הכינוס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה
יום רביעי ,א חנוכה 17 ,בדצמבר 2014
8:30-9:00
9:30-9:00

9:45-9:30
10:20-10:00

רישום ,כיבוד קל
יו"ר מושב :מהנדס משה קווטיסקי
דברי פתיחה
מהנדס יצחק רז – יו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים
מהנדס שמואל אוסטר – יו"ר אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה ,לשכת המהנדסים והאדריכלים
ד"ר אינה ניסנבאום – יו"ר האגודה הישראלית לתאורה
פרויקטים של משרד התשתיות החאומיות ,האנרגיה והמים להתיעלות אנרגטית
מר אדי בית הזבדי  -מנהל אגף ניהול משאבי תשתית משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
בטיחות פוטוביולוגית – תקן ישראלי 62471
מהנדס דוד תורג'מן ,סיטילייט הנדסה

10:50-10:20

תכנון תאורה – איכות ומקצועיות

11:10-10:50

ד"ר אינה ניסנבאום ,איי בי אן מעבדות
הפסקת קפה
יו"ר מושב :פרופ' אברהם חיים

11:50-11:10

Effects of light on human circadian rhythms, sleep and cognition
(אנגלית( Prof. Christian Cajochen, Psychiatric University Clinics, Basel University

11:50-12:40
13:30-12:40

בחינת הכדאיות הכלכלית בפרויקטים של התייעלות אנרגטית בתאורת לד וההשלכות על תקציב הרשויות
פרופ' ירון זליכה ,ראש החוג לחשבונאות ודיקן הפקולטה למנהל עסקים ,הקריה האקדמית אונו
הפסקה :ארוחה קלה ותערוכה.
יו"ר מושב :מר גולן ברזובסקי ,טרהלד

14:00-13:30

14:30-14:00

15:00-14:30
15:15-15:00
15:45-15:15
16:30-15:45

יישומי תקשורת  DALIבתאורה

הדלקת נרות חנוכה :מהנדס יואב קורן
יו"ר מושב :מהנדס דוד תורג'מן ,סיטילייט הנדסה
תאורה מלאכותית בלילה והשפעות שליליות על בריאות
האדם
פרופ' אברהם חיים ,אוניברסיטת חיפה

(פנים ,חירום וחוץ)
מר מלכיאל חג'בי ,אנלטק
מחקרים בתחום האפקטים הבלתי נראים של התאורה
לדים לשימושי תעשייה ,ציוד מוגן התפוצצות
ד"ר קורנל לוסטיג ,המכון הטכנולוגי חולון
ועמידה בתנאים קשים
מהנדס יוסי שפירא ,ניסקו הנדסת חשמל
השפעת התאורה על הסביבה
יישומים של אנרגיה סולרית בתאורה
ד"ר נעם לידר ,מנהל אגף אקולוגיה ,רשות הטבע והגנים
מהנדס בנצי שמש ,פתרונות סולאריים
הפסקת קפה
יו"ר מושב :מיכל בן חורין ,מעצבת תאורה אדריכלית
על תאורה במבנים רפואיים
אדריכל ראלי גבריאלי ,יסקי אדריכלים

(אנגלית) Maintenance, life Maintenance survival as a factor of Energy Saving,
Engineer Stefano Toti, AEC

17:00-16:30
17:00

חשיבות התאמה של ציוד התאורה למקום ההתקנה ואיכות החשמל (עמידות בתנאי סביבה ונחשולי מתח)
מהנדס אבישי רש
הרצאת נעילה  -ההכשרה המקצועית בתאורה
ד"ר יצחק יזרעאלי
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