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י אגף קשרי "הידיעון מופק ומופץ כשירות הניתן ע
 .ציבור

אגף קשרי ציבור אינו אחראי לתוכן ההודעות 
ולא יוזם הפרסום אחראי לנכונות המידע .  ולדיוקן

 .יופצו תיקונים בין פרסום ידיעון אחד למשנהו
  
  

 
 .ז"ידיעון זה הינו האחרון לשנת הלימודים תשס

 
) 15.10.2007(ח "עם פתיחת שנת הלימודים תשס

 .הידיעון יופיע מחדש
 
 

      2007.792.'  איום 

  הנדסה אזרחית וסביבתית
  להנדסת מבנים וניהול הבנייה' היח

תואר הרצאה סמינריונית לקראת ה
M.E  

 במסלול הנדסת מבנים
  .בניין רבין, 8ק קומה "בממ

 

  שרית שביט בנעזרי' גב  09:30
חיזוק לכפיפה של קורות בטון "

באמצעות זיון חיצוני מחומרים 
  "מרוכבים
  ר דימיטרי ול"ד: בהנחיית

  פיסיקה 
  פיסיקה תיאורטית מתמטית

  חדר סמינרים
  מכון לוינר

14:30Ms. Gili Bisker 
Technion 
 “Visualizing Bell inequalities” 
Additional Info: 
http://arxiv.org/abs/0706.2466v2 
Remarks : Master thesis 
 

   יום ב'  30.7.2007

  הנדסת חשמל 
  סמינר משתלמים 

  בנין הנדסת חשמל, 1061חדר 
  

  סטודנט לתואר שני , אנדרי ברנשטיין  10:30
"Adaptive State Aggregation for 
Reinforcement Learning" 

  פרופסור חבר נחום שימקין :בהנחיית
  



      30.7.2007'  יום ב

    הנדסת אוירונוטיקה וחלל
      סמינריון

  241חדר 
  כבוד קל יוגש לפני הסמינריון

  
  

רביבו. מ  13:30  
 הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

מחקר לקראת תואר דוקטורעבודת 
"ניתוח של מבנים מרוכבים רכים"  

 פרופסור עמרי רנד:בהנחיית

  פיסיקה
  תגליות מדעיות

  יל'רצ'על שם צ אודיטוריום 
  

  מאיר אבלסון' דר 13:30
  ירושלים, המכון הגיאולוגי

א ומעבר "תהליכים במעטפת כדוה"
"לכדור ארץ קרחוני  

Remarks: The lecture is open to all 
Technion members  
 

  הנדסת  מכונות
 הפקולטה של הרצאה סמינריונית

  .דייויס-ליידי בבניין  641בחדר 

14:30  
   

  

  אריה טליס  
חדירת כדור קשיח למטרה חצי "

  "אינסופית
  יהודה תירוש' פרופ :בהנחיית

 
  פיסיקה 

 סמינר באנרגיות גבוהות
  724חדר סמינרים 

  קומפלקס הפיסיקה לידוב

14:30 Itzhak Baum 
Technion 
“Top quark rare decays in a two 
Higgs doublet model for the top”  
      

  מדעי המחשב
  סמינר דוקטורט

  בניין טאוב
  601חדר 

15:00 Gabriel Scalosub
“Routing and Scheduling Problems 
in Data Networks”
Advisors: Assoc. Prof. Danny Raz 
and Prof. Seffi Naor

    2007.731.'  גיום 

  הנדסת חשמל 
Pixel Club  -) סמינר משתלמים(  

   בנין הנדסת חשמל,861חדר 
  

 סטודנט לתואר שני , זהר ברזילי  11:30
"Harmony in Motion: Audio-Visual 
Association"

  יואב שכנר '  דר:בהנחיית
 

  ארכיטקטורה ובנוי ערים
ר מגיסטר הרצאה סמינריונית לתוא

על עבודת המחקר במסלול 
  לארכיטקטורה ובנוי ערים

  בבנין אמאדו, 3בחדר ישיבות קומה 
 

  דליה קרמר' ארכ  13:00
מגמות תרבותיות בראי תערוכות "

  :האדריכלות בישראל
תפישת הקולקטיב והאינדיווידואל בשיח 

  "תערכוות האדריכלות בישראל
ח "שיפטן ופרופ-ר אלונה נצן"ד: בהנחיית

  יס  ערבותאיר
  



      7.200713.'  יום ג

   וניהולתעשייה הנדסת
  במערכות מידע  סמינר
  דבלומפילבנין , 527 חדר

13:00 Irith Boldo, Technion  
"Automated Matching between 

Clinical Guidelines and Electronic 
Medical Records: The Methodology 
and its Evaluation in the 
Hypertension Domain”
 

  מדעי המחשב
  סמינר מוסמכים

  בנין טאוב
  601חדר 

  

  אלדין-מחאמיד עז 14:00
"Efficient Information 
dissemination in Vehicular 
Networks"

ח /'פרופח ראובן כהן ו/'פרופ: בהנחיית
  . דני רז

  
   וסביבתית אזרחיתסההנד

-היחידה להנדסת תחבורה וגיאו
  אינפורמציה
  ינריוניתהרצאה סמ

  .בנין רבין, 7קומה , חדר המליאה

  רוש'אד ג'מר ג 14:30
  "היבטים גיאודטיים בקדסטר העתידי"

ר "משתלם לתואר דוקטור בהנחיית ד
  צור-גלעד אבן

 
הנדסה כימית

/מיקרומבנה/נוזלים מורכבים  
 מאקרומולקולות

  6.אולם מס
  בנין הנדסה כימית

  

14:30 Ms. Shir Hammer, Dept. of 
Chemical Engineering, Technion 
under the supervision of Prof. 
Moshe Narkis and Prof. Yachin 
Cohen
"Development and Characterization 
of Modified Rigid PVC Blends"
Mr. Meni Batzon, Dept. of 
Chemical Engineering, Technion 
under the  supervision of Prof. 
Yaron Paz and Prof. Yehoshua 
Zeevi
"Remote sensing of signatures of 
plants and chemicals by using IR 
spectroscopy and applying pattern 
recognition algorithms"

  



 
     31.7.2007'  יום ג

  הנדסה אזרחית וסביבתית
  להנדסת מבנים וניהול הבנייה' היח

אר הרצאה סמינריונית לקראת התו
M.E    

 .במסלול גיאוטכניקה
  .בניין רבין, 8ק קומה "בממ

 

  מר גבי מגנזי  15:30
 השוואה בין –מסמרי עפר בקרקע "

  ".שיטות חישוב שונות
  ר אסף קלר"ד: בהנחיית

  מדעי המחשב
הרצאה סמינריונית לקראת תואר 

  דוקטור
  בנין טאוב, 601חדר 

  דודו אמזלג 16:00
 הימיזציאלגוריתמי קירוב לבעיות אופט"

  "ברשתות סלולריות מהדור הרביעי
ח דני /ספי נאור ופרופ' פרופ: בהנחיית

  . רז
  

   20078.1.'  יום ד
  ניהול ועשייה תנדסתה
  הנדסת תעשיהב  מינרס
   דלומפיל בניןב, 527 דרח

12:30 Hernan A. Roitman,  " Integrated 
Self-regulating Production Control  
for Large Re-entrant Job Shops", 
Supervisors: Dr. Michael Masin and 
Dr. David Sinreich )ל"ז (  
 

    הנדסת אוירונוטיקה וחלל
      סמינריון

  241חדר 
  כבוד קל יוגש לפני הסמינריון

  
  

עופר ביררוב  16:30
 הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

 עבודת גמר לקראת תואר מגיסטר
ג פיתול י נהו"הקטנת מרחקי החטאה ע"

"כנף
ר "אשר וד- פרופסור  יוסף בן: בהנחיית

הקסנר' ורג'ג  

      20072.8.'  יום ה

  מדעי המחשב
  601בנין טאוב חדר 

 

  אולג רוכלנקו  12:30
אלגוריתמי אופטימיזציה עם "

  ."אפליקציות בביולוגיה מערכתית
  רון פינטר' ח/'פרופ: בהנחיית

  



 
      2.8.2007'  יום ה

  הנדסת  מכונות
 הפקולטה של רצאה סמינריוניתה

  ה  .דייויס-ליידי בבניין  641בחדר 

14:30  
  

  צבי-איתי בן  מר
חקירת מערכות קירור קריוגני בשיטת "
 תומסון הפועלות באמצעות זורם -אול'ג

כולל עיבוי ,  קריטיים-טהור בלחצים תת
   "במחליף החום

  , ר מיכאל שוסר "ד :בהנחיית
   ציון מיטל-ןב' גרשון גרוסמן  ודר' פרופ

  
  

    20075.8.'  יום א
  רפואית-הנדסה ביו

  ת משתלמיםהרצא
אודיטוריום

  

בלום- אורן פרייס 10:30  
  "גירוי מכני בהנדסת רקמת סחוס"

ר דרור "יוסף מזרחי וד' בהנחיית פרופ
  סליקטר

  
 


