
 

 

 

 16.12.19 - 17.12.19סוללות  סמינר 
 18.12.19לסוללות  השביעי ישראליכנס הה

 Advice, בית חברת "SPACEעסקים "במרכז  מויתקיי
Electronics,  כפר סבא.16עתיר ידע , 

 
 

בתאריכים  סמינר סוללות שיתקיים במתכבדת להזמינך להשתתף לאון אנרגיה - חברת שמואל דה
במרכז העסקים   מו יתקייש 18.12.19יתקיים בתאריך שכנס הישראלי השביעי  לו  16-17.12.19

"SPACE" ,  בית חברתAdvice Electronics  , כפר סבא. 16ידע  עתיר , 

 
עסקיות   ת במה למחקר, חדשנות טכנולוגית והזדמנויו מהווהלסוללות שמיני כנס הישראלי הה

בישראל המכנס יחדיו משתתפים  מוביל הסוללות ההינו כנס ו  בתחום הסוללות בישראל
 מהאקדמיה, חברות פרטיות, סטרטאפים וגופים ממשלתיים בעלי עניין בתחום הסוללות. 

 
 שפת הכנס: עברית ואנגלית.   –ישתתפו מרצים מובילים מישראל ומחוץ לישראל 

 
הכנס יכלול סמינר סוללות בן יומיים שיעסוק בסוללות החל מהגדרות בסיסיות ועד הפתרונות  

 )הדרכה( ויום שלישי של הרצאות ממיטב המרצים העוסקים בתחום.  דשניים ביותר הח
 

 ניתן להירשם רק ליומיים של סמינר הסוללות, רק ליום ההרצאות של סוללות ו/או לשניהם יחדיו. 
 

למי מומלץ להשתתף: אנשי אקדמיה העוסקים בתחום הסוללות, אנשי הנדסה ולוגיסטיקה 
מרכיבי סוללות, יצרני ציוד ייצור ובדיקות לתחום הסוללות, אנשי  העוסקים בתחום הסוללות, 

הנדסה העוסקים בפיתוח סוללות, אוספי וממחזרי סוללות, חברות השקעה, רגולטורים וכל מי  
 שעוסק בתחום הסוללות. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ורכב   תאי דלק, סופר קבלים, נושא סוללותבמקצועי סמינר 
 912/201/71-16 חשמלי

 
ראשוניות ונטענות,   סוללות ימים העוסק בתחום   2אותך לקחת חלק בסמינר ייחודי בן  מזמינים  אנו

 ( וכוללת את הפרקים הבאים: ורכב חשמלי  תאי דלק, סופר קבלים

 תכונות.  - סוללות  .1

 תאים וסוללות ראשונים.  .2

 תאים וסוללות נטענים.  .3

 ייצור תאי ליטיום יון.  .4

 מטענים.  .5

 צבאיות. סוללות  .6

 תכנון חשמלי ומכאני של מארזי אנרגיה.  .7

בטיחות בעבודה עם מקורות אנרגיה )פרק רחב וחשוב הסוקר את הסיכונים והפתרונות   .8

 האפשריים(. 

 סילוק סוללות.  .9

 "סוללות חכמות"  .10

 בדיקות ואמצעי בדיקה לסוללות.  .11

 אגירת אנרגיה עבור הגריד.  .12

 תאי דלק.  .13

 סופר קבלים.  .14

כב החשמלי )מהפיכת הרכב החשמלי, סוללות לרכב חשמלי,  פתרונות אנרגיה לתחום הר .15

 תאי דלק לרכב חשמלי, מערכות מתכת אוויר לרכב חשמלי, טעינת רכב חשמלי(. 

 שוק סוללות הליטיום לטעינה מהירה.  .16

 סוללות לתחום הרפואי.  .17

 קיימים וגם יימסר מידע על כיווני התפתחות עתידים. פתרונות אגירת בסמינר יסקרו 
 

 : מיועד ל  הסמינר

 משתמשים בסוללות ומקורות אנרגיה.  . א

 מרכיבי סוללות.  . ב

 יצרני תאים.  . ג

 ספקים בתחום מקורות האנרגיה.  . ד

 אנשי אקדמיה בתחום.  .ה

 מהנדסי פיתוח.  . ו

 אנשי בטיחות.  .ז

 משנעי ומסלקי סוללות.  . ח

 עוסקים בתחום או רוצים להרחיב את הידע בנושא מקורות אנרגיה.  .ט

שנות   28מומחה בינלאומי למקורות אנרגיה עם ניסיון רב של  –ון לא -הסמינר יועבר ע"י שמואל דה 
 עיסוק בתחום בארץ ובעולם. 

 משתתפי הסמינר יקבלו חוברת מודפסת הכוללת את כל השקפים שיוצגו בסמינר. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   16-17/12/2019תוכנית סמינר סוללות 
 

 16.12.2019יום שני, 
 

 ( 2019 מיני)כחלק מכנס הסוללות הישראלי הש 
 

 התכנסות   08:30 – 07:30

 סוללות תכונות  09:30 – 08:30

 פעמיות -סוללות חד  10:30 – 09:30

 הפסקת קפה  10:45 – 10:30

 סוללות נטענות  12:00 – 10:45

   ארוחת צהריים  13:00 – 12:00

 ייצור תאי ליטיום יון  13:30 – 13:00          

 מטענים 14:00 – 13:30

 תכנון מארזי סוללות  14:45 – 14:00

 סוללות צבאיות  15:00 – 14:45

 הפסקת קפה  15:15 – 15:00

 בטיחות בעבודה עם סוללות   17:00 – 15:15

 
 
 
 

   16-17/12/2019תוכנית סמינר סוללות 
 

 17.12.2019יום שלישי, 
 

 (16-18/12/2019 מיני)כחלק מכנס הסוללות הישראלי הש 
 

 התכנסות 08:30 – 07:30

 סילוק ומחזור סוללות  09:00 – 08:30

 סוללות חכמות  09:30 – 09:00

 מבדקי סוללות  10:00 – 09:30

 אגירת אנרגיה לגריד  10:30 – 10:00

 הפסקת קפה  10:45 – 10:30

 סופר קבלים  11:20 – 10:45

 תאי דלק  12:00 – 11:20

   ארוחת צהריים  13:00 – 12:00

מהפכת הרכב החשמלי, סוללות לרכבים חשמליים, מערכות תאי דלק   15:00 – 13:00
ומתכת אוויר לרכבים חשמליים, החלפת סוללות, מערכות טעינה  

 לרכבים חשמליים 
 שוק סוללות ליטיום יון לטעינה מהירה  15:30 – 15:00

 סוללות לתחום הרפואי   16:00 – 15:30

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  השמיניכנס הסוללות הישראלי תוכנית 
 

 18/12/2019יום רביעי, 

 
 , כפר סבא 16" רח' עתיר ידע SPACEיתקיים במרכז העסקים "

 
 רישום, התכנסות ותצוגה  08:30 – 07:30

 דברי פתיחה – לאון אנרגיה -לאון, שמואל דה-מר שמואל דה  08:40 – 08:30

לאון אנרגיה -דה לאון, שמואל  - מר שמואל דה 09:20 – 08:40  
"li-ion Battery Raw Materials Supply & Demand 2019-2026" 

אילן - , אוניברסיטת ברדורון אורבך   פרופסור 09:40 – 09:20  
TBD 

 אביב -פרופסור עמנואל פלד, אוניברסיטת תל  10:00 – 09:40
"High-Performance Lithium Ion Batteries with Silicon Nano Wires 

Anodes" 

 Addionics,  מושיאל ביטון מר  10:20 – 10:00
?" האם הגענו לקצה היכולת של סוללות הליתיום יון"  

 הפסקת קפה  10:50 – 10:20

 Tadiran , חן מנחם מר   11:10 – 10:50

TBD 

 Storedot  , אברהם אדלשטיין  מר 11:30 – 11:10

 " מארזי סוללות אתגרי הקירור וניהול ההספק"

 Golden Bus,  דוד אוחנה   מר 11:50 – 11:30

 "אוטובוסים חשמליים הלכה למעשה" 

 3DB , מר ארז שרייבר  12:10 – 11:50

TBD 

 מר רן אלוני, דנטק  12:30 – 12:10
TBD 

 ארוחת צהריים ותצוגה  13:30 – 12:30

אפסילור, גברת מיטל ירניצקי 13:50 – 13:30  
TBD 

13:50 – 14:10 EMS METALS מר הלל סילבר,      

TBD 

14:10 – 14;30 TBD 

להבות ,  שי לביא מר  14:50 – 14:30  
 "התמודדות עם סיכוני אש בסוללת ליתיום יון" 

 הפסקת קפה   15:20 – 14:50

לאון אנרגיה -שמואל דה ,  לאון - שמואל דהמר  15:40 – 15:20  
" מפת תעשיית הסוללות, תאי דלק, סופר קבלים בישראל " 

פנדן )חברת בת של דן( , מר עומר זהר  16:00 – 15:40  
TBD 

 ETV Energyאריה מיטב,  ד"ר  16:20 – 16:00

TBD 

 Magdent, אלעד יעקובסון מר   16:40 – 16:20
"Miniaturized PEMF medical devices for tissue engineering" 

 תצוגה  17:30 –16:40

 
 
 
 



 

 

 
 

Sponsors & Exhibitors 
 

 Sponsors & Exhibitors  
 

  
  
  
Semicom Lexis Ltd. 
Website: http://www.semicom-lexis.com                              
Contact: Mr. Yossi Nachum 
yosin@semicom.co.il     
Tel: 972-52-3688520 

 

 
  
ETROG 
Contact: Efi Levi 
levi.efi@gmail.com 
Tel: 972-9-77512163 

 
 
 
EMS METALS 
Website:http://www.emsmetals.com/he /   
Contact: Hillel Silvers 
 hillel.ems@gmail.com 
Tel: 972-50-761796 

 

  
 

MEDENT 
Website: http://www.medent.co.il/  
Contact: Michel Cohen 
m.cohen@medent.co.il 
Tel: 972-52-467-3857   
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 עלויות: 

 
 

 : (16-17.12.2019בסמינר בלבד )  עלות למשתתף -

 ₪ + מע"מ   1900      
 משתתפים ומעלה  3הנחה לרישום של   10%      

 ₪ + מע"מ   950מקומות שמורים לסטודנטים לומדים בעלות של 

 מקום יובטח למקדימים להירשם.  - מספר המקומות בסמינר מוגבל  -העלות כוללת ארוחת צהרים  
 

 (: 18.12.2019עלות למשתתף בכנס בלבד ) -

 ₪ + מע"מ   750      
 משתתפים ומעלה  3הנחה לרישום של   10%      

 ₪ + מע"מ   375מקומות שמורים לסטודנטים לומדים בעלות של 

 מקום יובטח למקדימים להירשם.  -מוגבל   כנסמספר המקומות ב -העלות כוללת ארוחת צהרים  
 

 (: 16-18.12.2019עלות למשתתף בסמינר ובכנס יחדיו ) -

 + מע"מ  ₪  2300      
 משתתפים ומעלה  3הנחה לרישום של   10%      

 ₪ + מע"מ   1150מקומות שמורים לסטודנטים לומדים בעלות של 

 מקום יובטח למקדימים להירשם.  - מספר המקומות בסמינר מוגבל  -העלות כוללת ארוחת צהרים  
 

 : מדיניות ביטולים 
 החזר תשלום מלא  – 5.12.2019ביטול הרשמה עד 

 בדמי ההרשמה  50%יינתן החזר של  –  6.12.2019ביטול הרשמה מתאריך 
 

 : 2019.12.81ביום הכנס בלבד  מציגים וחסויות
 

 יקבלו: לכנס  מציגים ונותני חסויות  
 . כרטיסי כניסה לכנס  2כנס,  לוגו באתר השני כסאות, מקום לרולאפ, ,  שולחן מציג 

 
 מציגים.   2-ל העלות כוללת ארוחת צהרים 

 
 ₪ + מע"מ   3000עלות: 

, או באמצעות  0775010792בטלפון  קרין סטרימבן לרישום ופרטים נוספים אנא צרו קשר עם  
 karin@sdle.co.ilדואר אלקטרוני 
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 טופס רישום לסמינר סוללות ולכנס סוללות
16-18/12/2019 

 karin@sdle.co.il*אני החזירו את הטופס המלא לאימייל 

 חברה/ארגון: 
 

 

 תואר: 
 

 

 שם מלא: 
 

 

 כתובת: 
 

 

 טלפון: 
 

 

 טלפון נייד: 
 

 

 פקס: 
 

 

 אימייל: 
 

 

 רישום:  
)סמנו את  
 בחירתכם( 

 סטודנט  משתתף 

סמינר סוללות  
16-17.12.2019 

 

 ₪ + מע"מ 950  ❑ ₪ + מע"מ 1900  ❑

סוללות  כנס 
18.12.2019 

 

 ₪ + מע"מ 375  ❑ ₪ + מע"מ 750  ❑

סמינר סוללות +  
כנס               

16-18.12.2019 
 

 ₪ + מע"מ 1150  ❑ ₪ + מע"מ 2300  ❑

 
 

 
 

 
 
 
 
 


