הבטים בהתפתחות התעשייה הכימית והטכנולוגית בישראל
הרודס ים המלח  – 28/02/2018 - 25/02/2018 -אמצ"ש
יום ראשון – 25/02/2018
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:30
18:30
יום שני – 26/02/2018
08:00 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 16:30
16:00 – 16:30
18:30
יום שלישי – 27/02/2018
08:00 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:30
18:30
יום שלישי – 28/02/2018
08:00 – 11:00
09:15 – 10:45

10:45 – 11:00
11:00

התכנסות וקבלת חדרים
קפה ועוגה
ברכות ושיחת פתיחה – ד"ר אליק גרויסמן  -יו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים
– Intrapreneurship - Key to Innovation in Large Organizations
הרצאתו של פרופ' דן שכטמן ,חתן פרס נובל בכימיה לשנת 2011
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
האם האקדמיה היא מגדל  -שן או מגדלור? פרשת מיכל האמוניה במפרץ חיפה –
הרצאתו של פרופ' אהוד קינן  -נשיא החברה הישראלית לכימיה ,הטכניון
מנורה מבטחים – עולם הפנסיה וקופות הגמל – חידושים ושינויים
זמן חופשי
קפה ועוגה
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
– Process Safety Management
הרצאתו של מהנדס יצחק פרס ,מנהל מחלקת בטיחות תעשייתית קרייה למחקר גרעיני
אתגרים הנדסיים בפיתוח מאגרי גז טבע בישראל –
הרצאתו של הודי ברוקר ,נובל אנרג'י
זמן חופשי
קפה ועוגה
מוצרי המשך תעשייתיים לגז טבעי – תהליך פישר-טרופש –
הרצאתו של פרופ' עמירם גרובייס ,כימאי ראשי בתי זיקוק פז אשדוד
פיתוח חומרים קרמיים נקבוביים – ממחקר בסיסי ליישומים בתעשייה –
הרצאתו של פרופ' גידי גרדר ,טכניון ,פקולטה להנדסה כימית
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
תרחישי שינוי אקלים במערכות אקולוגיות לאורך גרדיינט של צחיחות בחיפוש אחרי סף
המערכות אקולוגיות באמצעות גישת המודלים ומערכי נתונים גדולים )– (Big data
הרצאתו של ד"ר אלכסנדר זוגס
Big Data Manna Center for Food Safety & Security
Department Molecular Biology and Ecology of Plant University, Tel Aviv
סיכום הסמינר
פינוי חדרים

(*) יתכנו שינויים בתוכנית
(*) חובת נוכחות בהרצאות
אישור מותנה בהשתתפות של  80%בהרצאות
לקבלת אישור השתתפות בסמינר יש לפנות בסיום הסמינר למשרדי הלשכה בדוא"ל beatrice@aeai.org.il

בחסות

