
 חדשנות טכנולוגית 
בתחומי האנרגיה ואיכות הסביבה

 מאקדמיה לתעשייה

Nano AF
Beyond the surface

 אולם וייז, הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית
קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם בירושלים 

התכנסות והרשמה   9:00-9:30 

דברי ברכה  9:30-9:40 

סגן ראש עיריית ירושלים תמיר ניר   

דיקן הפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית פרופ' יגאל אראל 

אנרגיה ואיכות סביבה: אתגרים ומגמות  9:40-10:45 

מנכ״ל יישום יעקב מיכלין        
מאקדמיה לתעשייה: הצלחות במסחור ההמצאות הטכנולוגיות באוניברסיטה העברית    

המדענית הראשית בפועל, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ד״ר ברכה חלף   
בניית תשתית הידע הדרושה לפיתוח משק האנרגיה בישראל    

מנהלת תחום תחליפי נפט בתכנית הלאומית לתחליפי נפט, משרד ראש הממשלה ד״ר ענת בונשטיין  
שילוב חדשנות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה      

סמנכ"ל בכיר לטכנולוגיות, כימיקלים לישראל אייל גינזברג      
חדשנות טכנולוגית בכימיקלים לישראל    

מנהל חטיבת שירותי איכות הסביבה, ואוליה ישראל       עו״ד ערן ספיר     
ניצול פסולת ליצירת אנרגיה    

סמנכ״ל אקספלורציה, דלק קידוחים-אבנר          ד״ר צבי )קול( קרץ׳ 
שיתופי פעולה בין התעשייה והאקדמיה להנעת חדשנות בתחום חיפושי הגז והנפט    

הפסקת קפה  10:45-11:10 

חברות הזנק: יישום בתעשייה    11:10-12:00 

הנחייה: 

עורך פטנטים ושותף בכיר, קבוצת ריינהולד כהן ד"ר רוני בן שפרוט 

                    Qlight NanoTech  ,מנכ״ל  שלמה אמיר  
ננוטכנולוגיה חדשנית לתאורה ומסכים: קפיצה קוונטית מהאקדמיה לתעשייה    

                                NanoAF  ,מנכ״ל יוני מיבר  
 Antifouling חדשנות בתהליכי    

      Mercu Removal  ,מנכ״ל חממת האצ'יסון כנרות רואי ויזנר  
סילוק גזי פליטה וכספית מארובות של תחנות כוח     

                         Man Oil Group   פרופ׳ יואל ששון 
טכנולוגיות כימיות ירוקות לטיהור קרקעות מזוהמות בנפט, דלקים וממסים תעשיתיים    

 

טכנולוגיות העתיד  12:00-12:45 

                      Perovskite תאים סולריים חדשניים מבוססי ד״ר ליעוז אתגר  

פיתוח קטליזטורים לשימושים חדשניים בגז טבעי ד״ר אלעד גרוס  

קטליזטורים חדשניים לשיחרור מימן מחומצה פורמית כמקור לאנרגיה מתחדשת פרופ׳ דימיטרי גלמן  

Black is Beautiful: ציפויים להמרת אנרגית שמש לחום - מהמעבדה למדבריות קליפורניה. פרופ׳ דני מנדלר 

תאים פוטו-וולטאים במתח גבוה                                                         פרופ׳ מיכה אשר  

טקס הענקת פרס למחקר היישומי פורץ הדרך בתחומי האנרגיה ואיכות הסביבה       12:45-13:00 

תערוכה של המחקרים החדשניים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע  13:00-14:00 

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

2 0 1 5  , י א מ  2 0

לחץ להוראות הגעה וחניה

להרשמה

הכנס בשיתוף:

https://drive.google.com/file/d/0B3olRGZ9CuoATnd6Q0dSRnNwR1U/view
https://www.eventbrite.com/e/the-hebrew-university-yissum-present-energy-and-cleantech-innovation-tickets-16265680087

