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Colloquium / קולוקוויום

 דיאגנוסטיקה, ניתור, מכשור בדיקה, ציוד:חדשנות
בהקשר לשיטת ניהול משאב רשתות חשמל
Network Innovations: Equipment, Testing instruments, Monitoring
and Diagnose in an Asset Management Framework
Sharon Hotel Herzliya -  הרצליה- מלון השרון
12/06/2018

AGENDA
 התכנסות והרשמה: 08:30 – 08:00
Registration
 מבוא לסמינר השני בסדרה, תפקידים ומטרות הארגון הלאומי הישראלי, ברכות דברי פתיחה08:45 - 08:30
. בישראלCIRED - וCIGRE  יו"ר,מר אלכס לבינזון
Welcome address: Mr. Alex Levinzon, Chairman of CIGRE NC and CIRED NC- Israel

מר בני איזק
מרצה אורח-ארכיטקט
Mr. Benny Izsak
Architect
מר לירן פרנקל

Liran Frenkel
Metrycom

ISRAEL

מר אייל מירון

Eyal Miron
EGM

09:15-08:45
:להקמת איים מלאכותיים

ניצול הים התיכון
חזון לפיתוח כלכלי וסביבתי

Artificial Islands in the offshores of Mediterranean Sea
09:45-09:15

גילוי תקלות ברשתות חלוקה ע"י סנסורים חכמים
Detection of faults by smart-grid sensors in distribution grids with
different types of neutral earthing methods
10:45-09:45
 יצירת מכלול נתונים הנדרשים לניהול רשתות חשמל2
Comprehensive usable data creation for Grid management

ISRAEL
Coffee Break –  הפסקת קפה11:00-10:45
12:00 – 11:00

מר גיל קורן

Gil Koren
Israel Electric

 סיכונים ופתרונות:EMP
EMP: Risks and Solutions

ISRAEL
 – ארוחת צהריים13:00 – 12:00
Lunch

THE ISRAEL
NATIONAL COMMITTEE

נציג חברת
ESP

USA

מר דניס ינסן

Dennis Jansen
Lovink
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14:00 – 13:00
ESP  – חברתHEMP טכנולוגיה
ESP Capabilities Brief and HEMP Solutions
15:00 – 14:00
מחברים למתח גבוהה מסיליקון נוזלי
Characteristics and Benefits of MV Joints with fluid silicone

HOLLAND
15:30 – 15:00
סיכום וסיום האירוע
Final comments and wrapping up
The seminar is designed for:
Government and State Agencies advisers/consultants. We will invite representatives
from the Ministry of Infrastructure, Ministry of Finance, Ministry of Environment,
Regulator (PUA), and others.
IEC/Utilities' Senior Management, members of the Board of Directors and/or their
representatives, and other decision makers.
Consulting engineers, academic stuff, financial professionals and like.
Innovators, engineers in the field of HV, MV and renewable, Dispatch control Centers.
Entrepreneurs and investors.
.הקורס יועבר בשפה האנגלית
 מצורף דף הרשמה עם פרטים לגבי תנאיי תשלום- ( )כולל אירוח₪ 600 :*עלות ההשתתפות
.₪ 200  כלומר,*( סטודנטים ישלמו את עלות האירוח באותו יום בלבד
. בלבד₪ 300 :גמלאים
.ההנחה תינתן בעת ההרשמה תמורת הצגת תעודות מתאימות
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ספח הרשמה – נא להקפיד על ספח חתום
לכבוד – הארגון הלאומי הישראלי ס.י.ג.ר.ה )ע"ר(
רח' חנטקה  ,36חיפה
 0523-997094פקס , 048342506 :דוא"לlevinzon.alx@gmail.com :
הנני מאשר/ת השתתפותי ביום עיון בנושא:
חדשנות :ציוד ,מכשור בדיקה ,ניתור ,דיאגנוסטיקה
בהקשר לשיטת ניהול משאב רשתות חשמל
Network Innovations: Equipment, Testing instruments, Monitoring and Diagnose
in an Asset Management Framework
מלון השרון  -הרצליה Sharon Hotel Herzliya -
12/06/2018

שם משפחה ________________________ שם פרטי __________________________
ת.ז______________________ .
הכתובת ____________________________________ המיקוד ____________________
מקום העבודה ___________________________ טלפון )ב( ______________________
הטלפון )ע( _________________ נייד ________________ פקס' __________________
ד.א_______________________________________________.
אופן התשלום:
המחאה

כרטיס אשראי מסוג:

ויזה

ישראכרד

 .1מס' כרטיס
בסכום של₪ __________ :

מסטרכרד
תוקף כרטיס

שם בעל הכרטיס ______________ :ת"ז

אפשר גם דרך הטלפון!
 .2רצ"ב המחאה ע"ס _____ לפקודת " הארגון הלאומי הישראלי ס.י.ג.ר.ה )ע"ר("
)*(

נבקשכם ליידע אותנו בטלפון על רצונכם להירשם עד שבועיים מקבל פרסום זה
יש להסדיר תשלום מראש עד  03/06/2018בשיק /כרטיס אשראי /התחייבות מעסיק חתומה במסמך נפרד.
ביטול השתתפות :ניתן לבטל השתתפות בסמינר בכתב בלבד עד  03/06/2018ללא חיוב.
לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
====================================================================================================

לפרטים נוספים :נא לפנות למרצל אלנבוגן ,0523996362 :דוא"ל cigre.ncisrael@gmail.com

