כנס תעשייה-אקדמיה השנתי השישי
ע"ש פרופ' יוחנן ארזי ז״ל
חדשנות ופריון בתעשייה המסורתית בגליל
יום שני ,י"ח אדר ב' תשע"ו 28 ,במרץ 2016
אודיטוריום ,בניין EF

כניסה חופשית עם רישום מוקדם באתר/http://www.braude.ac.il/conferences/taasia2016 :

בתכנית
13:00-13:30

התכנסות וארוחה קלה

מושב ראשון | מנחה פרופ' שוקי דרור ,יו"ר הכנס
13:30-14:00

פתיחה | פרופ‘ אריה מהרשק ,נשיא ,המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
טקס לזכרו של פרופ' יוחנן ארזי ז"ל | דבר נציג משפחת ארזי
פרופ' זאב ברזילי ,מנל"א ,דברים לזכרו של יוחנן
הקרנת סרט על הפרויקטים המצטיינים
חלוקת פרסים ותעודות לפרויקטים מצטיינים ,בהשתתפות וועדת הפרס:
ד"ר רמי מסרי ,מר אילן הפטר ,ד"ר אורלי יהלום ,ד"ר דפנה כנעני ,פרופ' מרק ילין ,מר משה שדה

14:00-14:30

רו״ח דורון כהן ,יו"ר חבר הנאמנים ,לשעבר מנכ"ל משרד האוצר
טכנולוגיה ופריון  -השקעות בתשתית טכנולוגית ובהון אנושי כתנאי לשפור פריון העבודה במשק

14:30-15:00

מר אבנר שדמי ,ראש תחום תעשייה מסורתית בלשכת המדען הראשי
כלי תמיכה של לשכת המדען הראשי לעידוד מו"פ וחדשנות בתעשייה המסורתית

15:00-16:00

פאנל | התמודדות התעשייה עם אתגר שיפור הפריון
מנחה ד"ר דוד בן טולילה ,ראש המרכז לחדשנות ופריון תעשייתי
משתתפים פרופ' רון קנת ,אוניברסיטת טורינו ומנכ"ל KPA
מר קובי בן משה ,מנכ"ל קבוצת אביב
מר מאיר אימבר ,משנה למנכ"ל אוסם לתפעול
מר אמיר דוד ,מנכ"ל KENNAMETAL ISRAEL
ד"ר חוסיין נסראלדין ,ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תעו"נ ,המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
רו״ח דורון כהן ,יו"ר חבר הנאמנים ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר

16:00-16:30

הפסקת קפה

אירוע נטוורקינג :תעשייה-אקדמיה ותעשייה-תעשייה
מושב שני | מנחה אינג' אבי שרייבר ,רכז התמחויות ומרצה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול
16:30-17:00

מר שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים
דרכי פעולה להגדלת הפריון בתעשייה

17:00-17:30

מר אבנר אשל ,סמנכ"ל אגף התפעול בחטיבת כלי טיס ,אלביט מערכות
יישום  LEANבתפעול בחברת אלביט כמנוף לשינוי תרבותי בארגון

17:30-18:00

מר סמאר נח'לה ,מנכ"ל סובחי נח'לה ובניו בע"מ
מסורתי ,מודרני ,חדשני ויעיל זה אפשרי

18:00-18:30

פרופ' שוקי דרור ,ראש התכנית לתואר שני בהנדסת מערכות ,המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
מפה אסטרטגית  -כלי לחקר סיבתיות בביצועים

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,כרמיאל
רחוב סנונית  51כרמיאל2161002 ,
ORT Braude College
51 Snunit St., Karmiel, 2161002
www.braude.ac.il

נא אשרו השתתפותכם מראש
השתתפות בארוחת צהריים למזמינים מראש

לרישום באתר הכנס/http://www.braude.ac.il/conferences/taasia2016 :
לבירוריםconference@braude.ac.il :
גב' הניה אשכנזי | טל | 04-9901935 .פקס04-9901747 .

