
  
 

 

 

 קורס יסודות הרובוטיקה התעשייתית למנהלים 

 

 מה נלמד בקורס 

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

  שלכם. בארגון מושכל שימוש בהם לעשות

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

 הקורס תעשייתיים. ברובוטים לשימוש וטכניקות שיטות ונכיר לכם, המתאים הפתרון את

 מפגשים: 3 כולל

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

 חידושים יגלו בעבודתם אוטומציה ליישם זכו שכבר מנהלים גםבשנים האחרונות. 

 שלל על קובוטים, לרבות כיום, הקיימים הרובוטים סוגי של בהקשר מרהיבים

 ראייה כמו עמם מביאים שהם המתקדמות והיכולות החדשים המרכיבים

 כגון רובוטים יצור בתחום מובילות חברות נכיר מלאכותית. ובינה ממוחשבת

Fanuc ,askawaY ,ABB ,KUKA ,Rethink Robotics. 

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

( ורובוטים אוטונומיים ליישומים בייצור ובשרשרת cobotsיישומים של קובוטים )

 Rethink Robotics, Vecna, Fetch Robotics, Locus Robotics, MiRהאספקה של 

 לתעדף להשוות, כיצד נלמד השונים. היישומים של והחוזקות השוני את .נזהה

 לבחירת הקריטריונים פיצוח תוך ביותר לכם המתאימים היישומים את ולבחור

 שלכם. בחברה שילובם לצורך הרובוטים

 ותכנית הדרכים מפת ליצירת פרקטיים כלים ברכישת נתמקד השלישי במפגש •

 בעידן שנדרשות המיומנויות את נכיר תיים.התעשיי הרובוטים להטמעת עבודה

 לא שהם כדי הרובוטים בניהול להשתלב מיטבית בצורה ניתן כיצד ונבחן החדש

 אותנו. ינהלו

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 נבחרת המרצים

 

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

ולשיפור ביצועים ארגוניים. בעלת ניסיון של  Industry 4.0בסביבת 
שנה בקידום וביישום נושאים ניהוליים ותפעוליים מגוונים  15

 ועוד. Toyota ,SodaStream ,Filtersafeכגון  בחברות מובילות
תעשייתית ועתיד המהפכה החוקרת בצורה מתמדת את נושא 

בילי החדשנות התפעול והאיכות בארגונים. מייסדת קהילת מו
 . מרצה ויו"ר פאנל בכנסים בינלאומיים. Innovators 4.0בתעשייה  

בכלכלה,  BAמאוניברסיטת תל אביב, תואר  MBAבעלת תואר שני 
. בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים

כניות בבית ספר למנהל תבנוסף, משמשת גם מנטורית במספר 
 טת תל אביב.העסקים של אוניברסי

  

 

 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 ,הכט יואל
 לתעשיינים קובוטיקה פתרונות המספקת iCobots חברת מנכ"ל יזם

 אורח ומרצה למינהל במכללה בכלכלה שני לתואר מרצה בישראל.
 יישום תהליכי קובוט, אדם ממשקי וקובוטים, רובוטים על בכנסים
  .ויזמות קובוטים
 אלגוריתמים, לוגיקה, בפיתוח ועסק יזם האחרון העשור במהלך
 הטמעת לצד הפיננסים בעולם וירטואליים( )רובוטים בוטים ובניית

  בתעשייה. קובוטים ערכותמ
 שני תואר בוגר ורובוטיקה. קובוטיקה בתחומי רבות חברות מלווה

 .בכלכלה

 
  בכפוף לזמינות המרצים.* 

 


