תאורה ומאור – הכינוס השנתי
ניהול סיכונים ,בטיחות ,בריאות והתייעלות אנרגטית
יום שלישי  24במאי  ,2016כפר המכביה ,רמת גן
הכנס בשיתוף:

08:00-09:00

רישום ,כיבוד קל

מושב  - 1יו"ר מושב :מר אדי בית הזבדי  -מנהל אגף ניהול משאבי תשתית ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
09:00-09:30

09:30-09:50
09:50-10:20
10:20-11:20
11:20-11:40

דברי פתיחה
מהנדס אהוד נוף  -יו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים
מהנדס אליהו אבישר  -מנהל לענייני חשמל ורשם מהנדסים ואדריכלים
ד"ר אמיר פרי – יו"ר אגודת מהנדסי הבטיחות ,לשכת המהנדסים והאדריכלים
ד"ר אינה ניסנבאום  -יו"ר האגודה הישראלית לתאורה
מהנדס יואל ווייל  -מנכ"ל  – M&Sניהול וקיימות ,יו"ר הוועדה הטכנית לניהול אנרגיה ,מכון התקנים הישראלי
מענקים ממשלתיים לייעול מערכות אנרגיה ותאורה
ד"ר אינה ניסנבאום  -יו"ר האגודה הישראלית לתאורה
הקשר בין צבע האור ,הספקטרום והמחקרים על ההשפעה על השעון הביולוגי של האדם והסביבה
 ,Ezrati Jean-Jacquesעזרתי יעקב  -ממונה תאורת מוזיאוני צרפת (לשעבר) וחוקר בתחום המאור ,פריז
היתרונות והסכנות הראייתיים והבלתי ראייתיים של תאורת ה  - LEDהמידע והמחקרים העדכניים (ההרצאה בעברית)
הפסקת קפה

מושב  - 2יו"ר מושב :מהנדס נחום הנדלסמן  -מנהל מעבדה לחשמל ,מכון התקנים הישראלי
11:40-12:10
12:10-12:40
12:40-13:40

13:40-14:10

14:10-14:40

ד"ר אמיר פרי  -יו"ר אגודת מהנדסי בטיחות
ניהול סיכונים בבחירת ו התקנת מערכת תאורה :שאלות שאמורות להישאל ,בדיקות הנדרשות להתבצע
מר איסי קנונוביץ  -יועץ תאורה
יישום תקשורת  DALIבתאורת הכבישים כמנוף להתייעלות אנרגטית וכממשק לעיר חכמה
ארוחה קלה וביקור בתערוכה
מושב  - 3יו"ר מושב :מהנדס סמי אליאב  -ראש
מדור חשמל בקרה ותקשורת -שרותי בריאות כללית

מושב  - 4יו"ר מושב :פרופ' חיים אברהם  -אוניברסיטת
חיפה

מר מלכיאל חג'בי -אנלטק בע"מ
תקשורת  DALIויישומה בתאורת חירום מרכזית
ואינדיווידואלית
Engineer Stefano Toti, AEC

דר' עמית לרנר  -חקר ימים ואגמים
זיהום אור תת ימי והשלכותיו האקולוגיות

quality parameter on led luminaires: SPD, TM21
(באנגלית) CLASS II etc
14:40-15:10

15:10-15:40

מהנדס דוד תורג'מן – סיטילייט הנדסה בע"מ
תאורה ,תקינה ובטיחות חשמלית ופוטוביולוגית

מר עמית שי גרין  -מכון שינה אסותא ואוניברסיטת חיפה
השפעת חשיפה להארה ממסך מחשב על מבנה ואיכות
השינה ,מדדים פיזיולוגים ,התנהגותיים ,רגשיים וקוגניטיביים
ד"ר נטליה ריבניקובה  -המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה,
אוניברסיטת חיפה .האם חשיפה לאור מלאכותי בלילה תורמת
לאפידמיה העולמית של השמנה?

הפסקת קפה

מושב  - 5יו"ר מושב :מהנדסת שרונה הרשקו – מנהלת מינהל בינוי ותשתית ,עיריית תל אביב  -יפו
15:40-16:10
16:10-16:40
16:40-17:10
17:10

גב' דורית מלין  -מעצבת תאורה אדריכלית ,מתמחה בתאורת מוזיאונים
תאורה במוזיאון בעידן הלד
פרופ' נעם לוין  -מדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים
חישה מרחוק של אורות לילה
מהנדס דורי לזר  -מנהל מחלקת מאור עירית תל-אביב
תהליך שדרוג לטכנולוגית לד ושילוב במערכת בקרת התאורה העירונית בתל אביב
פנל נעילה בהשתתפות המרצים

* ייתכנו שינויים בתוכנית ההרצאות

