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08:00-09:00

09:00-09:30

09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30

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 יהודה רודד – מנכ"ל 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  :שמואל בן ארי  ,מהנדס רכב ראשי  ,אגד
מערכת חניה אוטומטית לרכב
מר אלכס בוגטיקוב ,משרד התחבורה
שוק ייצור מערכות הרכב וחלפיו העולמי לאור המשבר הכלכלי
מר אורי וינקלר
חידושים בניהול מלאי החלפים בצה"ל
סא"ל חגית שביט  ,מרכז צלם וחלפים ,צה"ל

Serving the OEMs and theirTier 1st Suppliers Main Challenges

 10:30-10:50האתגר באספקת חלפים ליצרני הרכב ומערכותיו -הרצאה באנגלית
דר' ווסר פוגל
 10:50-11:10הפסקת קפה
מושב שני
יו"ר ומנחה  :מהנדס דוד נמרי ,מהנדס יועץ
חידושים במערכות הזרקת בנזין ישירה תוך התאמתה לדרישות 5 EURO
11:10-11:30
מר ארז מוספי ,חברת לדיקו
שיפורים בטכנולוגית מצברים-טכנולוגיות מתקדמות במצברי רכב כולל שימוש בכלי רכב בעלי הנעה מיקרו
 11:30-12:10היברידית הרצאה באנגלית
Gaby Klein,Varta
מערכות מולטיפלקס ) (can busלרכב כבד ואוטובוסים
12:10-12:30
גב' מונא עפיפי ,אפסילון דלתא
הצגת יצרן מערכות רכב ותיק בישראל
12:30-12:50
מישי הורוביץ ,חברת "אלכס אורגינל"
 12:50-14:00ארוחת צהריים
מושב שלישי
יו"ר ומנחה  :מהנדס נחמיה גולן ,מהנדס יועץ
תיבות הילוכים אוטומטיות בעלות זוג מצמדים במכוניות קבוצת פולקסוואגן
14:00-14:30
שי מוסקוביץ' ,מנהל המח' הטכנית  ,צ'מפיון מוטורס
תכנון מערכות סינון אוויר ברכב שטח
14:30-15:00
סא"ל עופר בן אברהם ,החטיבה הטכנולוגית ,צה"ל
התאמת מפרטי שמני מנוע למנועי יורו  4ויורו 5
15:00-15:30
יהודה שרצקי  ,טכנולוג ראשי ,פז שמנים
מצלמות תרמיות לרכב כעזרה לנהג
15:30-16:00
אסף קציר ,חברת אלימקס
התאמת רכב להסעת נכים
16:00-16:30
דב שטקלר ,חברת מן
*ייתכנו שינויים בתוכנית.
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דמי השתתפות )כולל ארוחת צהרים וכיבוד קל(
₪ 320
לחבר לשכת המהנדסים במועדון פלטינה:
₪ 340
לחבר לשכת המהנדסים במועדון זהב:
₪ 375
לחבר לשכה רגיל )או אחד הארגונים כמפורט להלן(:
₪ 430
אחר/לא חבר לשכה:
גמלאי/סטודנט לתואר ראשון חבר לשכה )בהצגת תעודות מתאימות(₪ 280 :

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 ,איגוד לשכות
המסחר  ,רשות המיסים ,המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה.

יש להסדיר תשלום מראש עד  8/6/2010בשיק  /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  ,107פקס (03) 5275346 :
ת"ד  ,6429תל-אביב 61063
דודי נאמי ,מרכז הכינוס ,לשכת המהנדסים והאדריכלים,
אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
דואר אלקטרוניdudi@aeai.org.il :

 -----------------------------טופס הרשמה ---------------------------------- 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6נא לרשום אותי לכינוס השביעי למערכות רכב וחלפים שיתקיים ב 22 :ביוני 2010
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 __________________________

