משרד התחבורה
מינהל תנועה
אגף הרכב

08:00–09:00

09:00–09:30

מושב ראשון
09:30–09:50
09:50-10:10
10:10-10:30
10:30-11:00
מושב שני
11:00-11:40

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

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 דורון תמיר -מנכ"ל מכון התקנים.
מר יקי אנוך – יו"ר איגוד יבואני הרכב
גב' חוה בן ארי – מנהלת בכירה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
מר רונן לוי – יו"ר איגוד המוסכים
מהנדס שמואל בן ארי – יו"ר הענף להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים
יו"ר ומנחה  :מהנדס שמואל בן ארי ,מהנדס רכב ראשי",אגד"

דבר מנכ"ל משרד התחבורה – מר גדעון סיטרמן
מהפכת המידע בצה"ל בתחום הרכב - .אל"מ חיים רובין ,רמ"ח מערכות ממונעות בחטיבה הטכנ'  ,צה"ל.
מדיניות אגף התנועה בנושא הגברת הבטיחות בדרכים -נצ"מ מאיר אור ,ראש מח' התנועה משטרת ישראל
הפסקה
יו"ר ומנחה  :גב' חוה בן ארי – מנהלת בכירה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
New A Framework for the Approval of Motor Vehicles – Directive 2007/46/E
Klaus Klein - Manager Homologation CV Asia, DaimlerChrysler Truck Product Engineering

11:40-12:00
מיסוי רכב ירוק  -מר בועז סופר ,סמנכ"ל בכיר לרשות המסים  ,תכנון וכלכלה ,משרד האוצר.
12:00-12:20
פיתוח תשתית לרכב חשמלי בישראל -מר משה קפלינסקי  ,חברת ""BETTER PLACE
12:20-12:40
תקנות וחקיקה לפליטות  CO2מכלי רכב באירופה -מר דורי מנור ,מנכ"ל חברת לובינסקי
12:40-13:00
תקינת ביו דיזל ואתנול בישראל -מהנדס אבנר פלור ,משרד התחבורה
הפסקת צהריים
13:00-14:00
פיצול 2
פיצול 1
יו"ר ומנחה  :מר משה קירמאייר
יו"ר ומנחה  :מהנדס נחמיה גולן
מערכות "בטיחות אקטיבית" במשאיות
– 14:00
ואוטובוסים -שמירה על נתיב ,ערנות הנהג,
 – 14:00מימן כדלק לרכב  ,אלטרנטיבה אמיתית לדלקים
14:30
14:30
אזורים "מתים" וכדומה -מהנדס אמיר בן צבי ,
פוסיליים – דר' לאוניד טרטקובסקי ,הטכניון
"מאיר" חברה לייבוא כלי רכב
– 14:30
 – 14:30מערכות – BRT-BUS RAPID TRANS
 RSSמערכות ייצוב לנגררים
15:00
15:00
"דנאור"
חברת
לרון,
עופר
מר
מהנדס יהודה צברי
רכב היברידי /חשמלי של  – GMוולט
– 15:00
– 15:00
חידושים בתפיסת הניהול של מרכזי שירות
פלקסטרים וחידושי רכב שונים
15:30
15:30
מודרניים בישראלמר אלי חפץ
מהנדס נדב ליבס
 – 15:30ביצועי מערכות בגבול מעטפת המשקל של
תקן ישראלי לאוטובוסים להסעת תלמידים –
– 15:30
הרכב" -סא"ל ערן תובל ,ראש מעבדת חומרים
16:00
מהנדס ג'קי רווח  ,מכון התקנים הישראלי
16:00
וכימיה בחטיבה הטכ' ,צה"ל.
16:0016:00טכנולוגיות מתקדמות בצביעת רכב -מר באכסי
מערכת משוב להתנהגות נהג בזמן אמת-
16:30
16:30
חזקיה ,איגוד המוסכים בישראל .
מר אלי גרוספלד ,סמנכ"ל פיתוח עסקי" ,טרפילוג

***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
₪ 470
מחיר השתתפות:
) ₪ 355משרד התחבורה /משטרת ישראל /צה"ל /אגד /דן /איגוד השמאים/איגוד יבואני הרכב/
מחיר חבר רגיל :
איגוד מכוני הרישוי/איגוד המוסכים/ארגון אמת /איגוד קציני הבטיחות(
₪ 315
מחיר חבר מועדון זהב:
מחיר חבר מועדון פלטינה) ₪ 270 :כנ"ל סטודנטים לתואר ראשון ,גמלאים–מעל גיל  ,65חיילים בסדיר ,כולם בהצגת תעודה(
)המחירים כוללים ארוחת צהרים ,כיבוד קל וחוברת תקצירים(
תשלום יש להסדיר מראש ,ולא יאוחר מיום  ,2/11/08בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בגובה עד  75%מדמי הרישום לכינוס ועד  ₪ 800מצטבר שנתי,
לאחר הכינוס ובהגשת כל המסמכים הדרושים ישירות לקרן .פרטים נוספים בטלפון 03 – 5227919
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים ,האדריכלים ,יונתן אורון – מנהל אגודת מכונות
טלפון 03-5240274 :שלוחה  , 5פקס03-5275346 :
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

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

נא לרשום אותי לכינוס ה 28-להנדסת רכב אשר יתקיים בתאריך  6בנובמבר 2008
שם משפחה _______________________ :שם פרטי ________________________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__|:
מקום עבודה______________________________________________________________________________________:
כתובת ___________________________________________ ישוב ____________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון __________________________:טלפון נייד ________________________:פקס_____________________________:
דוא"ל___________________________________________________________________________________________:
תאריך___________________________________:
נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג :

□ויזה

□ ישראכרט

חתימה_______________________________________:
□ אמריקן אקספרס

□ דיינרס קלאב.

בסך של  _____________ :ש"ח .שם בעל הכרטיס  ______________ :ת.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.
מס' כרטיס|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| :

המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים.

תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :

