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 2020.6.002 ךיראתמ  תיללכ הפיסא לוקוטורפ
 
 ,ןלוג ידג ,ץכ רדנסכלא ,דיפל גלפ ,גרובזניג לבפ ,ןובשח האור - חישמ ליג ,ןיקסיד ייסכלא  ,הדיוה יפר ,רטסוא לאומש :םיחכונ
 ,רסמ תיגח ,ןווג בקעי ,ןתמ יבא ,המלש רב בקעי ,יקסבוקיב המיד ,תרופ השמ ,ןתיוול הדוהי ,ןיקמיש םוחנ ,יכדרמ ביני ,קב לבוי

 .ילאערזי קחצי ,םורמ ןד ,ןמלוטס לאירא ,ץכ ןמלק ,דדח םרוי ,ןרבד יתיא ,דוורש יבא ,ןנזול ילטס ,הדרב סומע ,דקש ירוא
 רטסוא לאומש :לארשי IEEE ר"וי
 ןיקסיד ייסכלא :הפיסאה ר"וי

 רפש תידיע :לוקוטורפה תמשורו הריכזמ
 

 .17:00 העשב לעופב הליחתה איה םיפתתשמ קיפסמ ויה אלש ןוויכמ 16:30 העשב הסנכתה הפיסאה
 .הריכזמל רפש תידיעו הפיסאה ר"ויל רחבנ ןיקסיד ייסכלא - העבצה הכרענ
 

 דוגיאה לע םינותנ םיגצומ .םלועב לודגה יגולונכטה דוגיאה -  IEEE תוליעפ תא םיראתמ רשא םיפקשב הפסאה תא  חתופ לאומש
 .דועו IEEE לש םיליעפ םינקת 1300 ,םיסנכ 1900 -כ םיטנדוטס 124,000 ,תונידמ 160 לעמב םירבח 419,000 -מ רתוי  -
 IEEE -ב לודגה רוזאה - ןוכיתה חרזמהו הפוריא/הקירפא - 8 רוזאל ךייש ףינסה
 

 :ר"וי ח"וד גיצמ רטסוא לאומש  .1
  ,ריכזמ - ןיקסיד סכלא ר"ד ,ר"וי - רטסוא לאומש :ורחבנ 2020 ראוניב וכרענש תונווקמ תוריחבב •

  .ףינסל )תויעוצקמ תוצובק ישאר( השדח הלהנה ירבח ורחבנ ןכו ,רבזג - גרובזניג לבפ 'פורפ
 הנוהכב ףינסה תלבוה לע ,ריכזמ ,קב לבוי ר"דו ,ר"וי ,דקש ירוא 'פורפ ,2018/19 תנשל דרובב ויפתושל הדומ לאומש •

 .םיגשיהו תויוליעפ תאלמ
 ןוגראל תויעוצקמה תוצובקל תרבגומ הכימת ןתמ ךות ,ףינסה לש יסנניפה ןוחטיבהו סיסבה קזוח 2018 תנשמ לחה •

  .הסדנההו עדיה םודיקל םיינכט םישגפמ
 .דרפסב ףינסה םע פ"תש םכסה תארקל םיאצמנ  .ןאוויאטבו ןיסירפקב ,הילטיאב IEEE יפינס םע פ"תש ימכסה ומתחנ •
 ונל םרת רבכש ,םיסדנהמה תכשלו לארשי IEEE ,ימואלניבה IEEE ןיב בושח הלועפ ףותיש םכסה םתחנ 2020 יאמב •

  .ןכות תויוליעפ ימזיל ינוגרא עויסל םילכב
  םטליאו םיסדנהמה תכשל םע פ"תשב עצוב ןקלח ,תיפסכ וכמתנ ףינסה לש תובר תויוליעפ •
 ןיקסיד סכלא ר"ד תושארב לארשיב Young Professionals תוליעפל 8 רוזא סרפ לביק ףינסה •
 .םיריעצ םיסדנהמו םיטנדוטס רובע IEEE -ל המשרה דודיעל יפסכ עויס לש הוותמ רצונ •
• IEEE COMCAS 2019 םיפתתשמ 1900 -כ םע ,א"תב 2019 רבמבונב הבר החלצהב םייקתה ימואלניבה  

  .םלועב IEEE לש םיליבומה םיסנכה ןיב בשחנ סנכה .םימי 3 ,תונידמ 40 -מ
 .גוב רימא 'פורפ תושארב 2019 ץרמב םייקתה א"ת 'נואב תונטנא ןויזופמיס •
 .2019 יאמ ףוסב ,דודשאב ןועמש ימס תללכמב םייקתה רליבוי תיריא ר"דו ןווג בקעי 'פורפ תושארב IEEE EMC סנכ •

 .EMC Society -ה לש BoD -ב בושח רבח ,ב"הרא גניאובמ סיאול סינד :חרוא הצרמ
  .אשונה תא ליבומש IEEE -מ חרוא םע ,)AI( הסדנהב הקיתא אשונב תוליעפ הנגרא ןורי רסמ תיגח 'פורפ •
  .םיירהצ תחוראו תויעוצקמ תואצרה ללוכ ,IEEE, 16/07/2019 ירבחל )דודשא( אתלאב רויס םייקתה •
 םע ףותישב )2/2020( הפיחב סנכ ןגרוא .א"ת 'נואמ דקש ןתנ 'פורפ תושארב ,תיאופר-ויב הסדנה את תוליעפ השדוח •

ISMBE הסדנה אשונב םיפתתשמ תבר םירניבוו תרדס המייקתה ,2020 ינויב 1-2 ב ,ףסונב .ףינסה לש הכימתבו 
  .דקש ןתנ 'פורפ תייחנהב ,הנורוקה תפוקתב האופר תכמות

 'פורפ עויסב ,לאפרמ ןנור ביבא תושארב ,EPS ,םיינורטקלא םיזראמ תסדנהל שדח רטפא'צ תמקהל המזוי הענוה •
  .ג"ב 'נואמ דניקסיז ידאנג 'פורפו )EPS 2018/19 אישנ( ןוהתיירמ ןהכ-רב םרבא

• IEEE ICSEE 2020 2-3/12/2020 -ב )תליאמ רבע( ביבא-לתב םייקתי םורמ ןד 'פורפ תושארב. 
• IEEE COMCAS 2021 תרוסמה בטימכ ,א"תב לטנניטנוקרטניא דיויד ןולמב 1-3/11/2021 -ב םייקתי. 
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 הילצרהבו םינקתה ןוכמב ,א"ת 'נואב Robert Fish הצובקה אישנ תושארב IEEE Standards ישגפמ ומייקתה •
 יגיצנ ןיבל IEEE Standards ישאר ןיב תושיגפ םג ללכ רוקיבה .המכח הרובחתו תרושקת ,המכח היגרנא יאשונב
 ,למשחה תושרו תרושקתה דרשמ םע םימכסה ומתחנ רוקיבה תובקעב .למשחה תושרו היגרנאה ,תרושקתה ידרשמ
  .הבר החלצהל בשחנ ץראב םהלש רוקיבהו
 
 
 

 :םיסדנהמה תכשלו לארשי EEEI  ןיב הלועפה ףותיש םכסה לע תבחרומ הריקס
 םינש 3 ל הזוח םתחנ יאמב •
  .ל"וחבו ץראב היישעתו הימדקא ירשק ,הקינורטקלאו למשח תסדנהב ןכותה םלועמ תולוכי IEEE -ל •
 'וכו בושחמ ,םיטקיורפ ילהנמ ,תוינוגרא תויתשתו תולוכי םיסדנהמה תכשלל •
 םילהקהו תולוכיה ,תונורתיה לוצינ ךות ,תפתושמ הרטמב ,ןכות תויוליעפ לש החבשהו הרבגה רשפאמ הלועפה ףותיש •

 .לארשיב עדמהו הסדנהה םודיקל ,םינוגראה ינש לש
 .הבר החלצהב ,םיפתושמ םיסנכו םירניבוו ,תואנדס ,םירנימס רבכ ועצוב •
  .ןויע ימי ,םיסרוק ,םיסנכ ,תואנדס ,תואצרהל תומזוי שומימל םיסדנהמה תכשלב רזעיהל םילוכי לארשי IEEE יליעפ •

 הייחנהו לוהינב ,"הנורוקה תפוקתב האופר תכמות הסדנה" :תפתושמ םירניבוו תרדס המייקתה ,2020 ינויב 1-2 ,המגודל
   .םיסדנהמה תכשל לש ןוגרא  םע ,תיאופר-ויב הסדנה רטפא'צ ר"וי ,דקש ןתנ 'פורפ לש
 
 

 :סקמוק סנכ לע תבחרומ הריקס
 םע ימואלניב ךפה סנכה 2008 מ לחה ,170 ל הלע רפסמה 2004 בו םיפתתשמ 40 כ ויה 2002 דע גיצמו רקוס לאומש •

 םינמזומ םירבוד 52 ,םיפתתשמ 1900 כ םע םימי 3 ךשמנו רתויב לודגה היה סנכה 2019 תנשב  .םיפתתשמ 700 כ
 תוכרעמ ,תוא דוביע, הימדה ,תיאופר-ויב הסדנה ,תונטנא ,לגורקימ ,ם"כמ ,םירוסנסו תרושקת :םיאשונ .םיבשומ 88 כב
 .דועו םיינורטקלא םיזראמב םוח לוהינ ,תוינורטקלא

 .םיכמותהו םירבודה לכל הדומ לאומש •
 

 :הפיסאה לש ןושארה קלחל תולאש
  ?פ"תש םכסה תועמשמ המ :)דדח םרוי( הלאש •

 תכשל לומ המגודל .םיישעמ רתוי שיו )ל"וחב םיפינסה םע( בוט ןוצרו הרקוי לש םימכסה שיש ריבסמ לאומש :הבושת
 החנהב םושיר לש תידדה הבטה ,םינוגראה ינש לש תונורתיהו תויתשתה לוצינ ךות תופתושמ תויוליעפ שי ,םיסדנהמה
 :רמולכ םידדה הלועפ יפותיש לע רבודמ ל"וח לומ םימכסהב .)רחאה ןוגראה ירבחל( הכשלל וא IEEE -ל 10% לש
 .ונלש וא םהלש םיסנכב תוצרהל וא םיבשומ ןוגראל הנמזה
 

 :לארשיב שי  IEEE ירבח המכ : הלאש •
 המכ שי ילוא ןושארב .874 רחאבו םירבח 1121 דחא םוקמ םושר )ףקשב גצוהש יפכ( IEEE לש עדימה סיסבב :הבושת •

 .םושירב תויוליפכ
 

 2019 ל יפסכה ח"ודה תגצה .2
 י"ע 2020 ראורבפב רשואו לאומשו ח"ור-חישמ ליג י"ע 2020 ראוניב ןכוה 2019 תנשל יפסכה ח"ודה יכ ןייצמ לאומש •

 לש יפסכ ח"וד תא ורשיא IEEE םג 2020 ראורבפב .)הדיוה יפר רמו םש לעב בקעי ר"ד( ףינסה לש תרוקיבה תדעו
 .IEEE מ קנעמה אולמ תא םילבקמ התוכזב ןכש הבושח דואמ ןמזב השגה .ףינסה

 עדיה םודיקל םיינכט םישגפמ ןוגראל תרבגומ הכימת ןתמ ךות ,קזוח ףינסה לש יסנניפה ןוחטיבהו סיסבה 2018 מ לחה •
 .תויעוצקמה תוצובקה תויוליעפב הכימתל ₪ 40,000 לש ביצקת רדגוה .הסדנההו

  :27.5.2020 -ל ןוכנ קנבב תורתיה זוכיר .2017 תנשב ₪ 226,593 תמועל  ₪ 817,018 ויה 2019 ףוסב וטנ םיסכנה •
1,048,191 ₪.  

• IEEE COMCAS דיתעב םג םורתל ךישמיו ,ףינסל תוסנכהה בור תא םרת רטסוא לאומש תושארב.  
 .ריהמו ילטיגיד ןפואב םויכ תעצבתמו - )תוילטיגיד תולבק/תוינובשח/תורבעה( הגרדוש תורבזגה תדובע •
  .תמדוק הנשל האוושהב 2019 תא גיצמ ח"ודה .תותומעה םשרלו הסנכה סמל שגומ ח"ור ח"וד •
  .םינשה ןיב לדבהב תאז תוארל ןתינ ח"ודב ןכלו ףסכ הברה סינכמ  םייתנשל תחא םייקתמש סקמוק סנכ •
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 תרוקיבה תדעוו ירבח לש םירושיא שיש ןכדע לאומש .יפסכה ח"ודל םרושיא ונלביקו תרוקיבה תדעוול רבעוה ח"ודה •
  .הדעווה רושיאו תקידב תא רשיאו הפסאב חכנ הדיוה יפר .)םש לעב בקעימו הדיוה יפרמ( ליימב וילא וחלשנש
 

 2021-2020 ביצקת תריקס .3
 .2020-2021 תנשל ביצקת גצומ .יתנש ביצקת לש רושיאו הגצה_ תיתנשה הפסאל שדח גהונ סינכמ לאומש •
 .עוציב ינפל הפיסאה רושיאל אבוי אוה ןוכדע חסונישכ .ד"וע לומ התומעה ןונקת ןוכדע תבוטל םוכס סנכוה •
 .אשונל יארחא היהישכ הכימת םדקל חמשנ - םימדקתמ םיראתל םיטנדוטסל הכימת לש ףיעס סנכוה •

 
 
 
 

 :הפיסאה לש ינשה קלחל תולאש
 

 ילואו תויוליעפל ילוא ,םינייטצמל תוגלמ ןומימ תושעל תינכת שי םאה ,הפוקב תולודג תורתי שי :)יכדרמ ביני( :הלאש •
 .ןותקאה תורחתל
   .תויוליעפו תומזוי שומימו םודיקל הכימת ןתנית רטפא'צ לכל !תומזוי םידדועמ ונא :הבושת
 .בושחמו טקיורפ ילהנמ ,תומלוא לש תיתשת הל שיש םיסדנהמה תכשל םע פ"תש תועצמאב תיתשת התנבנ ףסונב
  .רפש תידיע 'בגה :רשקה תשא .תוריכזמ תדובע ללוכ ,ךרטצנש ינוגרא ךרוצ לכב עייסת הכשלה
 

 הפסאה תגצמ תא םישל ןתינ אמגודל .ביצקתב ללכנ אל ףינסל טנרטניאה רתאה גורדש עודמ )הדיוה יפר( :הלאש •
 'וכו ןונקת ,םיפסונ םיעדיימ ןסחאלו

 בושחמה תלהנמב ךשמהב עייתסהל הנווכ שיו בושחמ יתוריש ייכרצל הנעמב ונל עייסת םיסדנהמה תכשל :הבושת
  .ןיאדקנילו קובסייפב יתשיר םודיקל םג הכשלב

 םילבקמ כ"חא .סמה תויושרל םגו תותומעה םשרל םג םיעיגמ תוח"ודה – דדחל ןיינועמ – )ח"ור חישמ ליג( :הרהבה •
 הדומ ליג .)טסוגוא דע ( ןמזב תוחוד שיגהל בושח .2021 ץרמ דע ףקותב רושיא ונל שי עגרכ .םירפס לוהינו יוכינ רושיא
 .תידדה השוחתה יכ ןייצמ לאומשו ןיוצמ פ"תשב הדובע לע לאומשל
 
 תולוק בורב רשואמ -2019  לש ח"ודה לע העבצה תכרענ
 תולוק בורב רשואמ 2021-2020  ביצקתה לע העבצה תכרענ
 

 םירבחה רפסמל האוושהב ךומנ ךכ לכ הפיסאב םיפתתשמה רפסמש ךכל תוינע תדועת וזש ןייצמ :)ןתמ יבא ( הלאש •
  .ףינסב
 רפסמה ,דאמ תעקשומ תנווקמ הפסא ונגרא הנשהו רחאמ ,תאז םע דחי ךא הלדה תופתתשהה לע רצמ לאומש :הבושת
 רמוא לאומש .דבלב םיפתתשמ 8 דע 5 -כ וחכנ ןבורבש תומדוקה תופסאל תיסחי )םיזוחא תואמב( תיתועמשמ הלע
  .הלעי רפסמה תואבה תופסאבש מ"ע לעפנש
 

  .םיסדנהמה תכשלב רשקה שיא ימ לאוש .ודוקפתו ותריחב לע לאומשל תוכרב :)ןנזול ילנטס( הלאש •
 idit@aeai.org 03-5205818 רשקה תשא איה רפש תידיע :הבושת
 

 .תדקפתמ תרוקיבה תדעוו ןמז המכו ח"ור ליג ןמז המכ :)רסמ תיגח( הלאש •
 לש המורתה .תיסחי הרצק הפוקת הנמאנ ונתוא תרשמ ליג .ןובשח יאור 3 -כ ופלחתה תונורחאה םינשה 12 -ב :הבושת
 םהלש ברה ןויסינהו עדיה רואל ,דואמ הבר איה תפטוש הרקבבו הנשה לכ ךרואל תוצעב הדיוה יפרו םש לעב בקעי ר"ד
  .םירחא לש תודמעומ הגצוה אל תונורחאה תוריחבב ,ףסונב .טרפב ףינסה תוליעפבו ללכב
 

 .א"תל תליאמ ICSEE 2020 סנכ תרבעה יבגל :)דדח םרוי( הלאש •
 העידוה )ןוגראפ( תנגראמה הרבחהש רחאל ףינסה תלהנה לש תמדוקה היצנדקב הרשואו הטלחוה הרבעהה :הבושת
 .הכורעתו היישעת ,הימדקא בוליש רשפאי א"תל רבעמה  .תליאב ןולמה לש םיאנתה תחשקהו הדבכ תורקייתה לע
   .הפתתשה אל טעמכ היישעתהו )הימדקאב םינעדמהמ קלחו( תוחפשמה תופתתשהב הדירי התייה תליאב
 

 .םיפסונ םירטפא'צ םיקהל ןתינ םאה :)הדרב סומע( הלאש •
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 תמקה תננכותמ הנשהו תוכרעמ תסדנה רטפא'צ םקוה הנורחאל .IEEE רתאב םימושרה םיאנתה י"פע ,טלחהב :הבושת
  .EPS רטפא'צ
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