
9:00-9:15
דובינסקיר יעל "רון קנת וד' דברי פתיחה מאת פרופ

ראש המחלקה להנדסת תוכנה במכללה האקדמית כנרת/ ר איגוד מדעי הנתונים בלשכת המהנדסים "יו

9:15-10:00
Keynoteהרצאת  

John Snow Labs-ר דוד טלבי ”ד
The Open-Source Spark NLP Library

עסקי  -מושב טכנולוגי
)פורשרמיכל שלומי וחי : מנחים(

מחקרי  -מושב אקדמי
)רונית נחמיה: מנחה(

מושב אימפקט חברתי 
)ר אלון הסגל"ד: מנחה(

10:00-10:30
כלל ביטוח–טוכלרמזל 

הדאטה כמנוף לקבלת החלטות וייעול  
תהליכים בחברה

א”אוניברסיטת ת–ניב אחיטוב ’ פרופ
לימודים אקדמיים במדעי הנתונים וההשלכה שלהם  

על מגמת מידע ונתונים בבית הספר התיכון

RoadSense-ברוך גואטה 
תשתית חכמה והשפעתה על יצירת מרחב 

תחבורתי וחברתי חכם

10:30-11:00

Swathly-שיפמןירון 
זיהוי וחיבור ללקוח האידיאלי הבא שלך  

 Marketing-וBig Dataבאמצעות כלי 
Automation

המכללה האקדמית גליל  -בסקי’רצר ישראל ”ד
מערבי

גשר בין התיכון : מידע ונתונים ויזמות חינוכית
לאקדמיה

נתיבי איילון–מאיה קלדרון 
מעבר מסלילת כבישים  : מרחב תחבורתי חכם

למהפכת חיישנים

11:00-11:30
קבוצת אברה–קרן עמר ומיכל שלומי 
Suppliers Intelligence- שימוש חכם במידע

וניהול אופטימלי של הספקים

אלקאסמיהמכללה האקדמית –ריאןאנואר’ פרופ
השקת תכנית ההסמכה להוראת מגמת מידע ונתונים  

מניעים ותובנות: אלקאסמיבמכללה האקדמית 

מיקרוסופט ישראל–ר תומר סימון ”ד
AI for all and by all

הרשות לניירות ערך–ענבל פולק 11:30-12:00
נתונים וחדשנות בזירות מסחר

עמילטל-איצקוביץר סמדר "ר ארנה ברי וד"ד
Israel Living Lab/ מ ”בע

פ לאומית בבינה מלאכותית ובמדע ”תוכנית מו
הנתונים

המכללה האקדמית בית –טר ’עודד פוצ’ פרופ
ברל

מרחב אורבני חכם  ) Walkability(’ הליכתיּות‘
מותאם הליכה

צהרייםהפסקת 12:00-13:00

13:00-13:45
Keynoteהרצאת 

מוסד שמואל נאמן/ הפקולטה לאדריכלות ותכנון עירוני בטכניון –ר מירב אהרון גוטמן ”ד
Tech for Change: The Social Turn in The Realm of Urban Technologies

13:45-14:00
לי'אנג'דאתנחתא קומית עם נגה 

סטנדאפיסטית ושחקנית, קומיקאית

עסקי  -מושב טכנולוגי
)פורשרמיכל שלומי וחי : מנחים(

מחקרי  -מושב אקדמי
)ר דגנית ערמון"ד: מנחה(

מושב אימפקט חברתי 
)ר אלון הסגל"ד: מנחה(

סמסונג ישראל–בליאכמןיבגני 14:00-14:30
Agileבעזרת AIמחקר של פרויקטיניהול 

המכללה האקדמית צפת  –יוסף מאלכ’ פרופ
כריית טקסטים  –מחקר אקדמי במדעי הנתונים 

מבוססת דירוג נושאים

אוניברסיטת חיפה–דרור פלדמן -ר דלית קן”ד
המלצות דוח ועדת המשנה של המיזם הלאומי  

אתיקה ורגולציה, בנושא בינה מלאכותית

14:30-15:00

אור  -בר/ SafeZone-אייל בר אור 
טכנולוגיות

מגמות  –Data Scienceהסיכונים בפיתוח 
ושינויים בפיקוח האמריקאי הבינ״ל

המכללה האקדמית אפקה–פישלובדליה ’ פרופ
א”להנדסה בת

כאן ועכשיו–מדעי הנתונים 

האוניברסיטה העברית–גדי פרל 
השלכות אתיות צפויות ולא צפויות בעת פיתוח  

מוצר מבוסס ניתוח נתונים באמצעות בינה  
מלאכותית

15:00-15:30
החברה המרכזית לייצור משקאות  –תומר רז 

)קוקה קולה ישראל(קלים 
טכנולוגיה ושינוי–4.0תעשייה 

המכון –שלרר יהונתן ”ודקופלמןר נעמה ”ד
)HIT(הטכנולוגי חולון 

אתגרים וחזון–’ מבוא למדעי הנתונים‘מוקקורס 

Global OSINT-ר נחום שילה ”ד
יותר  , יותר שקיפות: ”החכם“מהפכת המידע 

?מותרהכלאבל האם , יותר ביטחון, מיקוד

ERGO Consulting Group-שולי עוזרי 15:30-16:00
דאטה כמנוף להעצמת עסקים ואנשים

מרכז החדשנות בלשכה  –ר אלון הסגל ”ד
לטכנולוגיות מידע

דידקטיקה של פרויקטים מעשיים בהוראת מידע  
ונתונים

הפרקליטות הצבאית–ד יזהר יצחקי ”ן עו”רס
מבט מוסדי : אתיקה בניהול מערכות מידע חכמות

ושיקולים מעשיים

הפסקת קפה16:00-16:15

16:15-17:00
Keynoteהרצאת  

אוניברסיטת תל אביב–עירד בן גל ’ פרופ
יישומים ומגמות, אתגרים: בינה מלאכותית מוסברת
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