
הרצאהסדנהמליאה

אולם Eאולם Dאולם Cאולם B אולם Aשעות

08:00-09:00

סדנה: הלכה למעשה -09:00-10:30
 ,Industry 4.0

טרנספורמציה דיגיטלית 
והדפסת תלת ממד

יו"ר: פרופ' יוסי בוקצ'ין
אוניברסיטת תל אביב

בינה מלאכותית, רובוטיקה 
ומציאות מדומה

יו"ר: פרופ' שרגא שובל
 אוניברסיטת אריאל

חקר ביצועים ולוגיסטיקה
 יו"ר: ד"ר רחל רביד

אורט בראודה

ערים חכמות, תחבורה 
וסימולציה

  יו"ר: ד"ר יעל פרלמן
 אוניברסיטת בר-אילן

ניהול פרויקטים
  יו"ר: ד"ר איציק כהן

 הטכניון-מט"ל

10:30-10:55

10:55-12:15

בינה מלאכותית12:15-13:45
יו"ר: פרופ' אהוד מניפז, 
יו"ר, קרן עירא לעסקים 

טכנולוגיה וחברה

ערים חכמות, תחבורה 
וסימולציה 

יו"ר: פרופ' שוקי דרור אורט 
בראודה

בינה מלאכותית ורובוטיקה 
יו"ר: פרופ' משה כספי
אוניברסיטת בן גוריון

כריית נתונים, נתוני עתק 
Machine learning
 יו"ר: ד"ר עודד קורן

שנקר הנדסה, עיצוב, אמנות

חקר ביצועים ולוגיסטיקה 
 יו"ר: פרופ' גלעד יששכר 

אוניברסיטת אריאל

13:30-14:30

חיל האוויר הדור הבא-14:00-14:30
שילוב טכנולוגיות ותהליכים 
לשיפור אפקטיביות המערך 

הטכני
 יו"ר: ד"ר איציק כהן

 הטכניון-מט"ל

סייבר בהיבט הארגוני 
יו"ר: ענת זלמה-גורן אגודת 

מהנדסי תעשיה וניהול

 Innovation and 
 Quality: compete or

?complete
יו"ר: ד''ר אנדריי ברויסמן
מנהל תחום מדע יישומי 

והנדסי, משרד המדע 
והטכנולוגיה

סטודנטים יוזמים ומחדשים  
באקדמיה

יו"ר: ד"ר ניר פרל
שנקר הנדסה, עיצוב, אמנות

16:00-16:15

16:15-17:30

17:30

* תעודות השתתפות שמיות יענקו למי שנרשם עד ה-26 במרץ, 2019

ניהול קשרי לקוחות, ניהול 14:30-16:00
ידע

 יו"ר:  פרופ' יובל כהן
 מכללת אפקה

יזמות וסייבר 
 יו"ר: שחר אפעל

 נשיא חברת נס ישראל

*חלוקת תעודות השתתפות אישיות בכינוס הלאומי ה-21  (לקבלת התעודה יש לגשת לעמדת הרישום בתום הכינוס)

רישום, התכנסות וכיבוד בוקר

הפסקת קפה 

ארוחת צהריים 

סיפור הצלחה שלי
יו"ר: אינג' עדי קורמן

הפסקת קפה 

 הנדסת גורמי אנוש, איכות 
וחשיבה עיצובית

יו"ר: ד"ר דיאמנטה בנסון-
קרעי

האוניברסיטה הפתוחה

מערכות מידע ומדעי 
הנתונים

  יו"ר: פרופ' לירון ידיד ציון
 אוניברסיטת בן גוריון

A אולם
מליאת פתיחה:

ברכות
פרופ' אהוד מניפז, יו"ר הכינוס, יו"ר קרן עירא 

אינג' אהוד נוף, יו"ר לשכת המהנדסים
ד"ר עוזי לנדאו, יו"ר רפאל
Prof. Jonathan Levie

J.E Cairnes School of Business & Economics National University of Ireland Galway
ד''ר אנדריי ברויסמן, מנהל תחום מדע יישומי והנדסי, משרד המדע והטכנולוגיה

אינג אמנון ברטל, פרס מפעל חיים ומהנדס מצטיין מטעם התעשייה 
פרופ' נחום פינגר, חלוקת פרס מפעל חיים מטעם האקדמיה

A אולם
מליאת סיום

יו"ר: פרופ' אהוד מניפז, יו"ר הכינוס, יו"ר קרן עירא
ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות 

פרופ' רון קנת, מוסד נאמן - הטכניון
פרופ' יוסי בוקצ'ין, פרס מאמר סטודנטים מצטיין

פרופ' יולי תמיר, נשיאה, שנקר הנדסה,עיצוב,אומנות 
חלוקת תעודות הוקרה 

דברי סיכום: פרופ' אהוד מניפז, יו"ר הכינוס, יו"ר קרן עירא


