התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

הכינוס השנתי הבינלאומי של התאגדות מהנדסי החשמל  -חשמל 2015

כ' – כ"ג בכסלו תשע"ו 2 – 5 ,בדצמבר 2015
מלונות הרודס ודן אילת

תוכנית ראשונית – כפוף לשינויים
יום רביעי 2 ,בדצמבר 2015
רישום מהשעה  09:00באולם לורנס ,מלון הרודס פאלס
סדנאות

13:30 – 10:30

סדנה 1
יחסי גומלין בין
רגולציה לתכנון

סדנה 2

סדנה 3
יישומי תאורת חוץ באמצעות LED
והשפעות בריאותיות

אילת העיר החכמה
סקירה וסיור מקצועי

ד"ר אילן סולימן
מלכים  Cהרודס בוטיק

14:30 – 13:30
16:00 – 14:30

סדנה 4
התיעלות אנרגטית וצריכת
האנרגיה למזוג אוויר במלונות

מהנדס אלכס ירמולינסקי
מלכות הרודס בוטיק

מהנדס רפי אהרוני

אולם פיאסטה מלון דן

קוקטייל בשטח התערוכה,

פביליון הרודס בוטיק

מושב מליאה 1
פעילות חברות זרות בארץ כמנוף לפיתוח עסקי ישראלי
מנחה :מהנדס רון וייס ,סמנכ"ל חטיבת פרויקטים הנדסיים ,חברת חשמל
אולם המלכים מלון הרודס בוטיק

16:30 – 16:00

הפסקת קפה,

הרודס בוטיק

טקס פתיחה
17:15 – 16:30

מנחה :מהנדס רפי כהן ,יו"ר הכינוס

יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל ,מהנדס אמיל קויפמן
מנכ"ל חברת חשמל ,מר עופר בלוך
ראש העיר אילת ,מר מאיר יצחק הלוי
שר הכלכלה ,ח"כ אריה מכלוף דרעי
אולם המלכים מלון הרודס בוטיק

18:50 – 17:20

מושב מליאה 2
עולם חכם
יו"ר  :מהנדס יצחק בלמס ,סמנכ"ל חטיבת לקוחות בחח"י
אולם המלכים מלון הרודס בוטיק

ארוחת ערב במלון
בתוכנית זו יחולו שינויים

מופע אמנותי
La Bella Cubana
אולם בלו מלון דן

תרשיש  Bמלון דן

יום חמישי 3 ,בדצמבר 2015
רישום מהשעה  08:00באולם לורנס מלון הרודס
מושבי בוקר מקבילים

09:00 –11:00
TAM1

תאימות אמ"ג

TAM2

TAM4

TAM3

ניהול ובקרת אנרגיה מגמות וחידושים

מהנדס משה נצר

מהנדס יאיר גינדיס

מלכים  Aהרודס

מלכים  Bהרודס

מלכים  Cהרודס

מלכות הרודס

הפסקת קפה,

11:30 – 13:00

TAM5

ייצור מבוזר
(קוגנרציה)**

אנרגיה מתחדשת

מהנדס אלישע אקשטיין ד"ר אהרון בר דב

פרופ' גדי גולן

11:00 – 11:30

בקרה תעשייתית

TAM6

יעודכן בהמשך
תרשיש  Bדן

לורנס הרודס

פביליון הרודס בוטיק

מושב מליאה 3

מושב מליאה 4

אילת – עיר חכמה

פרויקטים הנדסיים גדולים

מנחה :אורי בן ארי

מנחה :מהנדס ולדימיר קוטליאר

אולם המלכים ,הרודס בוטיק

אולם תרשיש ,מלון דן

ארוחת צהרים,

13:00– 14:30
14:30 – 16:30

פביליון הרודס בוטיק

מושבי צהריים מקבילים

TPM1

TPM3

TPM2

TPM5

TPM4

איכות ואמינות
החשמל

מערכות תאורה

ניהול משק החשמל
הפרטי

סייבר במערכות חשמל

התייעלות אנרגטית**

מהנדס מירון גיבלברג

מהנדס אלכס ירמולינסקי

מהנדס איגור אהרוניביץ

מהנדס גבריאל מזוז

מהנדס סרג'יו הולינגר

מלכים  Bהרודס

מלכים  Cהרודס

מלכות הרודס בוטיק

תרשיש  Bדן

מלכים  Aהרודס

16:30 – 17:00

הפסקת קפה,

פביליון הרודס בוטיק

מליאה 3
מליאה46
מליאה
מושב
מושב
מושב

מושב מליאה 5

YYYYYYYYYY
מנחהYYYYYYYYYY:
מנחה:

17:00 – 18:30

רגולציה

12:30 – 11:

מנחה :אל"מ (מיל ).נורית גל

XXXXXXXXX
בישראל
הכשרה הנדסית
מנחה :ד"ר רמי פינקלר
הרודס בוטיק
המלכים,מלון דן
אולם תרשיש,
אולם
אולם המלכים ,הרודס בוטיק

אולם תרשיש ,מלון דן

ארוחת ערב במלון
טקס חגיגי
20:15 – 21:15

יו"ר :מהנדס אמיל קויפמן ,יו"ר ההתאגדות

במעמד שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ח"כ ד"ר יובל שטייניץ
יו"ר חברת החשמל לישראל אלוף (מיל ).יפתח רון טל
הענקת מלגות לסטודנטים
הענקת מלגות ע"ש שלמה שמלצר ז"ל
אולם בלו מלון דן

21:20

אירוע חברתי

ערב אמנותי
מופע אמנותי
דני סנדרסון
אולם בלו מלון דן

בתוכנית זו יחולו שינויים

** משותף למסלול מיזוג אויר

יום שישי 4 ,בדצמבר 2015
11:00 –09:00
FAM1

רישום מהשעה  08:00באולם לורנס מלון הרודס
מושבי בוקר מקבילים
FAM2

FAM3

דטה סנטרס**

חידושים בבדיקות מדידות
ותקינה

מהנדס צביקה פרידמן

מהנדס זוהר וינבאום

תרשיש ,דן

קוראל מלון דן

הבטי רשת חכמה

מערכות חשמל עירוניות

מנחה :ד"ר עלי אינן ,גרמניה

מהנדסת שרונה הרשקו

מלכות הרודס

בלו  Aמלון דן

הפסקת קפה,

11:00 – 11:30

FAM4

פואיה הרודס בוטיק

מושב מליאה 7
11:30 – 13:00

ביטחון רשת החשמל
מנחה :ד"ר דן ויינשטוק
אולם בלו ,דן
ייייייייייי
יייייייי

מושב נעילה
מנחה :מהנדס רפי כהן ,יו"ר הכינוס

13:00 – 14:30

הרצאת מליאה
אולם בלו ,דן

** משותף למסלול מיזוג אויר
* בתוכנית זו יחולו שינויים

14:30

ארוחת צהרים,

מרפסת ליד פיאסטה ,מלון דן

האירוע השנתי של פורום הסטודנטים
של התאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה בישראל
אילת ,כ' – כ"ב בכסלו תשע"ו 2 – 4 ,בדצמבר 2015

טיוטת תוכנית
יום רביעי 2 ,בדצמבר 2015
07:20

08:15

יציאה ממסוף ארלוזורוב ת"א

יציאה מחניון באר שבע

09:15

ביקור בפארק רותם

10:15

מתקן אנרגיה סולרית

11:15

סיור בתמנע

13:00

הפסקת כיבוד

14:00

צ'ק אין במלון

15:00

רישום לכינוס

16:30 – 15:30

ביקור בתערוכה ,פביליון הרודס בוטיק

17:15 – 16:30

טקס פתיחת חשמל  ,2015המלכים הרודס בוטיק

19:00 – 17:30

מושב פתיחה ,קווינס הרודס בוטיק

19:30

ארוחת ערב במלון
יום חמישי 3 ,בדצמבר 2015

07:30

ארוחת בוקר

09:00

מושב הצגת פרויקטים ,הרצאת אורח אולם פיאסטה ,מלון דן

11:00

מושב מליאה (מתוכנית הכינוס) /או מושב עצמי אולם פיאסטה ,מלון דן

12:30

ארוחת צהרים פביליון הרודס בוטיק

14:30

מושב מתוכנית הכינוס – לבחירה אישית

17:00

דיון בהכשרת המהנדס אולם פיאסטה  /אולם תרשיש ,מלון דן

19:00

ארוחת ערב במלון

20:15

טכס חגיגי והענקת מלגות לסטודנטים (שר האנרגיה) ,אולם בלו מלון דן
ערב חברתי

יום שישי 4 ,בדצמבר 2015
07:30
09:00
11:00

ארוחת בוקר וצ'ק אוט (ניתן לאחסן ציוד במלון)

מושב נעילה של אירוע הסטודנטים (חלוקת פרסי התחרות) הרצאת אורח
מלון אסטרל אילת
הסעות לצפון

