קרן ידע הנדסי אקדמי

ביוטכנולוגיה ואורח חיים בריא
מלון רויאל ביץ' אילת
09/5/2021-12/05/2021
יום א' 09.5.2021
15:00-16:00

קליטה וקבלת חדרים

16:00-16:30

קפה ועוגה

16:30-17:00

דברי פתיחה /עדכונים בנושא ארגוני המהנדסים

17:00-18:30

הרצאה :תזונה אנרגיה ומוח
מרצה :ד"ר עדו מגן ,המחלקה לגנטיקה מולקולרית ,מכון וויצמן למדע

ארוחת ערב
יום ב' 10.5.2021
ארוחת בוקר
10:00-11:30

הרצאה :מבט קדימה על חיסוני העתיד
מרצה ד"ר ארז גרטי ,אימונולוג ממכון דוידסון לחינוך מדעי

11:30-11:45

הפסקה

11:45-13:15

הרצאה :אכול כפי יכולתך או אכול כפי שגופך זקוק לו?
מרצה  :פרופ' אורי לזמס ,ראש המעבדה לכימיה של מזון וחומרים פעילים
בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ,הטכניון

13:15-13:45

קפה ועוגה
אחה"צ חופשי

ארוחת ערב
20:30-22:00

הרצאה העשרה :הגשמת חלומות
מרצה :רון המבורגר – מאמן אישי ועסקי בכיר ,יועץ ארגוני
מהו חלום? מחלומות בסיסיים וסיטואציות בעולם "אחר מקביל" ,ועד
חזון אישי ותהליך ההגשמה.

יום ג' 11.5.2021
ארוחת בוקר
הרצאה :לכוון לצד המתוק של מחלות

10:00-11:30

מרצה :ד"ר ורד פדלר קרוואני  ,המעבדה לגליקואימונולוגיה ,המחלקה לחקר התא
ואימונולוגיה ,בית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן ע"ש שמוניס באונ' תל אביב.
11:30-11:45

הפסקה

11:45-13:15

הרצאה - Superfood :הכימיה מאחורי המזון הפונקציונלי
מרצה :ד"ר ציפורה טייטל ,מרכז מחקר גילת ,חקר איכות המזון ,מכון וולקני

13:15-16:00

הפסקה

16:00-16:30

קפה ועוגה

16:30-18:00

הרצאה :ביומימטיקה :הנדסה בהשראת הטבע
מרצה :ד"ר בת אל שני פנחסיק ,בית הספר להנדסה מכנית  ,אונ' תל אביב

ארוחת ערב
יום ד' 12.5.2021
ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 10:00-11:30הרצאה :אי ודאות :מכשול או הזדמנות?
מרצה  :ד"ר אבירה רייזר ,ראש המגמה לפסיכולוגיה ארגונית ותעסוקתית באוניברסיטת
אריאל
11:30-12:00

שיחת סיכום ומשובים

פינוי חדרים עד השעה 12:00

לתשומת ליבכם:
•

ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר

•

אין ארוחת צהרים ביום העזיבה

•

עמית הקרן אשר יהיה נוכח בפחות מ 50%-מההרצאות ו/או פעילויות התוכן בסמינר ,לא יהיה רשאי
להשתתף בסמינרים נוספים במהלך שנת  2021ובשנת 2022

•

לקבלת אישור השתתפות בסמינר יש לפנות בסיום הסמינר למשרדי הקרן בטלפון . 03-5227919 :האישור
מותנה בהשתתפות של לפחות  80%בהרצאות

