
 
 

THE ISRAEL 
NATIONAL COMMITTEE 
 הארגון הלאומי הישראלי 

 58-029-166-4מס' העמותה:                                                                      

 
 

 Colloquium/  קולוקוויום

 חדשנות 4: שיטות ומכשירי ניתור  / דיאגנוסטיקה 
 לאבטחת אמינות, זמינות, בטיחות ומצב טכני תקין של תשתיות אנרגטיות

Network Innovations 4: Procedures for Diagnose / Monitoring to 
ensure Reliability, Availability, Security and Equipment Asset Health  

of Energy Infrastructure 
 

 , הרצליה4רמת ים , מלון השרון

  Herzlyia -Hasharon Hotel, #4, Ramat Yam  

 thWednesday, February 19 - 19/02/2020יום ד' , 

AGENDA 
                                                                              Registration - :    התכנסות והרשמה 08:30 –  08:00
 השני בסדרה ברכות דברי פתיחה, תפקידים ומטרות הארגון הלאומי הישראלי, מבוא לסמינר   08:45  - 08:30

 ישראל.ב CIRED -ו CIGRE, יו"ר מר אלכס לבינזון                             
Welcome address: Mr. Alex Levinzon, Chairman of CIGRE NC and CIRED NC- Israel 
 

 1h~ 

 
 אזרחיים: םובתחומי השדות מגנטיות מזעריים בתעשיי

 מקורות, מודלים, ערכי סף ופתרונות למיגור. 

Extremely low frequency magnetic field in industrial and civil 

sectors: sources, models, limits and mitigation solutions 

 פרופ' אלדו קאנובה
Prof. Aldo Canova 
Coordinatore Corso di 

Studi in Ingegneria 

Elettrica, Politecnico di 

Torino - Dipartimento 

Energia “G. Ferraris" 
Italia 

  1h~ 
 

    תחזוקת שנאים ממולאים בשמן בהתבסס על התקנים החדשים
IEC  ו- IEEE וקבוצות עבודה CIGRE 2019 -שהתפרסמו ב  . 

Power Transformers Maintenance: tips and new approaches for 

diagnose and testing, in light of updated IEC. CIGRE and IEEE 

publication in 2019. 

 

 מריוס גריסרו
Marius Grisaru 
 

Consultant / CIGRE Israel 
  ISRAEL 

   1h~ 
 שיטות / תהליכים אוטומטיות לחיפוש פרוזדורי רשת בתמיכת מערכות ממ"ג. 

Save a lot of time and money by automating the route searching 

process often done by manual workforce supported by GIS 

systems. It allows to identify and visualize multiple scenarios in 3D 

environment and to rank them by comparing generated metrics 

and analytics. 

 שטפנו גראסי פרופ' ד"ר
Prof. Dr. Stefano 

Grassi 
Gilytics AG, 

Switzerland 
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 Coffee Break – קפה הפסקת  11:00-10:15
 

 
 
~ 00:16 – 30:15  

 סיכום וסיום האירוע
Final comments and wrapping up 

 
 
  

 0.5h~ 
 

 פיתוחים חדשניים בתחומי קווים ותחנות משנה
 

Innovations in Transmission Lines and Substation equipment: 

LineVision ®   / Dynamic Line  Rating,  Joints for MV cables / 

Lovink ® 

 אלכס לבינזון
Alex Levinzon 
Chairman - CIGRE 

 

 ISRAEL 
 

  Lunch~ 13:30 – 12:45ארוחת צהריים ~ 
 

1h~ 
 

 ורושמי הפרעות איתור מיקום כשל בכבלים
 

Fault Location equipment (Cable and Lines) 

 ביל קיברט
Bill Kibart 

Kehui International   
 

UK 
1h~ 

 
 מודלים לניבוי והערכת מצב "בריאות" של שנאיים וכבלים

 

 

Models for transformer and cable health prediction. 

 אשקאט קולקארני
Akshat Kulkarni 
CEO 

OrxaGrid 

 
UK 

0.5h~ 
 

 חידושים בתחום הולכה והשנאה בהמשך לכנס ס.י.ג.ר.ה. פריס 
 
Innovation as perceived in CIGRE Congress in Paris: 

Non-conventional Conductors (ACCC),  FRP Lattice Structures,  
Smart Wires ®, Lidar for Drones, Health assessment of Substation 

equipment, Autonomous personal A/C / Entrosys ® 

 מרצל אלנבוגן
Ellenbogen Marcel 
Secretary - CIGRE  

 

ISRAEL 
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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. 

 
 The Colloquium will be held in English  – יועבר בשפה האנגלית קולוקוויום 

 
 
 
 

 מצורף דף הרשמה עם פרטים לגבי תנאיי תשלום    -  ₪ )כולל אירוח( 600: *ההשתתפות עלות  
 
 למשתתפים ישראלים. *(  

 סטודנט תקפה. ת ורת הצגת תעודוההנחה תינתן בעת ההרשמה תמ  .( עלות האירוח בלבד)  ₪   250: סטודנטים     

 ₪ בלבד.  350: גמלאים    

 ₪.  500ישראל:  –חברי ס.י.ג.ר.ה      

 
  
Participation cost for foreign participants: $200 
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 נא להקפיד על ספח חתום –ספח הרשמה 
 

 הארגון הלאומי הישראלי ס.י.ג.ר.ה )ע"ר(   –לכבוד 
 , חיפה36 חנטקה רח' 

   levinzon.alx@gmail.com:, דוא"ל 048342506פקס:     0523-997094
 

 השתתפותי ביום עיון בנושא:הנני מאשר/ת 
 : שיטות ומכשירי ניתור / דיאגנוסטיקה4חדשנות 

 לאבטחת אמינות, זמינות, בטיחות ומצב טכני תקין של תשתיות אנרגטיות

Network Innovations 4: Procedures for Diagnose / Monitoring to ensure Reliability, 
Equipment Asset HealthAvailability, Security and  

of Energy Infrastructure 
 , הרצליה 4רמת ים , מלון השרון

Herzlyia -Hasharon Hotel, #4, Ramat Yam  
 thWednesday, February 19- 19/02/2020יום ד' , 

 

 __________________________ שם משפחה ________________________ שם פרטי 

 .ז. ______________________ ת

 מיקוד ____________________  הכתובת ____________________________________ ה

 טלפון )ב( ______________________  עבודה ___________________________ המקום 

 פקס' __________________ טלפון )ע( _________________  נייד ________________ ה

 ד.א._______________________________________________ 

 אופן התשלום:

 מסטרכרד ישראכרד   ויזה    כרטיס אשראי מסוג:    המחאה  

 תוקף כרטיס         מס' כרטיס. 1

 שם בעל הכרטיס: ______________ ת"ז    בסכום של: __________ ₪ 

 . חורב, חיפה 880בנק לאומי, סניף   02889007העברה בנקאית לחשבון: באו  אפשר גם דרך הטלפון
 cigre.ncisrael@gmail.com אל:לה לדונא להעביר אישור הבנק לביצוע הפעו

 

 "הארגון הלאומי הישראלי ס.י.ג.ר.ה )ע"ר( "רצ"ב המחאה ע"ס _____ לפקודת . 2

 
 .פרסום זה תשבועיים מקבללהירשם עד  רצונכםנבקשכם ליידע אותנו בטלפון על 

 נפרד. התחייבות מעסיק חתומה במסמך לרבות   12/02/2020 יש להסדיר תשלום מראש עד
 

 .  ללא חיוב 16/02/2020 עדבכתב בלבד  בסמינר: ניתן לבטל השתתפות ביטול השתתפות
 .לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפות

 ==================================================================================================== 

 gmail.comcigre.ncisrael@, דוא"ל 0523996362פרטים נוספים: נא לפנות למרצל אלנבוגן: ל


