תוכניה

יום רביעיZOOM ,24/03/21 ,

שעה

פעילות

Schedule

ISR

16.20-16:30

התכנסות

Assembly time

16.20-16:30

16.30-16:55

מליאת פתיחה וברכות
גב' נינה אבידר-וינר,
נשיאת הכבוד של הקרן
מר קרלוס בנעים ,נשיא הקרן

Opening Plenum – Greeting

16.30-16:55

)(English/Hebrew

Mrs. Nina Avidar Weiner, ISEF’s
Co-Founder and Chairwoman America
Mr. Carlos Benaim, President of ISEF

16.55-17:25

ד"ר קירה רדינסקי
ללמוד לנבא את העתיד

Opening lecture – learning to
predict the future,
)PhD Kira Radinsky (Hebrew

16.55-17:25

17.25-17:30

הפסקה

Breaktime

17.25-17:30

17:35-18:35

דלתות מסתובבות

Revolving Doors- different lectures

17:35-18:35

דלת " - 1מגפת הקיטוב"
פילוג חברתי בימי הקורונה
והקצנת השיח החברתי
והתקשורתי – דניאל בן סימון

דלת  - 2הפערים בחברה
הישראלית בתק' הקורונה
פרופ' יוסי דהאן

דלת - 6שלושה צעדים
אחורה -הדרדרות מצב
התעסוקה והביטחון האישי של
נשים בתקופת הקורונה
כרמן אלמקייס עמוס
18.35-19:00

19:05-19:45
הכנס המולטי
דיסציפלינרי השני
של אייסף

)(Hebrew

דלת  - 3התמודדות המדינה
עם משבר הקורונה
תומר לוטן

דלת - 7זרקור על מערכת
הבריאות בישראל בעקבות
הקורונה  -חוליים וחיסונים
ד“ר ריי ביטון

הפסקה

פתיחת הכנס – יו"ר הקרן ד"ר ורד פדלר קראווני
 4הרצאות בסגנון טד מצטייני פוסטר והתקציר
הזוכה במדעי הרוח והחברה ובמדעים מדויקים
תערוכה של המשתתפים בכנס מקרב תוכנית
הדוקטורט והתואר השני והכרות עם עבודות המחקר
השונות

דלת  - 4החברה הערבית
בתקופת הקורונה
איימן סייף

דלת  - 8פדגוגיה טיפולית
חיים מויאל

דלת "- 5קורונה וטכנולוגיה
כהזדמנות" -הזדמנויות
שהמגיפה הביאה איתה
ד"ר אשר עידן

דלת  - 9מנהיגות בעידן
הקורונה -כיצד מנהלים משבר
קורונה בעיר רב תרבותית?
ד"ר עליזה בלוך

Breaktime

18.35-19:00

Greetings - PhD Vered Padler Karavani, the Chair of ISEF
Israel
4 TED lectures by winning students in Social and Exact
)Sciences for best poster and abstract (Hebrew
Research presentation of the PhD and Master programs

19:05-19:45
The 2nd ISEF
Multidisciplinary
Academic conference

)(Hebrew

19.45-19:55

הפסקה

Breaktime

19.45-19:55

20:00-20:40

מליאה חלק ב'
טקס מצטיינים

Plenum – second part
Outstanding students award
)Ceremony (English/Hebrew

20:00-20:40

20:45-21:00

דברי סיום

)Closing remarks (English/Hebrew

20:45-21:00

21:00

סיום הכנס

End of event

21:00

