
 

 

 

 מקצועי ''יצירתיות וחדשנות בהנדסה''סמינר 

 23/06/2021 - 26/06/2021 רויאל ביץ' אילת
 

 23/06/2021 רביעי  יום
 חדרים  וקבלת התכנסות  15:00 – 16:00
 ועוגה   קפה  16:00 –  16:30
   פתיחה  ושיחת  ברכות   16:30 –  17:00
 הידע   פיתוח על ואחראי  גולדרט קבוצת ל "מנכ  לשעבר,  גרנות  מיקי'', תפעולית  מצוינות  על''     17:00 –  18:30

 מראש  מקום בהזמנת מותנה  –  ראשון מושב  ערב  ארוחת    18:30
 מראש  מקום  בהזמנת מותנה –  שני  מושב  ערב  ארוחת    20:30

 
 

 24/06/2021 חמישי יום
 בוקר  ארוחת    08:00 – 10:00
 אריאל   אוניברסיטה,  פרידמן אהרון ' פרופ'',  חדשניות  רפואיות טכנולוגיות ''   10:00 – 11:30
 מבטחים  מנורה ,  שמחי   צחי'', ושינויים חידושים  - הגמל וקופות  הפנסיה עולם ''    11:45 – 13:15

 חופשי  זמן    13:15 –  16:00
 ועוגה קפה    16:00 –  16:30
 ,  שפר יהודה  ד ''עו  -'' ובעולם בארץ  הון  בהלבנת  המאבק כללי  מיישום לקחים  - סיכונים ניהול''     16:30 –  18:00

 ( כלכלית אכיפה )  המדינה  לפרקליט  המשנה  לשעבר                                
 מראש  מקום  בהזמנת מותנה –  ראשון   מושב ערב   ארוחת    18:30
 מראש  מקום  בהזמנת מותנה – שני  מושב  ערב  וחתאר     20:30

 
 

 25/06/2021 שישי  יום

 בוקר  ארוחת    08:00 –  10:00
 המהנדסים לשכת/ ישראל פוטוניקס איגוד   נהל מ, גלזר  שלמה - ''החלל  טלסקופ  של   דמותו  קיום''    10:00 –  11:30
   רופין במכללת   טבעי  וגז  אנרגיה  להנדסאי  החוג  ראש,  רודל   יהודה - ''התפלה   הנדסת ''    11:45 –  13:15
 חופשי  זמן    13:15 –  16:00
 ועוגה   קפה    16:00 –  16:30
   הסמינר  סיכום  שיחת    16:30 –  17:00
 מראש  מקום  בהזמנת מותנה –  ראשון  מושב  ערב  ארוחת    18:30
 מראש  מקום  בהזמנת מותנה – שני  מושב  ערב  ארוחת    20:30

 
 

 6/06/20212 שבת  יום

 בוקר   ארוחת  08:00 –  11:00
 צהריים   ארוחת  13:30 –  15:00
 ש "במוצ  חדרים  פינוי   ~ 19:00

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

 
 
 

 .כנית הסמינרו חלה חובת השתתפות בהרצאות ו/או בכל תוכן אחר המופיע בת  •
  למשרדי הלשכה בדוא"ללקבלת אישור השתתפות בסמינר יש לפנות בסיום הסמינר . בהרצאות   80%אישור מותנה בהשתתפות של  •

shachar@aeai.org.il   
   

 בחסות 

mailto:shachar@aeai.org.il

