
 בשטחים עירוניים הזדמנויות ואתגרים בהנעה חשמלית בתעופה

URBAN MOBILITY 

בהנעה לשימוש לפיתוח ות ות והעתידיוות  הקיימוימכסה את הפעילו  הרחבמיועדת לקהל  ההרצאה

  URBAN MOBILITY "עירונית תחבורה "מוטסתבעיקר לול"טים  מ כגוןלכלי טיס שונים  והיברידיתחשמלית 

 .בין עירוניים לטווחים גדולים מטוסי נוסעיםגם עבור  ובעתיד מהירה וזולהתנועה הזקוקה לפתרון של 

 עד היום קיימות ההנעה חשמלית פותחת לפני המתכננים אפשרויות רבות שלא היו  

הדוחפים את  והכלכליים את המניעים האקולוגיים מצד אחד  של פתרונות אלונפרט את הפוטנציאל 

כנון בשינויים בת  ךורגולטורים והצור תשתיתיים האת האתגרים הטכנולוגים שני מצד והיוזמות השונות  

 מוטסת אוטונומית או מאוישת  תחבורה העירוניתיעיל  ואמין של ה ישום יעד ל שיש לפתור ערים 

 

 על המרצה:

 .עמנואל ליבן, נשיא לשכת המהנדסים ד"ר

. בעל תואר ראשון בהצטיינות בהנדסת מכונות 1950 ינואר -יליד פולין וניצול שואה עלה ארצה ב

 ENSA(1963.)( ותואר שני בהנדסה מטעם בית הספר הלאומי הגבוה להנדסה בפריס 1961)מהטכניון

. SAFRAN (SNECMA)החל את דרכו ההנדסית כמהנדס פיתוח מערכות בקרה בחברת המנועים הצרפתית 

, הוביל תהאווירי הבתעשייביצע סדרה ארוכה של תפקידים הנדסיים וניהוליים  1965 -אחרי שובו לארץ ב

. סבקלבחברת  וואנקלומנועי מנועי בית שמש את פיתוחם של מוקדי הידע בתחום ההנעה הסילונית ב

צור יבתקופה זו ניהל את הפיתוח של פרויקטים הנדסיים בתחום מנועי סילון ומטוסים וביניהם שיפורים וי

מטוס אימון,  ,(אמטוסי לוחמה אווירית )ל", של מטוסי קרב ותובלה, השבחה יתדלוק אווירמנועי סילון ,

ויו"ר של דירקטוריונים של חברות שימש כחבר  ,. כמו כןועודמתצורת נוסעים למטען  747 הסבה של בואינג

 . סמנכ"ל בדק מטוסים להנדסה ושיווק תפקידיו האחרונים היו .בארה"ב , בצרפת ובארץהעוסקות בתעופה 

  .חברת "עדמטק" ליעוץ הנדסיאתהקים  1995-שנות פעילות ב  30עמנואל פרש מתעש"א אחרי 

בתחום מערכות  אבני בניין טכנולוגיותכבעל חברת "עדמטק " עוסק בפיתוח  השנים האחרונות, 23-ב

ביטחון ומשתתף בפרויקטים רבים שמטרתם פיתוח הידע והיכולות הההנעה עבור מפא"ת, משרד 

ם י, ובבניית וקידום מוקדי ידע  רלוונטיןהישראלית ובמערכת הביטחו הבאקדמיה, ויכולות יצור בתעשיי

 .מרסטף ורטהיילתחום כולל  שת"פ עם תעשיין וחבר יקר מר 

 .ן וכמומחה מוביל בתחוםועמנואל נחשב למייסד ומפתח  של תעשיית מנועים לצרכי  משרד הביטח

 ,טכניון, שימש כמרצה ב"נוער לנוער"במהלך חייו עמנואל הקדיש זמן רב לחינוך: שותף להקמת תנועת 

מורה יהוד, ועדי ההורים בוו"ר י ,אגודה לטריבולוגיההסד ימי, מספר מעבדות בטכניוןתומך בפיתוח 



להנדסה במועצה , חונך של עשרות רבות של מהנדסים וטכנאים וחבר תיכון מקצועי  ביהודבהתנדבות ב

 .ואדריכלות

, כמארגן בלשכת המהנדסים ותעופה איגוד מהנדסי המכונותיו"ר שנה בתפקיד  30-עמנואל משמש כ

וכמרצה בעשרות כנסים בתחום ההנדסה בכלל ובתחום מערכות ההנעה בפרט, ונחשב כמומחה לאומי 

 בתחומים אלו.

-פרס "חשיבה יוצרת" ,שה פרסי קפלן, שלומחיל האווירזכה לפרסי הוקרה רבים מתעשיות הביטחוניות ,

, פרס מתנדב של עיריית יהוד, SME/ASME -ר ב, חבר בכיחבר בקורטריון של הטכניון/משהב"ט ,מפא"ת

 ד"ר כבוד של הטכניון  ועוד.

 

 


