הכינוס ה 30-להנדסת רכב בישראל
יערך ביום חמישי  18בנובמבר 2010
מלון "דניאל" ,רח' רמת ים  ,60הרצליה פיתוח
נושא הכנס :כלי רכב עתידיים בעשור הבא והפחתת פליטת .co2
08:00-09:00

התכנסות והרשמה

09:00-09:40

ברכות:
אינג' יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים
מר יעקב גנות – מנכ"ל משרד התחבורה
אינג' עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר עוזי יצחקי -סמנכ"ל בכיר תנועה ,משרד התחבורה
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  :מהנדס שמואל בן ארי

09:40-10:10

 “Road to accident-free driving“.נהיגה ללא תאונות ,חב' מרצדס גרמניהDr. Gruss, J. Breuer ,

10:10-10:30

דבר שר התחבורה

10:30-10:50

חידושים צפויים בתחום טכנולוגית הרכב ,אבנר פלור ,מנהל בכיר ,אגף הרכב ,משרד התחבורה

10:50-11:10

מערכות בטיחות אקטיבית לכלי רכב עתידיים ,רן גזית ,ראש קבוצת חיישנים וראייה ממוחשבת GM ,ישראל

11:10-11:30

הפסקת קפה

11:30-13:00

יו"ר ומנחה  :פרופ' ערן שר – אוניברסיטת בן גוריון
, HEV/EV Market Dr. Andrew Brown, VP , SAE USA

11:30-12:00
12:00-12:20

אפליקציות היברידיות בכלי רכב צבאיים ,אל"מ חיים רובין ,ראש מחלקת מערכות ממונעות ,החטיבה הטכנולוגית
בזרוע היבשה ,צה"ל
Green City Solution, Mr. Yongping Chen, BYD

12:20-12:50
13:00-14:00

ארוחת צהריים

פיצול 1
יו"ר ומנחה  :מהנדס נחמיה גולן
מנוע  TSIשל חברת פולסוואגן,
14:00-14:30
שי מוסקוביץ -מנהל מחלקה טכנית צ'מפיון
מנוע "מולטי אייר" חברת פיאט/אלפא,
מר אילן פלס ,מנהל טכני ,סוכנויות מכוניות
14:30-15:00
לים התיכון

פיצול 2
יו"ר ומנחה  :מר משה ימיני ,משרד התחבורה
תחזוקת רכב חשמלי,
14:00-14:30
זהר בית אור חברת בטר פלייס
14:30-15:00

15:00-15:30

הרכב המיקרו היברידי,
מר רן שביב ,מנכ"ל חברת טלרון בע"מ

15:00-15:30

15:30-16:00

פיתוח וייצור רכב מרוץ באוניברסיטת בן גוריון,
מהנדס תמיר פלצ'ינסקי

15:30-16:00

16:00-16:30

פיתוחים וחידושים ברכב דו גלגלי,
מר דורי רובינשטיין ,מוסך דורי אופנועים

16:00-16:30

הרחבת תחומי טיפול המוסכים בשיפורי רכב,
מהנדס דן הרמן
מערכת הנעה היברידית מבוססת על מוצרי פירוק
אתנול ,ד"ר לאוניד טרטקובסקי ,מעבדת מנועי
שריפה פנימית בטכניון
מערכת ניטור נתוני נסיעה – תקן ישראלי ,5905
ג'קי רווח ,רע"ן רכב ומערכות גז ,מכון התקנים
הישראלי
שיפורי דלקים כאמצעי להפחתת תצרוכת הדלק
ופליטת מזהמים,
דר' ערן רכס

*יתכנו שינויים בתוכנית הכנס.
הדייקן

הכינוס ה 30-להנדסת רכב בישראל
יערך ביום חמישי  18בנובמבר 2010
מלון "דניאל" ,רח' רמת ים  ,60הרצליה פיתוח
נושא הכנס :כלי רכב עתידיים בעשור הבא והפחתת פליטת . co2
דמי השתתפות
₪ 500
מחיר השתתפות:
₪ 380
מחיר חבר רגיל :
₪ 350
מחיר חבר מועדון זהב:
מחיר חבר מועדון פלטינה) ₪ 280 :כנ"ל סטודנטים לתואר ראשון בהצגת תעודה  /גמלאים– מעל גיל  65בהצגת תעודה(
)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.

חברות המעוניינות לתת חסות לארוע  /להציג בתערוכה נא לפנות ליונתן אורון לפי הפרטים הנ"ל.
תשלום יש להסדיר מראש ,ולא יאוחר מיום  ,10/11/2010בשיק /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 ,לימור שרעבי טלפון 03-5240274 :שלוחה , 105

פקס 03-5272496 :דואר-אלקטרוני , limor@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 – אנא הבטיחו מקומכם בהקדם ולא יאוחר מיום -------------------------  10.11.10אנא רשמו אותי לכינוס ה 30-להנדסת רכב בישראל

שם משפחה _____________ :שם פרטי _________________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__| :
מקום עבודה_____________________________________________________________ __________:
כתובת __________________________________ ישוב ______________:מיקוד |___|___|___|___|___|:
טלפון _____________________:טלפון נייד _____________________:פקס_____________________:
דוא"ל___________________________________________________________________________ :
*לקבלת אישור הרשמה והודעות על פעילויות הלשכה בדוא"ל אנא ציין כתובת דוא"ל בכתב ברור
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  10.11.10ללשכת המהנדסים.

