
 
 

 מדע, מחשבים ותוכנה סמינר
 מדעי כדור הארץ ומחשוב בנושא:

 7-10.9.14דן אילת, תאריך מלון 
 

 

0B '7.9.14יום א 
1B16:00-15:00 2Bהתכנסות וקבלת חדרים 

3B16:30-16:00 4Bקפה ועוגה 

5B17:00-16:30 6Bברכות ושיחת פתיחה 
7Bיו"ר לשכת המהנדסיםנג' יצחק רזאי , 
8Bחשבים ותוכנהיו"ר אגודת מדע, מ ,פרופ' אריאל כהן 

9B18:30-17:00 10Bחידושים באסטרונומיה ויהדות   
 יו"ר אגודת מדע, מחשבים ותוכנה בלשכת המהנדסים, פרופ' אריאל כהן

11B20:00-19:00  12Bארוחת ערב 

13B '8.9.14יום ב 

14B10:00-07:30 15Bארוחת בוקר 

16B11:30-10:00 17Bהתפתחויות עולמיות של שימוש באנרגיות מתחלפות 
18B ,לשכת המדען הראשי, משרד האנרגיהועץ מקצועי, ימר יולי מילשטיין 

19B13:00-11:30 20Bמנורה 

21B16:30-13:00 22Bזמן חופשי 

23B17:00-16:30 24Bקפה ועוגה 

25B20:00-19:00  26Bארוחת ערב 

27B '9.9.14יום ג 

28B10:00-07:30 29Bארוחת בוקר 

30B11:30-10:00 31Bהאם משפיע סכר אסואן על כמותו ותפרוסתו של הגשם בארץ  
32Bר לשעבר בשירות המטאורולוגיבכיחזאי  ,מר אורי בץ 

33B13:00-11:30 כיצד משפיע מזג אוויר על בריאותנו  
34B,בכיר לשעבר בשירות המטאורולוגיחזאי  מר אורי בץ 

35B16:00-13:00 36Bזמן חופשי 

37B16:30-16:00 38Bקפה ועוגה 

39B18:00-16:30 
 

  בחלל לצרכי כדור הארץ ובמיוחד באסטרואידים, כוכבי לכת וירחים חיפוש מחצבים
 מרכז נוער שוחר מדע, האוניברסיטה העברית בירושלים ראש חטיבת מדעי החלל,, מר הראל בן עמי

 מכללה טכנולוגית אורט תעופה וחלל, מעלה אדומים ומנהל מצפה הכוכבים ורכז פרויקטים במדעי החלל,
40B19:30-18:00 חדשות על כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש  

 מרכז נוער שוחר מדע, האוניברסיטה העברית בירושלים החלל,ראש חטיבת מדעי , מר הראל בן עמי
 מכללה טכנולוגית אורט תעופה וחלל, מעלה אדומים ומנהל מצפה הכוכבים ורכז פרויקטים במדעי החלל,

 
41B20:00 ארוחת ערב 

 
42B '10.9.14יום ד 
43B09:15-07:30 44Bארוחת בוקר 

45B10:45-09:15 46B קיים וכיווני התפתחות עתידייםמחשוב מקבילי בשירות החברות הגדולות: מצב  
האוניברסיטה העברית ירושליםצבי קרוגליאק, -חייםמר   

47B11:00-10:45 48B שיחת סיכום 
49Bיו"ר אגודת מדע, מחשבים ותוכנה – פרופ' אריאל כהן 

50B11:00 51Bפינוי חדרים 
 

 (*) יתכנו שינויים בתוכנית
 (*) חובת נוכחות בהרצאות

  limor@aeai.org.ilלפנות בסיום הסמינר למשרדי הלשכה בדוא"ל  לקבלת אישור השתתפות בסמינר יש
 בהרצאות 80%אישור מותנה בהשתתפות של 
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