
הבו עד מהנדסי□
רגש? להביע יכולים רובוטים האם

 במיוחד. ורגשי אנושי תחום שהוא המוסיקה, עולם דרך זו בשאלה נדון במפגש
 נגינה וקטעי דיון הרובוטית, המוסיקה עולם של סקירה יכלול המפגש

על-ידי ויועבר
 .SCE ב"ש, קמפוס מכונות, להנדסת מהמחלקה פישר, איתן ד"ר

.SCE אשדוד, קמפוס לפיזיקה, היחידה ראש שופן, אלעד וד"ר

דוקטור". "הדוקטור המיתולוגית, בלהקה חברים השניים *

18.11.19 | 20:00 
26 ביאליק פאב

20:30־20:00 ה/צועות בין לבירה מיוחד *מחיר



Aicl see
שמעון סמי ע״ש להנדסה האקדמית המכללה

הסטודגט■□ אגודת
' שבע גאו

הבר על מהנדסים
להרצאה מתמנים הנכם

בסטייל להנדס

להתחיל? מאיפה יודעים לא אולם הבית ולשדרג לעצב חולמים
 טקסטורה צבע, כיצד ולגלות ההבדל, את שיוצרות הקטנות הנגיעות על לשמוע בואו

בחלל. חדשה אווירה ויוצרים מתחברים וחפצים
 השראה מעוררות דוגמאות מהנה, הרצאה ולשמוע חווייתי ערב לבלות הזדמנות

הבית. להלבשת וטיפים

^וקו־־צ״י רובית
SCE וניהול, תעשייה להנדסת המחלקה

26.5.2019 20:00
26 ביאליק סאב

20:30*20:00 השעות בין לבירה מיוחד *מחיר



6^ A1CL t=r—q־= ,
Where needs take us טים<1הסשך לאגודת

 שנע באר —הקהילה למען כיל שמעון סמי ע*ש להנדסה האקדמית המכללה

 הבר על מהנדסים
בנושא להרצאה מתמנים הנכם

 - הקטנים הפרטים מדע
ננו-טכנולוגיה? מהי

 האם בעין? ננומטרים אובייקטים לראות ניתן האם הננומטרית? הסקאלה מהי
 על המבוססים החידושים מהם הננוטכנולוגיה? על המבוססת טכנולוגיה קיימת

בעתיד? הצפויים ננוטכנולוגיה

זוהר מ/צוה ד״ר
SCE ואלקטרוניקה, חשמל להנדסת המחלקה

23.12.2018 20:00
'26 'ביאליק פאב

20:30־20:00 ה^עות בין לבירה מיוחד *מחיר



■□uniuon אגודת
' שבע גאו

Where needs take us

הקהילה למען כיל שמעון סמי ע״ש להנדסה האקדמית המכללה

הבר על מהנדסים
: בנושא להרצאה מתמנים הנכם

ובגילה בירה
 ,,J7?־/ והמדען ולאלהלה, ,1הוויקינג העדן גן כימיה,עומרים, בין החיבור על

 בירה על לדעת תם ראי ע! מה כל לפיסיקה- נובל פרס חתן בוהר, נילס
גל בגו לבדוק תם הע! ולא

ספיר אושרה ד״ר
24.10.2018 | 20:00 

'26 'ביאליק פאב



הבר' על 'מהנדסים

: בנושא להרצאה מתמנים הנכם
־. הנדסי 'טיפול

להנדסה' רפואה בין החיבור
טרבלסי ניר ד״ר

A1CL
הקהילה לנחגן כיל

10.6 | 20:00 
'26 'ביאליק פאב

20:30-20:00 השעות בין לבירה מיוחד מחיר *
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