
 

 

 מנדלייב של המחזורית לטבלה שנה 150 - משקרת לא הטבלה

 התחום של היסוד אבן את חוגגת המהנדסים בלשכת וכימאים כימיה מהנדסי אגודת

 3 קומה אביב תל,  200 דיזינגוף, המהנדס בית, ' ג יום, 2019 במרץ 5

 סידורמ יותר הרבה מהווה היא. מנדלייב של בחלומו גאונות פרץ של תולדה היא המחזורית הטבלה

 אלו שלו הללו היסודות של התנהגות לחזות ומאפשרת בר ידע אוגרת היא – כימיים יסודות של וארגון

 .התגלו שטרם

 תרומתה, הטבלה על ידעתם שלא מה כל על נדבר בתחום מובילים מרצים עם פעמי חד באירוע

 היסודות ארבעת את נכיר, בתעשייה שלהם והביטוי נבחרים יסודות נציג, והחברה המדעים להתפתחות

  .חדשים יסודות שיתגלו או מלאה המחזורית הטבלה האם ונשאל 2016-ב שנוספו החדשים

 :יום סדר

 ורישום התכנסות 08:45-09:15

09:15-09:30  
 מהנדסי אגודת ר"יו+  נוף אהוד מהנדס, והאדריכלים המהנדסים לשכת ר"יו - פתיחה ודברי ברכות

 גרויסמן אליק ר"ד והאדריכלים המהנדסים בלשכת והכימאים הכימיה

09:30-10:15 The Periodic Table – A Universal Icon: Its Birth 150 Years 
Ago, and its Popularization through Literature, Art and Music 

 האוניברסיטה צחייק ששון פרופסור
 העברית

  

 בטבלה האחרונים היסודות על: מכולם הגדולים ארבעת 10:15-10:45
 ?מכאן םממשיכי ולאן, המחזורית

 ויצמן מכון ,טייכמן אורי

 ביופורום, אילן בר יגאל ר"ד השאר וכל ודמיון שונות, הכימיה - IV קבוצה יסודות וסיליקון פחמן 10:45-11:15

 אוניברסיטת, זיניגרד מיכאל' פרופ  שונים מחקר לתחומי מנדלייב תרומת 11:15-11:30
 אריאל

  קפה הפסקת 11:30-11:45

 תל, אפקה מכללת, גולן עוז ר"ד , ימינו של והמהנדסים פעם של הברזל חרשי – המתכות ולםע 11:45-12:15
 אביב

12:15-12:30 
 מלכה ר"ד, בלונדר רון פרופסור המחזורית הטבלה בנושא בריחה מחדר  טעימה 

 המחלקה, רפ שלי ר"וד, יאיון
 למדע ויצמן מכון, מדעים להוראת

 אוניברסיטת, רוזן שלמה פרופסור בחיינו ורהפלוא אטום חשיבות 12:30 -13:00
 אביב תל

 רפואי מרכז, לורברבוים מוטי' פרופ  - גרעינית ברפואה ושימוש תכונות, רדיואקטיביים איזוטופים 13:00-13:30
 רופא אסף

  קלה צהריים ארוחת 13:30-14:15

 שם על טירה תיכון, בשארה חנין יום-יום לחיי בקישור המחזורית הטבלה הוראת 14:15-14:30
 רחל ר"וד גלגוליה ותיכון קאסם.א

 למורי הארצי המרכז, נעמן-ממלוק
 למדע ויצמן מכון, הכימיה

14:30-15:00 "Old and New Views on the Chemical Bonds: Bond Valence 
Model for All Types of Chemical Bonds"  

Prof. Elena Levi ,בר אוניברסיטת 

 אילן
 בעברית קייםתת ההרצאה

 פארמה נוה  ל"מנכ ,פרימור ניצן החיים" יסוד" – מגנזיום 15:00-15:30

 מלכה ר"ד, בלונדר רון פרופסור המחזורית הטבלה בנושא בריחה מחדר שניה טעימה 15:30-15:45
 המחלקה, רפ שלי ר"וד, יאיון

 למדע ויצמן מכון, מדעים להוראת

15:45-16:00 
 וסיכום דיון

. 

 שינויים ויתכנו סופית אינה התוכנית*


