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עקב האתגרים שנובעים  תמודד עםלה ועליו הרשתות הסלולריות בתחוםדור חדש של טכנולוגיה קם כל עשר שנים ב

ובעולם המחקר  2020בשנת  ככל הנראה יפרוץומים. הדור החמישי שיוהי המשתמשים הגברת הקצב, עליה בכמות

 חלק מהותי נסקוראנו  בערב עיון זה מהפך של חדשנות.ל להתכונן כדי יה עשרות אלפים עובדים בקדחתנותיוהתעש

 בתחום זה. פתרונות שמתגבשיםוההדרישות, טכנולוגיות שנחקרות מ

 

 ערב העיון: לו"ז

 ת המהנדסיםלשכהתכנסות ב  16:15-16:30

 , אוניברסיטת אריאלד"ר אריה רייכמן –ברכות ודברי פתיחה  16:30-16:45

 , מרצה בכיר מומחה, ד"ר אריה רייכמן - לוגיות חדישותהדור החמישי: דרישות וטכנו  16:45-17:15

 המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת אריאל.

 , המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, רופ' יוסי פנחסיפ -דשים תחומי תדר חאתגרים ו  17:15-18:45

 אוניברסיטת אריאל.

 הפסקה 18:45-19:00

 חברת ואלגוריתמיקה,  5Gסמנכ״ל טכנולוגיות פרץ שקלים,  -ארכיטקטורה, פרוטוקולים ותקנים  19:00-19:30
 

  רילאיינס
 

 המחלקה להנדסת חשמל  ברמוביץ,אמיר א פרופ' מחקרים באוניברסיטת אריאל לדור החמישי, 19:30-20:00

 ואלקטרוניקה, אוניברסיטת אריאל.

 
 ייתכנו שינויים בתוכנית*

 
 

 הערות: 

 הגעה עצמאית

 מספר המקומות מוגבל. ההשתתפות הינה אישית על פי מקום פנוי, והיא כפופה לאישור המארגנים.

 28.06.18 תאריך אחרון לרישום:

 מותנה במינימום משתתפים הערב עיון

 , נא לשלוח טופס הרשמה ותשלום מראש.האירועניתן להירשם ו/או לשלם ביום  לא

 

 הוראות הגעה:

 , תל אביב200דיזינגוף  -בית המהנדס 
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 לסמן את האפשרות המתאימה(דמי השתתפות )נא 

  90מחיר מלא  ₪ 

  70מחיר חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים  ₪ 
  70מחיר חבר איגוד בנייה ותשתיות / עמותת האדריכלים    ₪ 
  70 סטודנט לתואר ראשון )בהצגת תעודה(מחיר    ₪ 
  70אזרח ותיק )בהצגת תעודה( מחיר    ₪ 

 

  03-5272496פקס:   03-5205826 | טלפון  -והאדריכלים  פרטים והרשמה: לשכת המהנדסים
  info@aeai.org.ilדואר אלקטרוני: 

 

 ....................שם משפחה.................................. שם פרטי......................................... מ.ז. ............................

 וד....................שם החברה ............................................................ כתובת.............................................. מיק

 .................................... טלפון ....................................   פקס ....................................   נייד

 ...........................דואר אלקטרוני : .............................................................................................................
 

 אמצעי תשלום

 דיינרס קלאב. אמריקן אקספרס    ראכרט     ישויזה   כרטיס אשראי מסוג  :    

 שם בעל הכרטיס : .........................................  מ.ז. .........................................₪.  בסך של : ................... 

 _|__/__|__||_תוקף   |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|מס' כרטיס 

 (6106301תל אביב  6429המחאות יש לרשום לפקודת: לשכת המהנדסים. )ת.ד  -המחאה    
 

 העברה בנקאית )יש לשלוח אישור העברה במייל או בפקס(   
 409-242004בון מספר חש 065שם הסניף דיזנגוף מספר סניף  31בנק הבינלאומי הראשון בע"מ מספר הבנק 

 
 מצ"ב התחייבות חברה לתשלום.   

 
 כוכבים ..............מבקש לחייב אותי בסך של  ת המהנדסיםאני חבר לשכ   

 
 חתימה ....................................     תאריך ....................................

 
 ינו?איך הגעת אל

 אחר  מדיה חברתית  חיפוש באינטרנט     המלצה מחבר  מידעון במייל   אתר אינטרנט הלשכה 
 

 ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. 
 

ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם לשכת המהנדסים 
  להסרה נא סמן/י כאן.  .והאדריכלים. ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל
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