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0088-0088
0088-0038

התכנסות ורישום
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 יקי אנוך – נשיא איגוד יבואני הרכב
מר רונן לוי – יו"ר איגוד המוסכים
אינג' שמואל בן ארי – יו"ר הענף להנדסת רכב ,לשכת המהנדסים

0038-08088
08088-08048

08048-08058
08058-00088
00088-00018

00018-00048
00048-01018

01018-01048
01048-03088
13:00-14:00

04088-04038
04038-05088
05088-05038
05038-06088
יתכנו שינויים בתוכנית

מושב ראשון 0הנדסי מעשי
יו"ר 0אינג' שמואל בן ארי ,מהנדס רכב ראשי אגד
דברי שר התחבורה מר ישראל כץ
Euro VI at Daimler Buses
Frank Mandel, Product trainer Mercedes-Benz Buses and Coaches
מנועי יורו  6באוטובוסי מרצדס
מהנדס פרנק מנדל ,חברת מרצדס (ההרצאה באנגלית)
סטטוס לימודי הנדסת הרכב באפקה
ד"ר גידי גולדווין ,מכללת אפקה להנדסה
כניסה ללימודי תואר שני בהנדסת רכב בטכניון
ד"ר ליאוניד טרטקובסקי ,טכניון
הפסקת קפה
מושב שני
יו"ר 0מהנדס ארז לוי ,משרד התחבורה
רפורמה בלימודי רכב ובמקצועות ההסמכה במדינת ישראל
מר משה קירמאייר ,ראש תחום הדרכה פיתוח ושמאים ,משרד התחבורה
E-Learning
Thomas Snyder, Electude
לימודי מקצועות הרכב בעזרת האינטרנט
מר תומס סניידר ,אלקטיוד (ההרצאה באנגלית)
מערכות בלימה מתקדמות ברכב קרבי
סא"ל עופר בן אברהם ,רמ"ד מערכות רכב בחטיבה הטכנולוגית ,צה"ל
מערכות הנעה לכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) תוך זיקה לטכנולוגיות קיימות ועתידיות של מנועי רכב
מהנדס עמנואל ליבן ,מנכ"ל עדמטק
ארוחת צהריים
מושב צהריים 0הנדסי מעשי
יו"ר 0מהנדס נחמיה גולן
מצברים מיוחדים לכלי רכב חשמליים
מר אביב צידון
התמורות בתרבות הצרכנות כיעד מאתגר בתחום המוסכים-מול השינויים המתרחשים בענף
מר אלי חפץ
אופטימציה משקלית בתהליך תכן רכב בכלים נומריים
ד"ר אלדד לויCAS - Computerized Analysis & Simulation ,
הסבת מנועים לפעולה במחזור חמש פעימות ליעול עבודתם
מהנדס איתמר אוריין
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דמי השתתפות
משתתף שאינו חבר לשכה0
משתתף חבר לשכה0
גמלאי  /סטודנט לתואר ראשון0

₪ 588
₪ 308
₪ 108

השתתפות חברות בתצוגה מסחרית 0לפרטים נא ליצור קשר עם לימור שרעבי limor@aeai.org.il 83-5185085
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.

ביטולים
ניתן לבטל השתתפות בכינוס בכתב בלבד עד ליום  80בנובמבר  1803ללא חיוב .לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי
ההשתתפות.
פרטים והרשמה
איתי וולר ,לשכת המהנדסים .דיזנגוף  188ת"ד  ,6429תל-אביב 60863
טלפון | 83-5185000 0פקסימיליה | 83-5141406 0דואר-אלקטרוניwww.engineers.org.il | itai@aeai.org.il 0
טופס הרשמה
שם משפחה_________________________ שם פרטי ______________________ מ.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___| .
מקום עבודה _________________________________
טלפון ___________________________

כתובת ___________________________________

פקס ______________________________

מיקוד____________

נייד_____________________________

דואר אלקטרוני ___________________________________________________________________________________________ 0
*לקבלת אישור הרשמה והודעות על פעילויות הלשכה בדוא"ל אנא ציין כתובת דוא"ל בכתב ברור
המחאה מצורפת המחאות יש לרשום לפקודת 0לשכת המהנדסים
תשלום במקום ביום האירוע (_____יש לציין סכום לתשלום)
התחייבות מקום עבודה מצורפת
מצ"ב מספר כרטיס אשראי לחיוב □ ויזה □ ישראכרט □אמריקן אקספרס
בסך של .₪ ____________ 0

□דיינרס קלאב.

שם בעל הכרטיס _____________________ 0

מס' כרטיס |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

ת.ז_____________________ .

תוקף הכרטיס |__|__|__|__/

*אני חבר לשכה מבקש לחייב אותי בסך של ________ כוכבים( .בהתאם לתקנון)
תאריך _________________________

חתימה __________________________

אנא הבטיחו מקומכם בהקדם ולא יאוחר מיום  80.00.03בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה

