לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מדע ,מחשבים ותוכנה

ארגון מקצועי של מהנדסים
מרחב הדרום וירושלים ,חברת החשמל

הכינוס הרביעי למדע וטכנולוגיה
מלון "דן" ,אילת10 - 14/12/06 ,

יום א' 10.12.2006
 16:00 – 15:00התכנסות וקבלת חדרים
 17:00 – 16:00קפה  +עוגה
 18:00 – 17:00מנחה  :מהנדס צ'רלי פרל ברכות  :פרופ' אריאל כהן ,יו"ר אגודת מדע ,מחשבים ותוכנה ,לשכת המהנדסים
מהנדס אלי יעקובי ,יו"ר חטיבת המהנדסים ,חברת החשמל
ח"כ זבולון אורלב ,יו"ר ועדת המדע של הכנסת
 19:00 – 18:00הרצאה  :הדו"ח האנגלי על שלילת העב"מים ואשליות אופטיות  ,מרצה  :פרופ' אריאל כהן ,האונ' העברית
 20:30 - 19:30ארוחת ערב
יום ב'  11.12.2006מנחה יום ההרצאות  :מהנדס פליקס כהן
 10:00 – 07:00ארוחת בוקר
 11:30 – 10:00הרצאה :תהליך קבלת החלטות בבניית תחנות כח ,מרצה :מר דוד ודובוז ,חברת החשמל
 13:00 – 11:30הרצאה :חדשנות בעולם המחשוב של מייקרוסופט ,מרצה :מר צבי ברונר ,חב' TEAM
 16:30 – 13:00הפסקה
 18:00 – 16:30הרצאה :משק המים בישראל – ניהול ובעיות סביבתיות ,מרצה  :פרופ' חיים גבירצמן ,האוניברסיטה העברית
 19:30 – 18:00הרצאה :פתרונות מחשוב מתקדמים לחברות תשתית ,מרצה  :מר אריה אפרתי ,חב' HP
 20:30 - 19:30ארוחת ערב
יום ג'  12.12.2006מנחה יום ההרצאות  :מהנדס מאיר אמיר
 10:00 – 07:00ארוחת בוקר
 11:00 – 10:00הרצאה  :הדרוזים בישראל – מסורת ,דת ואקטואליה  ,מרצה  :פרופ' פאדל מנסור ,מנהל המחקר החקלאי
 12:00 – 11:00הרצאה  :אריזות מזון דוחות חרקים – פטנט עולמי מרצה  :פרופ' פאדל מנסור ,מנהל המחקר החקלאי
 13:00 – 12:00הרצאה  :התפתחות מערך המחשוב בשנים הקרובות ,מרצה  :אסף אבירם ,חב' NESS
 16:30 – 13:00הפסקה
 19:00 – 16.30פעילות קבוצתית
 20:30 - 19:30ארוחת ערב
יום ד'  13.12.2006מנחה יום ההרצאות  :מהנדס פרדי אלגזר

 10:00 – 07:00ארוחת בוקר
 11:00 – 10:00הרצאה  :התפתחות טכנולוגיית הלחימה ,מהחרב לרובוטים מרצה  :ד"ר אריה פרי ,תעשייה אווירית
 12:00 – 11:00הרצאה  Robotics Application :מרצה  :ד"ר אריה פרי ,תעשייה אווירית
 13:00 – 12:00הרצאה  :אסטרונומיה בישראל מרצה  :פרופ' אריאל כהן ,האוניברסיטה העברית
 17:00 – 13:00הפסקה
 19:00 – 17:00הרצאה  :חשיבה חיובית מרצה  :גב' רחל ביבי )אולם (1
הרצאה  :הגשמה עצמית מרצה  :גב' מיכל דיאמנט )אולם (2
 20:30 - 19:30ארוחת ערב
יום ה' 14.12.2006
 10:30 – 07:00ארוחת בוקר
 11:00 – 10:30שיחת סיכום  ,פינוי חדרים
* ייתכנו שינויים בתוכנית
במהלך הכינוס תתקיים מכירה של מוצרי מחשוב ואלקטרוניקה במחירים אטרקטיביים !!!

