

הפסקת צהריים

מושב שלישי

השימוש הרציונלי באנרגיה ושימור אנרגיה.יו"ר המושב :מר אמנון ענב ,יו"ר ענף אנרגיה
שוק הפחמן העולמי ומנגנון הפיתוח הנקי רקע ,מגמות סיכונים והזדמנויות – .עופר בן דב ,מנהל תחום
טכנולוגיה  ,אליסיום סחר והשקעות בפחמן

14:00-14:25
14:25-14:50

התייעלות אנרגטית – מר דן בר משיח  -מנ"כל חב' אסקו ישראל

14:50:15:15

התייעלות בתפעול מנועים ע"י שימוש בטכנולוגיות מתקדמות  -מהנדס שמעון לימור ,חב' הנדסת הספק

15:15-15:40

סקר אנרגיה וניטור של צריכת האנרגיה במפעל כמפתח לחיסכון  -מהנדס עמרי מורג  -חב' גדיר הנדסה

דרכים ומודלים למימון פרויקטים של חסכון באנרגיה  -עוד' ליאור שמואלי  -חב' אקו-פיננס
15:40-16:05
שדות חשמליים דינמיים לטיפול באבנית ,קורוזיה וביומסה ,לשיפור ביצועים של מגדלי קירור,
16:05-16:30
מחליפי חום ,מערכות מי קירור ,ומרכזי אנרגיה  -מר עמית שורק  -חברת אפיקי מים )פז(
*התוכנית כפופה לשינויים

עיתון האנרגיה של ישראל

לפי סעיף )3ב( לתקנות ארגון הפקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( התשנ"ו –  ,1996משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה – אגף הפיקוח על העבודה מכיר בכנס זה כ– 1יום השתלמות המוכרת עבור
ממונים על הבטיחות.
דמי השתתפות
מחיר משתתף רגיל
מחיר לחבר לשכה

₪ 450
) ₪ 340צה"ל ,משרד התמ"ת ,המשרד להגנת הסביבה ,המשרד לתשתיות לאומיות ,איגוד חברות
אנרגיה מתחדשות בישראל ,חברי פורום  ,MITחברי פורום ,MYPLANETארגון
המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל ,עמותת האדריכלים ,איגוד בנייה ותשתיות,
איגוד המתכננים בישראל(

₪ 300
מחיר חבר לשכה זהב
מחיר חבר לשכה פלטינה  ) ₪ 270כולל גמלאים וסטודנטים לתואר ראשון בהצגת תעודה בלבד(
)המחירים כוללים ארוחת צהרים ,כיבוד קל ,תקצירים )ע"ג דיסק.און.קי(
תשלום יש להסדיר מראש ,ולא יאוחר מיום  ,14/12/09בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה
חסויות /תצוגה -חברות המעוניינות לתת חסות לארוע  /להציג בתערוכה נא לפנות ליונתן אורון לפי הפרטים הנ"ל.
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-אלקטרוניyonatan@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
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  24בדצמבר 2009
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.

