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  התוכנית כפופה לשינויים*
  

 התכנסות והרשמה 08:00–09:00

09:20–09:00 

  : ברכות
  ר לשכת המהנדסים" יו–מר יצחק רז 

  לשכת המהנדסים, ר אגודת מהנדסי מכונות" יו–מר עמנואל ליבן 
 לשכת המהנדסים, אווירונאוטיקהר ענף "יו – עקיבא פלדמר 

 A.E.T. -  IAI Europe   President  –דוד הררי '  דר: ר ומנחה" יו"...כל ההתחלות" מושב ראשון

. מר ד  - מהתעשיה לאקדמיה ובחזרה, מ בפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון "פרויקט פיתוח כטב 09:20-10:00
  ל "רפא/ פרבמן טכניון . מר ע, טכניון/ל "רפא, ארצי 

  .א "תע, אוקרנט .  ממר – טים לשימוש אזרחי באירופה"מל 10:00-10:30

 הפסקה 10:30-11:00

  מכון פישר, מ"ראש המרכז לחקר החלל והכטב  -טל ענבר   :ומנחה ר "יו  "מלטים לשימוש אזרחי" מושב שני

 . מלט' מח, א"תע, עלוש. מר מ – ATC/ATM  Airworthiness –טים "תכניות רישוי אזרחי של מל 11:00-11:30

    א"תע, לוי .  מר י – Sense& Avoidפתרונות ל  11:30-12:00

  המרכז למחקרי רפואת תעופה וחלל, ערן שנקר' דר -  מסוק רפואי ללא טייס- ט"המרלקונספט   12:00-12:30

 הפסקת צהריים  30-13:3012:

 "אורבן איירונוטיקס", צת המנהליםר מוע" יו–  מר עובדיה הררי: ר ומנחה"יו "מגוון פתרונות הנדסיים"מושב שלישי     

  אדמטק , מר עמנואל ליבן– מים" לכטבמערכות הנעה 13:30-13:55

  אלביט מערכות ,  יונתן רייף/ אבי מרגלית –ט ישראלי חדש "מנוע מל  13:55-14:20

 אלביט מערכות ,  ידידיה בנטולילה–ט במזג אוויר "הטסת מל 14:20-14:45

   איירונוטיקס אורבן, רפי יואלי '  דר-(Fancraft)לי רוטורים פנימיים כלי טיס בע 14:45-15:10

  בלו בירד, נדיר . מר ר –מלט עם כנף מצנח רחיפה  15:10-15:35

 הפסקה 15:35-16:00

  א "תע,  מנהל תיכון מוקדם– מר אהרן יניב : ר ומנחה"יו "? ם לאן"הכטב"       רביעימושב 

   הנדסה/א "תע, צח . מר ש –טים "כיווני התפתחות של מל 16:00-16:30

למחקר אסטרטגי  " פישר"מכון –אסף אגמון ) 'מיל(ל " תא  –מים"סוגיות אופרטיביות של הפעלת כטב 16:30-17:00
   אויר וחלל 
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  פותתתהש ידמ

  

   230₪   :השתתפות ירמח
     למדעי התעופהאגודהחברי ה, עובדי התעשיה האווירית, משטרה, ל" צה(  ₪ 170 :      רגיל לשכהר  חבריחמ

  ) חברי מכון פישר,  בישראללל     והח                   
   155₪  :הבזדון עור מ חבריחמ
  )תעודהכולם בהצגת , חיילים בסדיר, 65ל מעל גי–גמלאים, ם לתואר ראשוןיטודנטס  ל"כנ(   140₪ :פלטינהדון עומר  חבריחמ
  
  )כיבוד קל וחוברת תקצירים, ארוחת צהריםכוללים  המחירים(

  
  תומה התחייבות מעסיק ח/ כרטיס אשראי/ בשיק, 4/1/09ולא יאוחר מיום , יר מראש להסד ישתשלום

  
  . 2009בהתאם לקריטריונים של הקרן לשנת  הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה  ידען קרזכאי : ידעקרן

  03 – 5227919בטלפון ספים  נופרטים
  

  גודת מכונות מנהל א– יונתן אורון,   האדריכלים, םנדסיה המלשכת :רשמה והפרטים
    03-5275346 :סקפ , 5 שלוחה  03-5240274: טלפון

   il.org.engineers.www :אתר הלשכה ,    il.org.aeai@Yonatan :ניטרוקאל-דואר
  

  .אחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפותיטול לב. האירוע ימים לפני יום 5כתב תתקבלנה עד יטול בב הודעות :ביטולים

______________________________________________________________________________________  
   טופס הרשמה

  )ר"ע(האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל , לשכת המהנדסים: לכבוד
  03 - 5275346: פקס,  61063אביב - תל, 6429ד "ת
  

  2009 בינואר 7 תאריךאשר יתקיים במים " עיון כטבליוםנא לרשום אותי 
  

  |__|___|___|___|___|___|___|___|__|:ז"מ________________________ :שם פרטי_______________________ : שם משפחה

  ______________________________________________________________________________________:מקום עבודה

  |___|___|___|___|___|:מיקוד____________________ :ישוב_______________ ____________________________כתובת  

  _____________________________:פקס________________________ :טלפון נייד__________________________ :טלפון

  ___________________________________________________________________________________________:ל"דוא

  _______________________________________:          חתימה  ___________________________________ :תאריך

  .  דיינרס קלאב□ אמריקן אקספרס       □ ישראכרט      □ויזה     □     :נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג

  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|.ז.ת______________ : שם בעל הכרטיס .  ח"ש_____________ : בסך של 

  ___|___|/|___|___: תוקף הכרטיס |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|       : כרטיס' מס

  .לשכת המהנדסים והאדריכלים: המחאות יש לרשום לפקודת*
  י המעסיק"חתום עב טופס התחייבות לתשלום "מצ*


