
  
 

 

 

 

 יסודות הרובוטיקה התעשייתית למנהלים

 הרובוטיקה, בעולם שחלו האחרונים החידושים את החושף ייחודי קורס

 פרקטיים כליםו ידע ומקנה בפניכם, העומדות האפשרויות את מציג

 לכם המתאימים הפתרונות ליישום

 רקע

 למדי, פשוטה ישימות בעלי פתרונות לצד האחרונות. בשנים היכר ללא השתנה הרובוטיקה תחום

 דורשים אינם שלעיתים אוטומציה, ופתרונות רובוטיקה להטמיע ונגישות חדשות דרכים גם פותחו

 התפוקה. את ומעלים הייצור את מייעלים ומאידך מערך, של גורף שינוי או מיוחדות תשומות

 7 במהלך תוכנה או חכמות מכונות רובוטים, ידי על יבוצעו הנוכחיות מהמשרות שליש הערכות, יפ על

 ביחס טובה פתיחה ובנקודת ביתרון יזכו בהם השימוש את להקדים שישכילו החברות הקרובות. השנים

 ינתמצו הזדמנות וזוהי – זה לשינוי להסתגלות נערכו טרם בארץ החברות מרבית כיום, למתחרותיהן.

 בתחומו. מוביל להיות שחפץ למי

 לצד כיום. הקיימות החדשות האפשרויות עם ובעיקר התחום, עם ראשונית היכרות נדרשת כך, לצורך

 על הנדרש הידע ואת לך, שמתאימה האפשרות את לבחור שיאפשרו הכלים ברכישת צורך יש אלו,

 בארגון. ההחלטות מקבלי של םלשולחנ הנושא את להביא וכן ליישום, הדרגתית תכנית לפתח מנת

 מטרת הקורס

 הקיימות האפשרויות סקירת באמצעות תעשייתית, רובוטיקה בנושא עדכניים וכלים ידע מקנה הקורס

  ההטמעה. תכנית את לבנות וכיצד לך המתאים הפתרון את לבחור כיצד פרקטיים כלים ומתן

 היישומים את יציגוש (,"יהלומים")ה תעשייהב ביותר המובילים מומחיםה ידי על יועבר קורסה

 העשייה מינוף לצורך ,בארגון להטמעתם המיטבי האופן ואת התעשייתית הרובוטיקה של המתקדמים

 מתקדמות. טכנולוגיות יישום באמצעות שלכם המקצועית

 

  



  
 

 

 

  למי הקורס מיועד

 יכולים אלו הדרך. את ולהתוות להוביל דגלו על שחרט למי ובראשונה בראש מיועד הקורס כאמור,

 יםטכנולוגי פתרונות הטמעת ידי על מצוינות תוצאות להשיג רוצים אשר ומנהלות מנהלים להיות

 לש ביישום הטמון הפוטנציאל את מזהים וכיום מוצלחות יוזמות הובילו שכבר תעשייה אנשי חדשניים,

 לאלו או ביותר, העדכני הידע את לקבל שמעוניינים מקצועית תעוזה עם אנשים מתקדמות, טכנולוגיות

 השלכותיה שאת והתעשייתית, הדיגיטלית המהפכה של בעיצומה נמצאים אנחנו שכיום שמבינים מביננו

  העבודה. במקומות ובפרט חיינו, תחומי בכל נרגיש

 שרשרת אנשי הנדסה, תפעול, אנשי קווים, מנהלי ייצור, מנהלי מפעלים, מנהלי לכלול יכולים התפקידים

 מקצועית. ועשייה להישגיות מביאה מוקדמת שהיערכות שמבינים יחידות, מנהלי או ואיכות אספקה

 מה נלמד בקורס 

 בהם לעשות תוכלו באמצעותו תעשייתיים, רובוטים על עדכני מקצועי ידע לרכוש לכם מאפשר הקורס

  שלכם. בארגון מושכל שימוש

 הפתרון את האפשרויות כל מתוך לבחור כיצד נלמד השוק, עם עומק היכרות נערוך הקורס, במהלך

 מפגשים: 3 כולל הקורס תעשייתיים. ברובוטים לשימוש וטכניקות שיטות ונכיר לכם, המתאים

סקירה רחבה על עולם הרובוטים, שהשתנה ללא היכר בשנים  יכלול הראשון המפגש •

 בהקשר מרהיבים חידושים יגלו בעבודתם אוטומציה ליישם זכו שכבר מנהלים גםאחרונות. ה

 והיכולות החדשים המרכיבים שלל על קובוטים, לרבות כיום, הקיימים הרובוטים סוגי של

 מובילות חברות נכיר מלאכותית. ובינה ממוחשבת ראייה כמו עמם מביאים שהם המתקדמות

 . Fanuc ,Yaskawa ,ABB ,ticsethink RoboR,KUKA כגון רובוטים יצור בתחום

יישומים  נכיר בתעשייה. שיתופיים רובוטים – הקובוטים יישום בנושא יתמקד השני המפגש •

 Rethink( ורובוטים אוטונומיים ליישומים בייצור ובשרשרת האספקה של cobotsשל קובוטים )

MiRRobotics, Vecna, Fetch Robotics, Locus Robotics,  של והחוזקות השוני את .נזהה 

 ביותר לכם המתאימים היישומים את ולבחור לתעדף להשוות, כיצד נלמד השונים. היישומים

 שלכם. בחברה שילובם לצורך הרובוטים לבחירת הקריטריונים פיצוח תוך

 נדון הרובוטיקה. של השונים היישומים על נלמד בצפון. במפעל סיור יתקיים השלישי במפגש •

 המשך. וכיווני אתגרים , שהושמו הפתרונות של מוסף ערך של ושאיםבנ

 להטמעת עבודה ותכנית הדרכים מפת ליצירת פרקטיים כלים ברכישת נתמקד הרביעי במפגש •

 בצורה ניתן כיצד ונבחן החדש בעידן שנדרשות המיומנויות את נכיר התעשייתיים. הרובוטים

 אותנו. ינהלו לא שהם כדי הרובוטים בניהול להשתלב מיטבית

 

  



  
 

 

 

 נבחרת המרצים נבחרת המרצים

 

 קורסה ומנהלת מרצה ,וילנצ'יק ילנה
, מומחית לחדשנות תפעולית Effectivenessמנכ"לית ומייסדת 

ולשיפור ביצועים ארגוניים. בעלת ניסיון של  Industry 4.0בסביבת 
טכנולוגיים ותפעוליים בניהול פרויקטים להטמעת שינויים שנה  15

 Toyota ,SodaStream ,Filtersafeכגון  חברות מובילותמורכבים ב
 ועוד.

יוזמת ומובילה קורסים ברובוטיקה ומפעל חכם עבור עשרות מפעלים 
 בארץ.

תעשייתית ועתיד המהפכה החוקרת בצורה מתמדת את נושא 
התפעול והאיכות בארגונים. מייסדת קהילת מובילי החדשנות 

מאוניברסיטת  MBA. בעלת תואר שני Innovators 4.0בתעשייה  
בכלכלה, בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה  BAתל אביב, תואר 

בנוסף, משמשת גם מנטורית . מהאוניברסיטה העברית בירושלים
העסקים של אוניברסיטת תל  כניות בבית ספר למנהלתבמספר 

 אביב.
  

 

 מרצה  ,גרופי אריאל
Contel  בקבוצת והאוטומציה הרובוטיקה תחום מנהל

Technologies. 
 פתרונות עבור הנדסי וייעוץ ייצור תכנון, על אחראי מעשור למעלה

 בתעשייה. ואוטומציה רובוטיות מערכות של רבים
 של היפאני היצרן – FANUC חברת של S.I-ו הרשמי הנציג כיום

 בעולם. הגדול הויז'ן מערכות משולבי התעשייתיים הרובוטים
 רב ידע ובעל מרצה בהכשרתו. בבקרה התמחות בעל מכונות מהנדס
 התעשייתית. הרובוטיקה בנושאי

 
  

 

 מרצה ענבר, גל
 המביאה שיתופית, רובוטיקה ומיישמת יבואנית ,Cobotsi ומנהל יזם

 כיום הזמינות בקובוטיקה ביותר המתקדמות הטכנולוגיות לישראל
 רובוטים על ומרצה מקצועיים ובכנסים באקדמיה אורח מרצה בעולם.

 יועץ ויזמות. קובוטים, יישום תהליכי קובוט, אדם ממשקי וקובוטים,
 בתחומי סטארטאפים מספר ומלווה אלו, בנושאים הביטחון למערכת

  וחישה. ,IoT רובוטיקה, קובוטיקה,
 ראשון תואר בוגר שנה. 20 כ מזה ותעשייה מפעלים בניהול עוסק
 ביזמות. שני תואר ובעל וניהול בתעשייה ושני

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 מרצה  ,כשאני אפי
 ,מ”בע ומכונות תוכנה הנדסת ניוטון רתחב ל”ומנכ בעלים מייסד,
 אוטומציה(, וביצוע )תכנון מכונות הנדסת הנדסי, חוץ למיקור חברה
 ופטנטים. יזמות
 באורט מכונות הנדסת מלמד אוטומציה. בנושאי מבוקש מרצה

 בראודה.
 מתקדמת. ובאוטומציה תעשייתית ברובוטיקה רחב ידע בעל
 הנדסיים מתקנים וביצור בתכנון מכונות כמהנדס עשיר ניסיון רכש

 מורכבים הנדסיים פרויקטים הוביל ואוטומציה. רובוטיקה הכוללים
  ועוד. אלביט מערכות, תדיראן אלתא, רפא"ל, עבור

 חדשנות פריון, העלאת בנושא הכלכלה משרד של כיועץ משמש
 ובאוטומציה. בתפעול

 בהנדסת ראשון תואר ובעל ערכות,מ בהנדסת שני תואר בעל
 מכונות.

 
 *בכפוף לזמינות המרצים.


