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4.0הנדסת מערכת ותעשייה 
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https://www.aeai.org.il/activity/smart-factory-num6-webinar
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הערכת מצב ולימוד מאחרים
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https://www.neaman.org.il/EN/Data-Analytics-
approaches-and-tools-survey-for-promoting-
advanced-manufacturing

https://www.neaman.org.il/EN/Advan
ced-Manufacturing1

https://www.neaman.org.il/EN/Data-Analytics-approaches-and-tools-survey-for-promoting-advanced-manufacturing
https://www.neaman.org.il/EN/Advanced-Manufacturing1


תם עידן תחושות הבטן בניהול
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תחומי המהפיכה התעשייתית
(4.0תעשייה )

,  מיחשוב ואנליטיקה מתקדמת של כל התהליכים תוך שימוש בדיגיטציה מתקדמת

.Big Dataאנליטיקה של , אחסון בענן(IoT)אינטרנט של הדברים, סנסורים חכמים

.סיבים ומשטחים, הנדסת ננו של חומרים

.חומרים מיוחדים ויצור מדויק,הדפסות תלת ממד, ייצור בהוספה

,  (AR)מציאות רבודה , (AI)בינה מלאכותית, אוטומציה מותאמת, רובוטיקה מתקדמת

(.ML)למידת מכונה 

אופטימיזציות רב מימדיות ורב , הנדסה מתקדמת מבוססת מודלים וסימולציות

.(Digital Twins)תאומים דיגיטליים , פרמטריות

.הדור הבא של האלקטרוניקה

.תכן וניהול ממוחשב ומרושת של שרשראות אספקה מבוזרות
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Material Controls

Factory Execution 

Factory Productivity
Planning and Simulation

Equipment Productivity

WIP, WORKFLOW, EXPERIMENTS,

CAPACITY, STARTS, LAYOUTS, MULTI-FACTORY

DATA COLLECTION, BIG DATA

DETECTION: SPC

DISPATCHING, SCHEDULING, REPORTING, 
Prediction

Equipment Controls

PRODUCT DELIVERY TO EQUIPMENT
AUTONOMOUS ROBOTS

PREVENTIVE MAINTENANCE, EQUIPMENT AUTOMATION

The Industry 4.0 Factory

monitoring–ניטור 
diagnostics–אבחון 
prognostics–חיזוי 

prescriptive-הנחיה  7



Twining
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בקרת : תוך כדי שימוש בשיטות חדשניות כמו, יצור ירוק ובר קיימא

.כלכלה מעגלית, תחזוקה חזויה, בריאות מערכות

.שקיפות, הגנת פרטיות, הגנת סייבר

,  שילוב רובוטים ואנשים)היבטים ארגוניים ואנושיים מתקדמים 

...(ידע מתחלף במהירות, העלמות מקצועות

.Uber, BnB, Amazon, Facebook): כמו)התארגנויות חדשניות 

.Fake news, אתיקה בעולם משתנה

.ייזמות פנימית וחיצונית בהיקף נרחב, חדשנות משבשת

21-חינוך מהנדסים למאה 

...ועוד

תחומי המהפיכה התעשייתית
(4.0תעשייה )
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מיזמים ישראליים וחברות לפתרונות  

אקוסיסטם מתפתח-תעשייה מתקדמת 

מאות סטרטאפים

חברות230

משקיעים90

11Hubs, פ רב לאומיים"מרכזי מו23

מאיצים וחממות8

100 M$תוכניות תמיכה ממשלתיות
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https://www.neaman.org.il/EN/Advanced-
manufacturing-industry-mapping

https://www.neaman.org.il/EN/Advanced-manufacturing-industry-mapping




February 2020
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https://www.israelindustry40.com/
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https://www.israelindustry40.com/


• The traditional advantages of Israeli industry will be eroded in the face of a 

Chinese effort to develop advanced manufacturing capabilities.

• The need for Israeli industry to embed conceptions of advanced production is 

not only related to improving productivity, but in the medium term it is 

essential for survival

https://www.linkedin.com/pulse/advanced-manufacturing-
china-competitive-significance-boaz-
danilov/?trackingId=S9aaUicQQYS6mqzUnJQpdg%3D%3D
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https://www.linkedin.com/pulse/advanced-manufacturing-china-competitive-significance-boaz-danilov/?trackingId=S9aaUicQQYS6mqzUnJQpdg%3D%3D


A New Edited Book on 
Advanced Systems 

Engineering

Title: Systems Engineering in the 
Fourth Industrial Revolution: Big 
Data, Novel Technologies, and 
Modern Systems Engineering

Editors: Ron Kenett, Robert S. 
Swarz, and Avigdor Zonnenshain

Publisher: Wiley, 2020
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4.0הנדסת מערכת ותעשייה 

מסגרת ותפישה של הנדסת מערכות בעידן המודרני

חשיבה מערכתית יישומית

הקונטקסט החדש של הנדסת מערכות

(HSI)הנדסה חכמה למערכות משולבות אנשים

גישה מערכתית לייזמות

(MBSE)הנדסת מערכות מתקדמת מבוססת מודלים

)PHM) מודלים מערכתיים מתקדמים לתחזוקה חזויה 

(IMAM) מודל להערכת בשלות מפעלים ליצור מתקדם 

אמינות של התפתחויות טכנולוגיות

(BIG DATA)שיטות אנליטיות מתקדמות לעיבוד מידע רב 

שילוב היבטי הבטחת סייבר במערכות וברשתות
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היבטים יישומיים-4.0הנדסת מערכות ותעשייה 
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יליים'תהליכים איטראטיביים ואג

שימוש מוגבר בחשיבה מערכתית יישומית

ניסויי מחשב ותאום דיגיטאלי, MBSE,סימולציות ,שימוש מוגבר במודלים 

שימוש בהדפסות תלת מימד ליצירת אבי טיפוס לניסויים והדגמות

BIG DATA ANALYTICS)כולל )קידום הנדסת מערכות מונעת נתונים ומבוססת ראיות 

פיתוח הנדסת מערכות סוציוטכניות לפתרון אתגרים מורכבים משולבי אנשים וקהילות

להנדסת מערכותהיא הזדמנות מערכתית4.0תעשייה 

25.4.20ב שראלשל אלי מהוביר



19www.incose.org/symp2018



הנדסת מערכות מתקדמת

IN-OUT

IN

ילים'ואגאיטראטיבייםמודלים 

מודלים וסימולציות

,  גבולות מערכת מעורפלים

מחוררים ומשתנים

דרישות משתנות כהזדמנות

,  ניהול סיכונים מבוסס ראיות

נתונים ומודלים

חדשנות ויזמות

OUT

מודל מפל המים

V,T&Eמודל ה 

גבולות מערכת מוגדרים

ניהול דרישות קפדני

ניהול סיכונים מבוסס הערכות 

איכותיות

שמרנות והימנעות משינויים
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מימדית-יצור מתקדם כהתפתחות מערכתית רב 

Stephanie S. Shipp “EMERGING GLOBAL TRENDS IN ADVANCED MANUFACTURING IDA” (Institute for Defense Analysis)
21



הכה את המומחה

:?מהו תאום דיגיטאלי. 1

ייצוג דיגיטאלי של המציאות הטכנית. א

תיאום באמצעים דיגיטליים.ב

תאום שנוצר בהנדסה גנטית ממוחשבת.ג

כל התשובות לעיל. ד

:?מהו ניטור בריאות מערכות. 2

תחזוקה מבוססת מצב.א

תחזוקה חזוייה.ב

תחזוקה מבוססת מודלים.ג

תחזוקה מבוססת סנסורים על מצב המערכות. ד

שילוב כל התשובות לעיל. ה
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חידון נושא  "

"פרסים

:מהי חשיבה מערכתית יישומית. 3

חשיבה על המערכת. א

חשיבה מתוך המערכת.ב

כל התשובות לעיל. ג

:ניהול סיכונים מבוסס ראיות הוא. 4

י נתונים כמותיים"הערכת סיכונים מונעת ע.א

הערכת סיכונים מבוססת מודלים.ב

הערכת סיכונים מבוססת רשתות ביאסיניות.ג

שילוב כל התשובות לעיל. ד
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חידון נושא  "

"פרסים

?4.0הקורונה על תעשייה כיצד משפיעה מגיפת. 5

לא יודעים. א

מקדמת בתעשייה כהזדמנות תחרותית.ב

דוחה על היישום בתעשייה. ג

24
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?שאלות 

!תודה על ההקשבה

25


