
יום חמישי, כ"ה אדר ב' תשע"ז, 23 במרץ 2017 
 EF אודיטוריום, בניין

צמיחה אישית ואיכות החיים:
מנועים לחדשנות ולפריון בארגון

כנס תעשייה – אקדמיה
השנתי השביעי

ע"ש פרופ' יוחנן ארזי ז"ל

המרכז לחדשנות
ולפריון תעשייתי

/http://www.braude.ac.il/conferences/taasia2017/registration :כניסה חופשית עם רישום מראש באתר

התכנסות וכיבוד בוקר 09:00-09:30

מושב ראשון | מנחה: ד״ר חוסיין נסראלדין, יו"ר הכנס

ברכות: | פרופ׳ אריה מהרשק, נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
           מר עדי אלדר, ראש העיר כרמיאל

טקס לזכרו של פרופ׳ יוחנן ארזי ז״ל
•   דבר נציג משפחת ארזי

•   פרופ׳ שוקי דרור, דברים לזכרו של יוחנן
•   הקרנת סרטון על הפרויקטים המצטיינים

•   חלוקת פרסים ותעודות לפרויקטים מצטיינים, בהשתתפות וועדת הפרס:
פרופ׳ לביא קרפ, פרופ׳ שוקי דרור, ד״ר רמי מסרי, ד״ר סיון קלס, מר משה שדה, ד״ר מני שי     

09:30-10:30

הרצאת מליאה:
מר הנרי צימרמן, יו״ר קבוצת טרלידור - תעשיות מתכת מתקדמות ויו״ר התאחדות התעשיינים בצפון

“הכנסת טכנולוגיות ושיטות ייצור וניהול חדשות בשיתוף פעולה עם עובדי ומנהלי החברה״
10:30-11:10

11:10-11:30

11:30-12:10

12:10-12:30

הפסקת התרעננות

הרצאת מליאה:
Babcom Centers מר עימאד תלחמי, מייסד ויו״ר חברת

“מנכ״ל: תדאג לעובד, הוא ידאג ללקוח שלך״

הפסקת קפה

מושבים מקבילים

גב׳ נעמי רידל, מנכ״ל ובעלים, חברת קו קריאשיין בע״מ
“רותמים את הפסיכולוגיה החיובית לתעשייה: איך מישחוק )Gamification( מייצר צוות מנצח״ 

12:30-13:30

ד״ר אהובה גורן־ווינדזור, פסיכולוגית סביבתית מומחית לסביבת העבודה 
“סביבת העבודה, מגמות ארגוניות ואיכות חיים״ 

Effective Business Bridges ,)MA( גב׳ אראלה ברעם
“הגברת החיוביות בצוותי עבודה ובהנהלות - תיאור פרויקט הלכה למעשה״ 

 MKS INSTRUMENTS ISRAEL מר רן לוי, מנכ״ל
“פיתוח והעצמת העובד כמנוע להשגת חזון החברה״ 

ארוחת צהריים  13:30-14:45

מושב שני | מנחה: מתן חודורוב, פרשן לענייני כלכלה, ערוץ 10

פאנל דיון | בין צמיחה אישית לצמיחה עסקית: כיצד הצבת העובד במרכז תסייע להתפתחות התעשייה?
בין המשתתפים:

•   מר גיורא שלגי - מנכ״ל רפאל לשעבר ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
•   גב׳ שולה כהן - סגנית ראש העיר כרמיאל ומחזיקת תיק התעשייה

•   מר הנרי צימרמן - יו״ר קבוצת טרלידור - תעשיות מתכת מתקדמות ויו״ר התאחדות התעשיינים - מרחב צפון
•   ד״ר דוד בן טולילה - ראש המרכז לחדשנות ולפריון תעשייתי, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

•   מר אריה )ריצ׳י( ריכטמן - מנכ״ל קליל תעשיות בע״מ 

14:45-16:00

בתכנית

נא להירשם מראש.
השתתפות בארוחת הצהריים רק לנרשמים.

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל

רחוב סנונית 51 כרמיאל, 2161002

ORT Braude College

51 Snunit St., Karmiel, 2161002

www.braude.ac. i l
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