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  ישראל  CIE –פרוטוקול ישיבת ועד הוועדה הישראלית להנדסת המאור 

 61.6....2מיום 

 הישיבה התקיימה במשרדי ההתאגדות.

 משתתפים:

ני קלינה, אלכס יארמולינסקי, אלכס גולדין, ג'ורג'י בירנבאום, מאיר איפרגן, אמיר פוזננסקי, אורי דומן, ד

 צבי סגל, יצחק יהיד, שמעון גוטמן, אבי בלומנפלד, איאן רובין, יוסי מאירי, יוחנן דיסני וניסים קשק.

 עיקרי הדברים:

 אלכס יארמולינסקי יכהן כסגן נוסף. .6

קבוצת עבודה של לפחות שלושה חברים שתדווח לוועד על קידום או לכל נושא ספציפי, תוקם ועדת/ .3

 אישור על פי הצורך.

 מאמרים מקצועיים לכתב עת "חשמל ואנשים". שו מאמץ להעבירהחברים יע .2

אמיר פוזננסקי יטפל בנושא אתר אינטרנטי לחוג להנדסת המאור. במקביל יוקם פורום שאלות  .4

 ותשובות בניהולו של צבי סגל.

אישרו לצטט מאמרים ולהעלותם לאתר/לפרסמם  ILP ,CIBSE/SLL -המאור הבריטיות האגודות  .5

 ב"חשמל ואנשים".

החוג להנדסת המאור יחשוב על דרכים לשתף פעולה עם ארגון האדריכלים העצמאיים בראשותו של  .6

 אדר' אריה שילה.

יהיה  נושא הכנסשהתקבלה היא שכנס המאור השנתי לא יערך בכפר המכביה. הצעת אורי  .6

צעות לשם ה –  More Innovation in Lightingאו Innovation in Lighting –"חדשנות בתאורה" 

שיתקיים לקראת סוף היום.  –ניתן לערוך חלק עיוני וחלק מעשי בנוסף, ולנושאים יתקבלו בברכה. 

לערוך יוחנן דיסני יכול . Poster Presentationבכנס יהיו גם הרצאות אינטראקטיביות, למשל, 

הועלתה הצעה להותיר זמן לשאלות לאחר  הרצאה בנושא שילוב תאורת רחובות ותאורת אתרים.

 .יישקל לגופו של עניין –, אולם לפי חברים רבים הדבר בעייתי ההרצאות

כמו כן, חשוב להביא מרצים זרים, אך גם מרצים מקומיים ולכוון גם לקהל האדריכלים )הרצאת 

 תיעשה על ידי אדריכל מוביל(. Keynote Speech –הפתיחה 

 

 

 ע"ר() 6116מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל  התאגדות

 
 ישראל CIE -הועדה הישראלית להנדסת המאור 



 
 

 53526רמת גן , 6986, ת.ד.  6הרקון רחוב 
 ww.seeei.org.il, אתר: seeei@bezeqint.net( דואר אלקטרוני: 32) 6624666פקס':   (,32) 6624666טלפון: 

 
Y:\secretary\NEHAL\ 6.66.3363-פרוטוקול ישיבת הוועד\הועדה הישראלית למאור\6-התאגדות מהנדסי החשמל .doc 

 נושא יהיו דני קלינה, אלכס יארמולינסקי, אמיר פוזננסקי ואורי דומן.בהחברים שיטפלו 

 לגבי גיוס לוועדות.מכון התקנים ביום חמישי הקרוב תתקיים פגישה של כמה מנציגי הוועד עם  .9

דסת המאור )להבדיל מתקנון התאגדות מהנדסי החשמל( יטופל על ידי כמה נושא תקנון החוג להנ .8

רלוונטי לתקנון הוא יועצי מחברי הוועד בריכוזו של אמיר פוזננסקי. נושא נוסף שייתכן שיהיה 

 התאורה, כשכיום השוק פרוץ לחלוטין. תיבדק אפשרות לכרוך את הנושא בתקנון או בנפרד ממנו.

 לעיון ולאישור חברי הוועד. כמובן, התקנון יעבור גם

63. CIE –  בריכוזה של ג'ורג'י בירנבאום.יקודם הנושא  

 ,רעיונות להרצאות שיהוו ימי עיון: תאורה בגיל השלישי, תאורה וספורט, מימון להתייעלות אנרגטית  .66

תכונות אופטיות לאספלט )הצעה אחרונה זו גם יכולה  –וכן מדידות  תקני מאור חוץתחזוקת מ מימון,

אופציה נוספת היא לערוך יום עיון המופנה למועצות מקומיות וכו' להעלאת המודעות  .(Guideהיות ל

 לנושא.

 Dayחיסכון אנרגטי,  –כנס אפשרי בנושא היבטים של יישומים וכן בנושא תפיסה הוליסטית לתאורה  .63

light .'וכו 

 .ביוזמת יוחנן דיסני קורס אפשרי בנושא של תאורת חוץ .62

. נושא לחוברת ראשונה לרכישה Guides –המאור יחל בהוצאות חוברות של הנחיות החוג להנדסת  .64

 הצעת אלכס גולדין לפנות לרשות הטבע והגנים לשיתוף פעולה. יכול להיות לדים.

ייתכן גם בשיתוף פעולה ביניהן. זאת, כמובן,  –ב"אלתם עין השופט" וכן בחברות נוספות ימי עיון  .65

 סחרי.כשההרצאות אינן על בסיס מ

פגישה נוספת של ועד החוג להנדסת המאור תתקיים כשבועיים לאחר הכנס השנתי באילת. הודעה  .66

 מסודרת תועבר לחברים.

 שיתוף פעולה פורה,מאחל לכולו הצלחה ו

  ד"ר אינג' אורי דומן, יו"ר הוועדה הישראלית למאור

 העתק: 

 ות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראלאינג' אמיל קויפמן, יו"ר התאגד

 לחברי הוועד ולחברי הוועדה

 


