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התכנסות ורישום
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10:30-11:00

11:00-11:20
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12:00-12:30
12:30-14:00

14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

ברכות:
אינג' יצחק רז  -יו"ר לשכת המהנדסים
מהנדס עמנואל ליבן – יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר עוזי יצחקי – סמנכ"ל בכיר ,משרד התחבורה
מהנדס אבנר פלור -מנהל בכיר ,אגף הרכב
מר יקי אנוך – יו"ר איגוד יבואני הרכב
מר רונן לוי – יו"ר איגוד המוסכים בישראל
מר שמואל בן ארי – יו"ר הענף להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים
מושב ראשון
יו"ר ומנחה :שמואל בן ארי ,מהנדס רכב ראשי ,אגד
תקינה לקראת התקנת מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים )(TPMS
מהנדס אייל סלומון ,מהנדס תקינה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה.
תחיקה חדשה באירופה לייצור תחרותי של חלקי חילוף
The New Competition Law Framework for the Automotive Aftermarket
Josef Frank, Aftermarket Director, The European Association of Automotive Suppliers for Car
Parts, Systems and Modules
הפסקת קפה
מושב שני
יו"ר ומנחה :מר משה קירמייר ,משרד התחבורה
יצור מוצרי  OEMועבודה מול לקוחות בחו"ל
מר יהודה גשייט ,מנכ"ל חברת סופרגום תעשיות
קרר למזגנים בכלי רכב – שינוי סוג קרר ומחזורו
מר סטפנו מנגל ,חברת Italy ,Texa
מערכות מתלים מתקדמות ברכב
סא"ל עופר בן אברהם ,החטיבה הטכנולוגית ,צה"ל
ארוחת צהריים
מושב שלישי
יו"ר ומנחה :מהנדס דן הרמן
חידושים צפויים ברישוי רכב בישראל
מר אבי גלנצר ,מנכ"ל חברת טסט-ליין
פנסים ראשיים לרכב – סקר תקינה ,עקומות תאורה ותופעת הסנוור
ג'קי רווח ,ראש ענף רכב ומערכות גז ,מכון התקנים הישראלי
מערכות התאורה בכלי רכב – התקדמות טכנולוגיות לחסכון באנרגיה
אסף קציר ,חברת Elimec
שיטות יצור חלקי גומי לרכב
מר איתן יצחקי ,מהנדס ראשי חברת סופרגום תעשיות
פיתוח מושב מעוצב ומקורי לאוטובוס ישראלי
מר נחמיה גולן

*ייתכנו שינויים בתוכנית
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U

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 :
U

U

U

אנשים השייכים לארגונים הבאים ישלמו מחיר חבר רגיל:
U

U

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  11.5.2011בשיק  /כרטיס אשראי  /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן.
ביטולים :הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שבוע לפני יום האירוע .ביטול לאחר מועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
U

חסויות /תצוגה -חברות המעוניינות לתת חסות לאירוע  /להציג בתערוכה נא לפנות לאיתי וולר לפי הפרטים הנ"ל.
U

לפרטים נוספים והרשמה :
טלפון  (03) 5205818פקס  (03) 5272496 :ת"ד  ,6429תל-אביב 61063
איתי וולר ,מרכז הכינוס ,לשכת המהנדסים והאדריכלים,
אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
דואר אלקטרוניitai@aeai.org.il :
U

--------- --- - ---- -- --- - --- -

U

U

טופס הרשמה 03-5272496

U

-------------------- - ---

נא לרשום אותי לכינוס השמיני למערכות רכב וחלפים שיתקיים ב19.5.2011 :
שם משפחה_________________ שם פרטי ____________________ מ.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___| .
שם החברה _________________________________ כתובת_______________________ מיקוד____________
טלפון _________________________ פקס ________________________ נייד_________________________
דואר אלקטרוני ___________________________________________________________________________ :

*לקבלת אישור הרשמה והודעות על פעילויות הלשכה בדוא"ל אנא ציין כתובת דוא"ל בכתב ברור
המחאה מצורפת המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים
תשלום במקום ביום האירוע )_____יש לציין סכום לתשלום(
התחייבות מקום עבודה מצורפת
מצ"ב מספר כרטיס אשראי לחיוב
*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 __________________________

יש להעביר תשלום או התחייבות מקום העבודה לתשלום ללשכת המהנדסים עד שבועיים לפני יום האירוע

