
התכנסות, הרשמה וביקור בתערוכה8:00-8:30

8:30-9:00

דברי פתיחה

מהנדס דני מריאן, יו“ר איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות

מר רוני בריק, נשיא התאחדות בוני הארץ 

מר יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון

מושב ראשון:  תיעוש הבנייה – היבטים כלכליים, רגולטוריים, וטכנולוגיים 

”היבטים כלכליים של תיעוש הבנייה מבחינת המשתמש, 9:00-9:20
המדינה והקבלן“

פרופ‘ יחיאל רוזנפלד, היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, הפקולטה להנדסה אזרחית 
וסביבתית, והמכון הלאומי לחקר הבניה, הטכניון

”עידוד תיעוש הבנייה בראי הרגולטור: סיכום פעילות 9:20-9:40
מהנדסת טלי הירש-שרמן, משרד הבינוי והשיכוןהממשלה לשנת 2017 ותכניות המשך“

מהנדס רונן ברק, מהנדס אזרחי ומנתח מערכות מידע. יועץ בנייה חדשנית”תקרת ארבעת הימים - שיפור פריון עבודות השלד“9:40-10:00

”יישום ארבעה עקרונות: איכות, עלות, בטיחות וזמן 10:00-10:20
מהנדס אורי יוסף, ציון בריגה ובניו בבנייה למגורים“

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:20-10:40
מושב שני: שילוב תיעוש עם פריון, איכות, עלות ובטיחות 

פרופ“ח יגאל שוחט, ראש התכנית לניהול הבנייה, המחלקה להנדסת בניין, אוניברסיטת ”תיעוש, חדשנות ובטיחות בבנייה – סקירת מצב הידע“10:40-10:50
בן-גוריון

10:50-11:50

פאנל: קידום תיעוש, פריון בטיחות ואיכות הבנייה בהנחיית פרופ'/ח יגאל שוחט
משתתפים: 

מהנדס דני מריאן, יו"ר איגוד המהנדסים
מר נתנאל לפידות מנהל אגף בכיר אסטרטגיה ומדיניות במשהב"ש

מהנדס אורן שרגא, שובל הנדסה
מהנדסת חמוטל בן יעקב, התאחדות בוני הארץ

מהנדסת טלי הירש-שרמן - משרד הבינוי והשיכון
מהנדס אלון מוניץ, מנכ"ל רמט טרום

מר אודי בן-אורי, יו"ר איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה בהתאחדות התעשיינים

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה / שולחנות עגולים11:50-13:00
מושב שלישי:  תיעוש הבנייה – שיטות מתקדמות וביצוע הלכה למעשה  

13:00-13:20          :Virtual Design & Construction
 BIM מהנדס איסי פריצקר, סמנכ“ל איכות ומצוינות תפעולית, קבוצת תדהרביצוע באמצעות פלטפורמת

13:20-13:40
”מרכזיותו של עגורן הצריח באתר הבניה כגורם סיכון - 

והתמודדות עם הסיכון על ידי ניטור וניתוח אירועי בטיחות 
בסביבת העגורן“

ד“ר גבי רביב, המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון

"אמצעים טכנולוגיים ושיטות לתכנון ארגון האתר ככלי 13:40-14:00
לניצול מיטבי של עגורנים בבנייה"

מהנדס אייל סבג, אדר הנדסה

מר משה מילר, נשיא ומייסד, שובל הנדסה"תיעוש הבנייה"14:00-14:20

הפסקת קפה וביקור בתערוכה14:20-14:40

מושב רביעי: אתגרים ביישום תיעוש הבנייה 

14:40-15:00
"תיעוש הבנייה בעבודות תשתית תחבורתית: 

“Design and Construction Work Flow”
  מהנדס רז מור, קדמור מהנדסים

מתועשים 15:00-15:20 פיגומים  עם  בעבודה  ומהירות  יעילות  ”בטיחות 
 מהנדס ירון שי, מנכ“ל, פרי  הנדסת תבניותלחזיתות מבנים“

מהנדס רועי וילנסקי, מנכ"ל , חברת אשקריט , מפעלים לבנייה מתועשת”שיטות ביצוע מתועשות חדשניות“15:20-15:40

”תיעוש או סינגולריות – האתגרים הגדולים של תעשיית 15:40-16:00
מר ניר ינושבסקי, סמנכ“ל פיתוח עסקי, ינושבסקי בנייהטכנולוגיות הבנייה“

הוועידה הישראלית השנייה לתיעוש, חדשנות, בטיחות ואיכות בבנייה
מרכז הוועידה: פרופ"ח יגאל שוחט, ראש התכנית לניהול הבנייה, המחלקה להנדסת בניין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


