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 ע"ר() 2002שמל ואלקטרוניקה בישראל מהנדסי ח התאגדות

 
 ישראל CIE -הועדה הישראלית להנדסת המאור 

 ישראל  CIE –פרוטוקול ישיבת ועד הוועדה הישראלית להנדסת המאור 

 2212212022מיום 

 הישיבה התקיימה במשרדי ההתאגדות.

 משתתפים:

, יצחק יהיד, שמעון גוטמן, איאן חנן מרקוביץ'אורי דומן, דני קלינה, אלכס יארמולינסקי, ג'ורג'י בירנבאום, 

 וניסים קשק. ד ארדהיים, דורובין, יוסי מאירי, יוחנן דיסני

 עיקרי הדברים:

 כללי:

 ימי העיון המוצעים מאורגנים על ידי ניסים קשק. .6

 אלי אבישר שבה הוזמן לפגישות הוועד, לשיתוף פעולה וכו'. אינג'התקיימה פגישה עם  .3

המחלקה  –פורמן, רכזת התמחות מאור ותאורה -התקיימה פגישה עם ד"ר גבריאלה דורפמן .2

שנקר" שעניינה שיתוף פעולה של ההתאגדות עם הסטודנטים. בנוסף, יוסי הנדסת אלקטרוניקה, "ל

 מאירי יתנדב במעבדות.

 .ותהתקיימה פגישה עם אינג' יובל מרגוליס שבה הוזמן לפגיש .4

תתקיים פגישה עם אינג' מיכה קופילובסקי מחברת נתיבי ישראל בעניין שיתוף פעולה. בנוסף,  .5

 ות אינג' אמיל קויפמן לאדר' שי ברס, מנכ"ל החברה.תתקיים פגישה נפרדת בין יו"ר ההתאגד

 שמכוון בעיקר לרשויות מקומיות.  LEDמתארגן יום עיון בנושא  .6

הוזמנו ומצויות בידינו ואילו בידי יו"ר ההתאגדות לשער, אינג' ניסנבאום.  CIEיש לבדוק אילו חוברות  .6

קבל אישור מגזבר ההתאגדות, חשבונית יש להעביר לאורית שתדאג לאת היש לפנות אליה בנדון. 

כשג'ורג'י מייצגת את ההתאגדות ומרכזת את  Divisions-ל בנוסף, יש לחלק אינג' דוד בר עקיבא.

 הנושא.

 תקנים:

כל יוזמה להכנת תקנים חדשים )בתאורה( תובא לאישור הוועד החדש, ובכללם  –מכון התקנים  .9

 .יוזמות שעלו במסגרת הוועד הקודם

הנייר אושר בישיבה על ידי החברים בפגישה  –)המצ"ב לפרוטוקול(  26336ן הוכן נייר עמדה לתק .8

 ויועלה גם לאתר הוועדה. 
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 :התאורה השנתי כנס

 .6.2.3362ייערך ביום  .63

אורי הציע את פרופ' אביתר אראל מאוניברסיטת בן גוריון. נושא ההרצאה יהיה  –הרצאת הפתיחה  .66

 רי התקבלה ותובא לאישורו של פרופ' אביתר אראל.תאורת יום והתייעלות אנרגטית. הצעתו של או

לסטודנטים יהיה מחיר  ישנם מרצים שפטורים מתשלום דמי השתתפות. כך גם לגבי מרצים מחו"ל. .63

 (.6מסובסד )בסה"כ 

להרצאת פוסטר נוספת  .)אחת מההרצאות( הרצאת פוסטר תיערך על ידי הילה ממשרד רן טרוים .62

 פנו גם לג'ורג' או מג'יד ממשרד טופז.

אלכס יארמולינסקי  על ידי איאן רובין. Empire State Building -יועבר תקציר על חידוש התאורה ב .64

אלכס גולדין מעוניין להרצות על פתרונות תאורה מתקדמים. כמו  הציע את סטפנו בורסנו להרצאה.

 .Led it be ,Bimtecכן, הועלו הצעות של חברת 

 חשוב לבדוק כל הרצאה לפי תקציר מורחב. .65

 בכנס הקרוב. Hyde Parkוצע רעיון לפינת ה .66

 ככלל, חשוב לערוך הפקת לקחים וטופס משוב להעלאה באתר לאחר כל כנס/יום עיון. .66

 ימי עיון:

 הוצע הצעה לערוך ערב/בוקר עיון בנושא מדידות תאורה. התוכנית תועבר לחברים. .69

 חרי או תאורטי.יש לבחון אם היום יהיה מס –הוצע לערוך יום עיון בנושא בקרת תאורה  .68

 מאמרים:

 לפרסום בגיליון עיתון ההתאגדות "חשמל ואנשים".מאמר של צבי סגל יועבר  .33
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 קורסים:

מפגשים. מיעוד למתכננים ולמהנדסים בעיריות  9–6מיועד לאלו העוסקים בתאורת רחובות.  .36

חישוב ותעודה בסוף וברשויות ציבור. הועלתה הצעה להאריך את הקורס ולהוסיף, למשל, שיטות 

מייל של הועלתה הצעה שסוגיית האחזקה תהיה עיקרית בקורס. האולי עם תואר מומחה.  –הקורס 

 לעיון על הנושאים שהוצעו לקורס זה. הוועד ועבר לחבריעם ההצעה לקורס תיוחנן 

 דני קלינה יקדם את סוגיית התוכנות לחישובי תאורה. .33

. הודעה מסודרת תועבר בעוד שלושה שבועותור תתקיים פגישה נוספת של ועד החוג להנדסת המא .32

 לחברים.

 

 ,הצלחהמאחל לכולנו 

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

 

 

 העתק: 

 אינג' אמיל קויפמן, יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

 לחברי הוועד ולחברי הוועדה

 


