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0088-0088

התכנסות ורישום

0088-0048

דברי פתיחה וברכות
אינג' יצחק רז  -יו"ר לשכת המהנדסים
אינג' עמנואל ליבן  -יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
מר עוזי יצחקי – מנכ"ל משרד התחבורה
מר גנאם חמאדה ,מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה
מר יקי אנוך – נשיא איגוד יבואני הרכב
מר רונן לוי – יו"ר איגוד המוסכים
אינג' שמואל בן ארי – יו"ר הענף להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים
מושב ראשון :הנדסי מעשי
יו"ר 0אינג' שמואל בן ארי ,מהנדס רכב ראשי אגד

0048-08088

ברכת שר התחבורה ,מר ישראל כץ

08088-08048

תעשיית האוטובוסים הסינית תוך דגש על מפעל יוטונג  -גדול יצרני האוטובוסים בעולם
Kent Chang, manager of International Business Department, commercial division, Yutong, China

08048-00088

מגמות בתחומי התקינה וההנדסה באגף הרכב
מהנדס אבנר פלור ,מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה

00088-00018

פיתוח ג'יפ מתקדם בצה"ל
סא"ל עופר בן אברהם ,רמ"ד מערכות רכב בחטיבה הטכנולוגית ,צה"ל

00018

הפסקת קפה
מושב שני
יו"ר 0מהנדס איל סלומון ,משרד התחבורה

00048-01018

Innovative Technologies in the Field of Vehicle Registration
Manfred Schroefl, 3M, Switzerland

01018-01048

יעילות אנרגטית של כלי רכב -מגמות ואתגרים
ד"ר ליאוניד טרטקובסקי ,טכניון

01048-00088

מערכות בטיחות אלקטרוניות והשלכותיהן
ד"ר שי סופר ,מדען ראשי ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

00088-04088

ארוחת צהריים  /תערוכה
מושב צהריים :הנדסי מעשי
יו"ר 0סא"ל עופר בן אברהם ,החטיבה הטכנולוגית ,צה"ל

04088-04008

תחזוקת צי רכב גדול בתנאי שוק תחרותיים ומשתנים
יוסי כהן ,מנהל חטיבה להנדסת רכב ,אגד

04008-01088

פיתוח אוטובוס ייחודי ל"מטרונית חיפה" בישראל
אינג' ראובן בקר ,מנהל טכני ,מפעל הארגז

01088-01008

היברידי ,חשמלי ומה שביניהם
אריק פוגל ,רכז תחום הדרכה ,מאיר מכוניות ומשאיות

01008-00088

מגמות בתחום רכב אוטונומי
חזי אושיה ,מנכ"ל חברת ח.א.ש טכנולוגיה ,מחקר ופיתוח

00088-00008

כניסת מכללת אפקה ללימודי תואר ראשון בהנדסת רכב
ד"ר גדעון גולדוויין ,מכללת האקדמית להנדסה אפקה
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דמי השתתפות
משתתף שאינו חבר לשכה0
משתתף חבר לשכה0
חיילים בסדיר  /גמלאי  /סטודנט0

₪ 188
₪ 008
₪ 108

השתתפות חברות בתצוגה מסחרית 0לפרטים נא ליצור קשר עם מיכאל שטולברג michael@milla.co.il , 80-0411001 ,
ארגונים הזכאים למחיר חבר

התאחדות התעשיינים ,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.
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