
 

 

 

 ניסויים הנדסת בנושא שניה הכינוס
 2017 באפריל 6, חמישי יום

 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן

 2הפקולטה להנדסה, אודיטוריום 

 

 ס:וניכנית הכת

 התכנסות 08:30-09:00

 

 והרצאות פתיחה דברי ברכה

 סים והאדריכלים/ויים בלשכת המהנד, יו"ר ענף הנדסת ניסמשה זילברמןד"ר  –יו"ר הכינוס  09:00-09:10

 מחלקת הנדסת מכונות, עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ראש

  דיקן הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילןפרופ' אפרים זהבי,  09:10-09:20

 והאדריכלים יו"ר לשכת המהנדסים אהוד נוף,  אינג' 09:20-09:30

 והאדריכלים , לשכת המהנדסיםתעופהו מנואל ליבן , יו"ר אגודת מהנדסי מכונותאינג' ע 09:30-09:40

 אוניברסיטת ת"א, פרופ' אבי זייפרט, "שיטות לזיהוי הינתקות שכבת גבול" -הרצאת פתיחה  09:40-10:10

 

 ס, תעשייה אויריתאעמנואל בל –, יו"ר מושב  ראשוןמושב 

 שייה אוויריתתע, נהרות הרוחמרכז מה, "מאזני מדידה לניסויים אווירודינמיים במנהרת רוח", רן בן ארי 10:10-10:30

 , אוניברסיטת אריאלדן אופיר, ד"ר הדגמה על מערכת להערכת רשת חברתית"  -"ניסויים בהנדסת תוכנה  10:30-10:50

 ATS", יוני אריאלי, פתרונות צילום ופיענוח בשילוב פוטוגרמטריה 10:50-11:10
 

 ותערוכה הפסקת קפה  11:10-11:30

 

 בני דואניס , תעשייה אווירית –, יו"ר מושב  שנימושב 

  קמ"ג, אלעד אילון, בתבנית סטאטית" כווני ק"מיצו    11:30-11:50

 ס גולודכאל, ד"ר נזק מצטבר, אורך חיים וחקר כשל""ניסויים, התעייפות חומרים,  11:50-12:10

 אוויריתתעשייה ק"ג", שלומי ישראלי,  5400המראה "הוכחת מבנה מטוס איתן למשקל  12:10-12:30

 "לא, צה"סנ, מפקד אסף חנון–י, יו"ר מושב שלישמושב 

 מגל הנדסת רכב, מאיר מגל ,"ניסויי חוזק מבנה והתעייפות בכלי רכב ומבנים דינמיים"  12:30-12:50

 המרכז הישראלי להומולוגציית רכב, "הנדסה ומבחני הומלוגציה לטובת השוק האירופאי" זמי זמר 12:50-13:10

13:10-13:30 "Thermal metrology in braking, consideration of the surface emissivity through coupling IR 

  camera and two-color pyrometer measurements" , הייתם קאסם, עזריאלי מכללה אקדמית ד"ר 

 להנדסה  

 



 

 ארוחת צהריים  14:00-13:30

 

 לרפא,  ראובן קדמי –מושב יו"ר  רביעי,מושב 

 , צה"ללצ"ד, מנ"ט, "שיטות מתקדמות לביצוע ניסויי פרפור בכלי טיס" , תומר בראייר 14:00-14:20

 , רפאל"ניסוי הקרחה ברפאל", גיא לבא 14:20-14:40

 (" רועי סוויסה, רפאלRAF#15420310"פיתוח מפרט רעידות למערכת טילים ימית ) 14:40-15:00

 

 מכללה אקדמית להנדסה עזריאליחסלבסקי, ויטלי ד"ר  –יו"ר מושב י, חמישמושב 

 המכון למחקר ביולוגי, שמואל )מולי( אלישע, "מדידות ניחות ערפל בתא לניסויים כלואים" 15:00-15:20

 EVINATIS, מנחם חורב, "אם זה נראה כברווז ושוחה כברווז  ...יתכן שזה הפרדוקס של סימפסון" 15:20-15:40

יים בלשכת יו"ר ענף הנדסת ניסו משה זילברמןד"ר , ודל טורבינת רוח מסוג סבוניוס"במ"ניסויי מנהרה  15:40-16:00

 מחלקת הנדסת מכונות, עזריאלי מכללה אקדמית להנדסהראש  /והאדריכלים  המהנדסים 

 מושיינטק, אוהד מטרני", יישומים באמצעות מערכות דגימה מתקדמות" 16:00-16:20

 במה חופשית -סיכום  16:20-16:30

 הגרלת טאבלט מתנת מנורה מבטחים )בהתאם לתקנון(   

 

 

 

 

 

 

 

 הכנס מיקום
 אילן-בר באוניברסיטת יתקיים הכנס

 להנדסה הפקולטה בניין צפוני קמפוס
 (2) ראשי אודיטוריום

  
 גן רמת ווב ואנה מקס רחוב :כתובת

 כאן הקלק אילן בר אוניברסיטת קמפוס מפתל
 כאן הקלק וחנייה ציבורית תחבורה על מידע

 כאן הקלק הגעה למפת

 

 

http://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf
http://www1.biu.ac.il/index.php?id=6553&pt=1&pid=83&level=3&cPath=83,6553
https://goo.gl/maps/gDEA2tuy17n


 

 

 

 ניסויים הנדסת בנושא שניה הכינוס
 2017 באפריל 6, חמישי יום

 רמת גןאוניברסיטת בר אילן, 

 2הפקולטה להנדסה, אודיטוריום 

 

 נא לסמן את האפשרות המתאימה:  :דמי השתתפות
 310  מחיר מלא ₪  
  260  מחיר חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים ₪  
 260ותשתיות / האגודה הישראלית לתאורה / עמותת האדריכלים  ר חבר איגוד בנייהמחי ₪    
 280)בהצגת תעודה(  ר אזרח ותיק מחי ₪  
 230 /בוגר מכללת עזריאליר סטודנט לתואר ראשון בהצגת אישור לימודים בלבדמחי ₪     

 

 .קרן ידע: זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן

  03-5272496פקס:  | 03-5205808 :טלפון  -לשכת המהנדסים והאדריכלים  רויטל לוי,פרטים והרשמה: 
 w.engineers.org.ilwwאתר לשכת המהנדסים והאדריכלים: |       education@aeai.org.ilדואר אלקטרוני: 

 
 ..................שם משפחה.................................. שם פרטי......................................... מ.ז. ............................

 ................................ מיקוד...............שם החברה ............................................................... כתובת.............

 טלפון .................................   פקס ................................. נייד.................................... 

 ....................................................................דואר אלקטרוני : ................................................................

 אמצעי תשלום

 דיינרס קלאב. אמריקן אקספרס    ישראכרט     ויזה   כרטיס אשראי מסוג  :    

 ..........  מ.ז. ..........................................  שם בעל הכרטיס : ...............................₪בסך של : ................... 

__|מס' כרטיס  |__|__|__| |__|__|__  |__|__/__|__|תוקף   |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|

 (6106301אביב  תל 6429יש לשלוח ללשכת המהנדסים, ת.ד ) המחאות יש לרשום לפקודת: לשכת המהנדסים -המחאה מצורפת    

 (יש לשלוח אישור העברה במייל או בפקס) העברה בנקאית   
 409-242004מספר חשבון  065שם הסניף דיזנגוף מספר סניף  31בנק הבינלאומי הראשון בע"מ מספר הבנק 

 התחייבות חברה לתשלום.מצ"ב    

 
 חתימה ....................................     .............תאריך .......................

 

 איך הגעת אלינו?

 .................אחר   מדיה חברתית חיפוש באינטרנט     המלצה מחבר  מידעון במייל   ט הלשכהנאתר אינטר 

 לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות. שלושה שבועותהודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד 

ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם לשכת המהנדסים והאדריכלים. ידוע 
   .להסרה נא סמן/י כאן .באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייללי, כי בכל עת 

 

mailto:education@aeai.org.il
http://www.engineers.org.il/

