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אוניברסיטאות ישראל  -היבטים ייחודיים בעולם המשתנה

שוויון אינו הוגן
המרצה:
ד“ר ירון ברק
22.5.18
להרשמה

פרופ' אורי קירש

העבודה מהווה סיכום מקיף ומעודכן לעבודות שנעשו במוסד
נאמן בשנים האחרונות .היא משלבת בין היבטים ייחודיים
לאוניברסיטאות ישראל ,לבין ההשכלה הגבוהה בעולם
המשתנה.

מחקר התנהגותי מרובה נתונים בנושא
בריאות:
אתגרים והזדמנויות
המרצה :פרופ‘ גלית שמואלי
29.5.18
להרשמה
יום עיון בנושא אי-וודאות אסטרטגית בביטחון
לאומי
26.6.18

פורום אנרגיה  :41רכב היברידי וחשמלי
פרופ‘ גרשון גרוסמן ,נעמה שפירא

אירועים קודמים

פיתוח אמצעי תחבורה אשר אינם מבוססים על דלק מחצבי
(פוסילי) הוא נושא הנמצא בקדמת סדר היום הציבורי
במדינות רבות ברחבי העולם .זהו אמצעי יעיל ומתבקש
למניעת זיהום אויר ,צמצום המזהמים והפחתה בפליטות גזי
חממה...
בשנת  2009ערך מוסד שמואל נאמן פורום בנושא הרכב החשמלי
וההיברידי .עולם רכבים אלה השתנה לבלי הכר בשנים שחלפו מאז.
הפורום הנוכחי דן בהתפתחויות הטכנולוגיות ,הכלכליות והרגולציה
הנדרשת בתחום.

למה מהפכת הרכב החשמלי תקועה בישראל?
9.4.18
מבחן התוצאה מראה :חוק השקיות נכשל לחלוטין
3.3.18

מפגש סיעור-מוחות )(Brain Stormingבנושא העורף
בעת מלחמה
ד“ר ראובן גל ,פרופ‘ ברוך נבו

בתאריך  7.12.2017התקיים במוסד נאמן מפגש סיעור-מוחות
)(Brain Stormingבנושא 'העורף בעת מלחמה'.
היוזמה לקיום האירוע באה מרח"ל  --רשות חירום לאומית –
המופקדת על הנושא ,במשרד הביטחון.

המגזר הכפרי בישראל מקופח
2.3.18
ממצאים מדאיגים חדשים על לימודי המתמטיקה
בישראל
20.2.18
בסופה הבאה נשלם מחיר כבד יותר
25.1.18
ידיעות נוספות

שדרוג המערכת הכלכלית בצפון המדינה
ד“ר גלעד פורטונה ,ד“ר אביגדור זוננשייו ,ד“ר דפנה גץ ,תמר דיין,
פרופ‘ עוזי דה-האן ,אושרת כץ שחם ,פרופ‘ שלמה מיטל

באמצע שנת  2014הונע מיזם המשותף למוסד שמואל נאמן
ולמשרד הכלכלה ,שמטרתו גיבוש תכנית לשיפור מהותי של
המערכת הכלכלית בצפון.

עתיד האוניברסיטאות ואוניברסיטאות העתיד :תהליכים,
סוגיות ,מגמות והערכות

טקס הנחת אבן פינה למוסד שמואל נאמן

פרופ‘ אורי קירש

ההרצאה השנתית החמש-עשרה ע"ש שמואל נאמן

תהליכי מעבר ושינויים בטכנולוגיה ,בחברה ובעסקים ,מביאים
לשילוב ללא תקדים של כוחות חברתיים ,כלכליים ופוליטיים.
רבים מעריכים כי כוחות אלה יגרמו לשינויים ,להשפעות
מרחיקות לכת ,ואף לשיבושים בממדים היסטוריים – שישנו
את פני האוניברסיטאות.

ערוץ ה– You Tubeשל מוסד נאמן

פורום אנרגיה  :40גז טבעי לתחבורה בישראל

פרופ' גרשון גרוסמן ,נעמה שפירא

בעיית זיהום האוויר ,כתוצאה מפליטת מזהמים בגזי פליטה
של מנועי רכב ,הולכת ומחריפה ,בעולם ובארץ  -במיוחד
במרכזי הערים .הגז הטבעי הדחוס  (CNG) -נחשב כיום
כדלק החלופי המבטיח ביותר בגלל זמינותו ויתרונותיו
האקולוגיים .בעולם פועלים מיליוני כלי רכב המונעים בגז"ט
(גז טבעי).

ידיעונים קודמים

           מצא אותנו בפייסבוק
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כל פרסומי מוסד שמואל נאמן ניתנים להורדה דרך האתר,
לצפייה ברשימת הפרסומים  -יש ללחוץ כאן

להסרת כתובתך מרשימת התפוצה לחץ כאן

