 24-25מרץ 2015

מהנדס/ת
מערכות יקר/ה שלום
אני מתכבד להזמינך לקחת חלק בכנס הבינלאומי
השמיני להנדסת מערכות ,שהוא האירוע המרכזי של הנדסת
המערכות בארץ ב .2015-הכנס הינו בסימן של "אתגרים עכשוויים
ועתידיים במערכות מורכבות" והוא נועד לעוסקים בהנדסת מערכות בכל
המגזרים – התעשייה הביטחונית ,התעשייה ה"אזרחית" ,אקדמיה ,צה"ל וגופים
ממשלתיים.
הכנס מאורגן על ידי האיגוד הישראלי להנדסת מערכות  ,INCOSE_ILאיגוד המשתמשים -
אילטם ומכון גורדון בטכניון .בכנס מתוכננים להשתתף כ 500-מהנדסי מערכות.
המטרה העיקרית של הכנס הינה שיתוף בידע עבור קהיליית העוסקים בהנדסת מערכות בארץ.
הכוונה הינה ללמוד מהידע ,הניסיון והלקחים של מהנדסי מערכות ואנשי אקדמיה .המרצים,
כולם מהנדסי מערכות ואנשי אקדמיה ,יתמקדו בהצגת נושאים חדשניים תוך הצגת דוגמאות של
פרויקטים מורכבים ורב תחומיים עתירי הנדסת מערכות .בין היתר ,יוצגו פרויקטים בעלי עניין לקהל
מהנדסי המערכות על ידי שלוש החברות הביטחונית הגדולות  -תעשייה אווירית ,אלביט מערכות
ורפאל .מסלול מיוחד יוקדש לחברות ה"לא ביטחוניות".
עוד יכלול הכנס תערוכה מקצועית בה תצגנה חברות שונות כלים להנדסת מערכות .ביום השני
של הכנס תתקיימנה סדנאות בנות יום של מומחים מהארץ ומחו"ל בנושא 'הנדסת מערכות
מבוססת מודלים'' ,קבלת החלטות בהנדסת מערכות' ו'תכן לבטיחות מערכות'.
כנס אליו מגיעים מובילי הנדסת מערכות בארץ הינו הזדמנות מצוינת ללמוד ,להכיר וליצור
שיתופי פעולה.

אם הינך עוסק/ת בהנדסת מערכות אסור לך להחמיץ כנס חשוב זה.
ל ה תר א ו ת בכ נס !
פרופ' מוטי פרנק
יושב ראש הכנס
מכון טכנולוגי חולון HIT

הכנס בהשתתפות:
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תוכנית היום הראשון :יום שלישי 24.3.2015 -
07:45-08:30

התכנסות והרשמה
דברי פתיחה וברכות ,פרופ' מוטי פרנק ,סגן נשיא  HITמכון טכנולוגי חולון – יו"ר הכנס
הרצאת אורחDavid Long, System Engineering 2025 , U.S -

חלוקת תעודות הוקרה
08:30-10:35

הרצאת אורח :תא"ל משה זנה ,רמצ"ד חיל הים  -אתגרים בהנדסת מערכות בחיל הים.
דברי סיום-
יגאל אסקין ,נשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכות  - INCOSE_ILתע"א ,אלתא
מר משה סלם ,מנכ"ל אילטם

 10:35-11:00ביקור בתערוכה ,הפסקת קפה ומעבר למושבים המקבילים
מושב

מושב בוקר
11:00-12:15

מסלול ||1

מסלול ||2

מסלול ||3

מסלול ||4

מסלול ||5

מסלול ||6

מערכות מורכבות-
מודלים וסימולציות

הנדסת מערכות
בחברות ביטחוניות

היעד הבא :הטמעת
הנדסת מערכות
בחברות אזרחיות

כלים ובדיקות

מיומנויות אישיות
ובינאישיות להצלחת
הפרויקט

היום ומחר בהנדסת
מערכות

מושב 1.1

מושב 2.1

מושב 3.1

מושב 4.1

מושב 5.1

מושב 6.1

אתגרים בהנדסת
מערכות

הנדסת מערכות
ברפאל

פיתוח גלובאלי של
מערכת

כלים

ניהול פרויקטים

פיתוח
וניתוח דרישות

יו"ר:שרון שושני
מרכז גורדון ,טכניון

יו"ר :ד"ר אמיר בצר
רפאל

יו"ר :אורי מלול
Philips Healthcare

יו"ר :רויטל גולדברג
תע"א

יו"ר :מירב פיצ'וטו
PMI

יו"ר :ד"ר דרורה גושן-מסקין
HIT

התכנסות למושבים
מושב 1.2

מושב 2.2

מושב 3.2

מושב 4.2

מושב 5.2

מושב 6.2

סימולציה
למערכים

הנדסת מערכות
בתע"א

יישומי תוכנה בהנדסת
מערכות

אינטגרציה ,אימות
ותיקוף

חשיבה מערכתית
ומנהיגות

הדור הבא של מהנדסי
המערכות

יו"ר :סא"ל אבירם עצבה
ח"א

יו"ר :צבי לנדו
תע"א

יו"ר :ד"ר לאה גולדין
Golden Solutions
בשיתוף IEEE CS

יו"ר :ד"ר משה ויילר
טכניון /תע"א

מושב צהריים
12:20-13:35

יו"ר :פרופ' אריאלה סופר יו"ר :ד"ר אביגדור זוננשיין
GMU - USA
מרכז גורדון ,טכניון

ארוחת צהריים
מושב 1.3

מושב 2.3

מושב 3.3

מושב 4.3

מושב 5.3

מושב 6.3

MBSE
וסימולציות

הנדסת מערכות
באלביט

תכן מערכתי

כלים ושיטות

עם הפנים ללקוח

יצרני כלים

יו"ר :הנרי ברודני
IBM

יו"ר :מימי תמנת
אלביט מערכות

יו"ר :עופר ירדן

יו"ר :ד"ר שוקי דרור
אורט בראודה

יו"ר :ד"ר משה איל
אפקה

יו"ר :יגאל אסקין

מושב אחה"צ
14:45-16:00

אומניסיס

תע"א ,אלתא

 16:00-16:15הפסקת קפה
פאנל סיום  :הנדסת מערכות בתעשייה ובאקדמיה לאן? – הנדסת מערכות 2025
 16:15-17:30מנחה :פרופ' מוטי פרנק – יו"ר הכנס
בהשתתפות בכירים מהתעשייה והאקדמיה
17:30

סיום

ועדה מארגנת:
יו"ר הכנס :פרופ' מוטי פרנק,
 – HITמכון טכנולוגי חולון
מנהל הכנס :מר משה סלם ,מנכ"ל אילטם
יו"ר היום הראשון :מר עוזי אוריון ,אלביט מערכות,
אל-אופ
יו"ר היום השני :ד"ר אמיר בצר ,רפאל
יו"ר היום השלישי :ד"ר אביגדור זוננשיין ,הטכניון

כנס  INCOSE_IL 2015מתכבד לארח
מומחים מחו"ל שיציגו סדנאות
בנושאים טכנולוגיים חדשניים:
""Essential Model-Based Systems Engineering
(MR David Long, President of INCOSE (2014 & 2015
and President of Vitech, USA

""Systems Engineering Tradeoff Analysis
MR Terry Bresnick, Innovative Decisions, Inc. (IDI), USA
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תוכנית יום הסדנאות :יום רביעי 25.3.2015 -
התכנסות והרשמה

08:30-09:00

אולם ||1

אולם ||2

אולם

סמינר 1A

סמינר 2A

מושב בוקר

Systems Engineering Tradeoff Analysis

– Essential Model-Based Systems Engineering
Applied and Practical

09:00-12:30

Terry Bresnick
Innovative Decisions, Inc. (IDI), USA

)(part A

)(part A

12:30-13:30

David Long

Co-authored the book "A Primer For MBSE", and
CEO of Vitech Corp. USA

ארוחת צהריים
סמינר 1B

סמינר 2B

מושב אחה"צ

Systems Engineering Tradeoff Analysis

– Essential Model-Based Systems Engineering
Applied and Practical

13:30-17:00

Terry Bresnick

)(part B

)(part B

Innovative Decisions, Inc. (IDI), USA
17:00

David Long

Co-authored the book "A Primer For MBSE", and
CEO of Vitech Corp. USA

סיום

טופס הרשמה כנס
INCOSE_IL 2015
 24-25במרץ  2015מלון דניאל ,הרצליה
אימייל | incose_il@iltam.org :אתר הכנסwww.iltam.org/incose_il2015/ :
טל’ | 03-5118112 :פקס03-5100622 :
לכבוד אילטם:
הנני מבקש להירשם לכנס  INCOSE_IL2015שיתקיים בתאריכים :24-25.3.2015
שם:

חברה:

טל’:

תפקיד:

אימייל:

ברצוני להשתתף בתאריכים:

24.3

25.3

אני מטפל/ת בהשגת מכתב התחייבות מהחברה
חתימה:

24-25.3
טופס זה מהווה כתב התחייבות.

חותמת:
לידי:

ח-ן נא לשלוח לכתובת
הרשמה מראש חובה!!!
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סמן את האופציה הרצויה

היום הראשון בלבד
24.3.2015

היום השני בלבד
25.3.2015

יומיים
24-25.3.2015

קהל רחב

₪ 700

₪ 650

₪ 1,300

חברי אילטם ,INCOSE_IL ,לשכת המהנדסים,IEEE ,
 ,PMIלשכת מנתחי מערכות המידע בישראל,
איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה.

₪ 550

₪ 500

₪ 950

חברי ועדה  /מרצים

₪ 470

₪ 470

₪ 870

סטודנטים להנדסת מערכות

₪ 400

₪ 350

₪ 750

* המחירים אינם כוללים מע"מ
אנא מלא הטופס ושלח אלינו בפקס או סרוק באימייל.

