סמינר דטה סיינס וITS -
ישרוטל ים המלח  – 18/12/2019 - 15/12/2019 -אמצ"ש
יום ראשון – 15/12/2019
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:30
19:00
יום שני – 16/12/2019
08:00 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 16:30
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
18:30
יום שלישי – 17/12/2019
08:00 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
18:30
יום רביעי – 18/12/2019
08:00 – 11:00
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00

התכנסות וקבלת חדרים
קפה ועוגה
ברכות ושיחת פתיחה – מר אּור עמרי  -יו"ר  ITSישראל
 IOTבַּמֶּ ה ְּדב ִָרים אֲ ִ
מּורים – הרצאתו של איתי דברן  -מרצה בכיר בתחום ה IoT -ובתחום רשתות
התקשורת בפקולטה למדעי המחשב בטכניון
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
בעיות בטיחות ביישום מערכתי של רכב אוטונומי –
הרצאתו של ד"ר משה בקר  -ותיק בתחום התחבורה ,מתמחה בתחום ,עוסק במחקר
ומלמד מפקד יחידת פיתוח בצה"ל ושיפור בטיחות ,רישוי נהגים
מנורה מבטחים – עולם הפנסיה וקופות הגמל – חידושים ושינויים
זמן חופשי
קפה ועוגה
חזון התחבורה הציבורית וכיצד דאטה סיינס ישפיע על כך –
הרצאתו של גדי שלסקי – יזם סידרתי ,משקיע ומנטור למיזמים בתחילת דרכם
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
סטארטאפים בעולם הדאטה סיינס –
הרצאתו של צביקה להט  -מנכ”ל ובעלים “מאך  25בע״מ” – פיתוח עסקי גלובלי לחברות
הייטק
הגיע זמן ה  .MASSאיך נכון לממש אותו? – הרצאתו של מר ישראל רום  -מנהל חטיבת
טכנולוגיות מידע וחדשנות באגד
זמן חופשי
קפה ועוגה
חדשנות  IOTומוצרי דאטה – הרצאתה של ד"ר יעל דובינסקי  -מנכ"לית פלאסוס המספקת
 Data Servicesבתחום הבריאות והביצועים של הסוסים
ארוחת ערב
ארוחת בוקר
"משהו הזיז את הבינה שלי" – הרצאתו של יהודה צירקל  -יו"ר אגודת דאטה סיינס בלשכת
המהנדסים
סיכום הסמינר – יהודה צירקל – יו"ר אגודת דאטה סיינס בלשכת המהנדסים
פינוי חדרים

(*) יתכנו שינויים בתוכנית
(*) חובת נוכחות בהרצאות

אישור השתתפות בסמינר לטובת ימי שכר בתשלום מותנה בהשתתפות של  80%בהרצאות
לקבלת אישור השתתפות בסמינר ,לטובת ימי שכר בתשלום ,יש לפנות בסיום הסמינר למשרדי הלשכה בדוא"ל
beatrice@aeai.org.il
בחסות

