
התכנסות והרשמה   9:00-9:30 

דברי ברכה   9:30-10:00 

דיקן הפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית   פרופ’ יגאל אראל 

מנכ”ל יישום יעקב מיכלין  

פיתוח חומרים מתקדמים: אתגרים ומגמות  10:00-11:50 

המדען הראשי של משרד הכלכלה אבי חסון  

ESH ,מנכ"לית ומייסדת מאיה אלחלל לבבי 

מכפיל הכוח של מדע פורץ דרך ושל טכנולוגיות חדשניות      
והשפעתם על חיינו    

               3M ,מנהלת מו”פ וחדשנות ד”ר מיכל וקרט וולקין 

תחומי העניין של תאגיד 3M בתחום החומרים המתקדמים,     
החיישנים והיישומים האלקטרוניים    

Hutchison Water ,מנהל ד”ר דן אלדר   

עולם המחר – טכנולוגיות ופריצות דרך בעולם הקלינטק    

ראש מרכז הננוטכנולוגיה של האוניברסיטה העברית       פרופ’ אוריאל לוי 

גלימת היעלמות אופטית והצגת המרכז לננו-חומרים    

ראש המרכז להדפסה תלת-מימדית ופונקציונלית פרופ’ שלמה מגדסי 

ננו-דיו, קפה והדפסות תלת-ממד    
   

הפסקת בראנץ’  11:50-12:30 

   תערוכת פוסטרים של מחקרים בפקולטה למדעי הטבע 

חברות הזנק: יישום בתעשייה   12:30-13:30 

אניה אלדן, מנהלת זירת הזנק במדען הראשי הנחייה:    

Qlight ,חוקר ומייסד פרופ’ אורי בנין  

קפיצה קוונטית מהמעבדה להייטק:     
ננו-גבישים מוליכים למחצה לתאורה ולמסכים    

Nano Dimension ,מנכ”ל עמית דרור  

מדפסות תלת-ממד למעגלים אלקטרוניים    

Seevix ,מנכ”לית ד”ר שלומציון שן 

קורי עכביש- יישומים לסיבים הכי חזקים בטבע    

 Neteera ,מנכ”ל יצחק ליטמן  

חישה מרחוק ביומטרית    

Nano AF ,חוקרת ויזמית ד”ר מיטל רכס  

אנטיפאולינג: ציפוי מונע הידבקות חיידקים     

בחזית המחקר העתידני  13:30-14:45 

ד”ר רוני בן שפרוט, עורך פטנטים ושותף בכיר, קבוצת ריינהולד כהן  הנחייה:   

מנהל שותף, קיינן פרטנרס                     יזהר שי   

מה משקיעים מחפשים? המגמות וההתלבטויות סביב חדשנות ויזמות בהיי-טק    

ביו-פולימרים מתקדמים  פרופ’ דניאל כהן 

חיישני העתיד: גלאים קוונטים גמישים פרופ’ יוסי פלטיאל 

קטליזה לפירוק פלסטיק, לטיפול במים ולבנייה ירוקה פרופ’ יואל ששון  

דברי סיכום: 

המחקר היישומי בפקולטה למדעי הטבע: האם אפשר אחרת? פרופ’ דני מנדלר  

הכניסה לכנס ללא תשלום אך מחייבת רישום מראש. 
מספר המקומות מוגבל. 

2 0 1 6  , ץ ר מ  2 9

ננוטכנולוגיה, ציפויים, חיישנים, הדפסה אלקטרונית ותלת-מימד

באוניברסיטה  הטבע  למדעי  הפקולטה  וייז,   אולם 
העברית, קריית אדמונד י’ ספרא, גבעת רם, ירושלים 

לחץ להוראות הגעה

חדשנות טכנולוגית 
בתחום החומרים המתקדמים

להרשמה

הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

הכנס בשיתוף:

Nano AF
Beyond the surface

https://drive.google.com/file/d/0B_yQcNFNAIXvLVY1VzY1bklQT0k/view
https://www.eventbrite.com/e/the-hebrew-university-faculty-of-science-yissum-present-advanced-materials-conference-tickets-20544559330

