
 
 

 

 

 תחזית )מ(זהירה  – 2050ישראל והעולם 
 אמצ"ש – 07/09/2022 – 04/09/2022 –  ים המלח, מלון נבו )ישרוטל(

 
 

 2022/90/04 –  ראשוןיום 
 

 קבלת חדרים ו  התכנסות  15:00 –  16:00
 

 הפסקת קפה ועוגה   15:45 –  16:30
 

 מר גיא שעשע  –דברי יו"ר לשכת המהנדסים  –  ברכות ושיחת פתיחה 16:30 –  16:45
 

 חישה ודיאגנוסטיקה מבוססת אור   - רפואת העתיד   16:45 –  18:00
 פרופ' זאב זלבסקישל   והרצאת

 

 סדר בבלאגן עושים  – פרטי   וביטוח סל הבריאות, שב"ן   18:00 –  19:30
 , עוד, מרצה ויועצת בתחום ביטוחי בריאות הרצאתה של איילת ערוסי   

 

 ארוחת ערב  18:30 –  21:00
 

 2022/90/05 –  שנייום 
 

 ארוחת בוקר   07:00 –  11:00
 

 לטעום ביס מהעתיד  – מזון עתידני  10:00 –  11:30
 אסף יגבס טכנולוג מזון של   והרצאת

 

 לקראת מהפכה ברפואה   -  קריאה וכתיבה של הגנום 11:45 –  13:15
 פרופ' ארז לבנוןהרצאתו של 

 

 ת קפה ועוגה הפסק 14:30 –  15:30
 

 ושינוייםחידושים   – עולם הפנסיה וקופות הגמל  –הרצאת מנורה מבטחים  16:30 –  17:30
 

 האם כולנו נעמוד במקום ורק הזמן ימשיך לרוץ?   -  2050תחבורה  17:30 –  18:45
ד"ר עלית אופנהיים, מנהלת מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת  של   ההרצאת 

 תל אביב 
 

  ארוחת ערב 18:30 –  21:00
 

 2022/90/06 –  שלישייום 
 

 ארוחת בוקר   07:00 –  11:00
 

 מידע באינטרנט   הצפנה עמידה בפני חישוב קוונטי לשמירת פרטיות ובטיחות 10:00 –  11:30
  פרופ' שלומי דולב, ראש המחלקה המייסד של המחלקה למדעי המחשבהרצאתו של 

 גוריון בנגב-באוניברסיטת בן 
 

 הדור הבא של אבטחת הסייבר והבינה המלאכותית  11:45 –  13:00

 ה אבטחת סייבר בחברת אנבידי אריאל לבנון, סמנכ"ל  הרצאתו של 
 

 הפסקת קפה ועוגה  14:30 –  15:30
 

 עבר,הווה,עתיד  - בריאות מותאמת אישית  16:30 –  18:00

 ד"ר ליאת אדרישל   ההרצאת 
 

 הבנק הבינלאומי  18:00 –  19:00
 

  ארוחת ערב 18:30 –  21:00
 

 2022/90/07 – רביעי יום 
 

 בוקר ארוחת  07:00 –  11:00
 

 פינוי חדרים  11:00
 

 איבר על שבב: דרך חדשה ללמוד על הפיזיולוגיה האנושית 10:00 –  11:30
 רפואית, אונ' תל אביב -ד"ר בן מאיר מעוז, המחלקה להנדסה ביוהרצאתו של 

 

 שיחת סיכום   11:30 –  12:00
 
 

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

 בהרצאות    80%מותנה בהשתתפות של  בשכר השתתפות בסמינר עבור ימי השתלמותאישור 
 beatrice@aeai.org.il יש לפנות בסיום הסמינר למשרדי הלשכה בדוא"ל, עבור ימי השתלמות, לקבלת אישור השתתפות בסמינר

 

 בחסות 

mailto:beatrice@aeai.org.il

