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 מתקיים השנה בסימן של עידוד פיתוח תעשיית הרובוטיקה הכנס הישראלי לרובוטיקה

יציג לראשונה הכנס   .בישראל וקידום התעשייה המסורתית באמצעות רובוטיקה ואוטומציה
אוטומציה , הצבאית הרובוטיקה מיבתחוהישראלית עשייה הישגי האקדמיה והתאת 

   .בתחומי הבית והרפואהבתעשייה ורובוטים 

בתערוכה יוצגו רובוטים .  הכנסבמשך שני ימי תתקיים , ראשונה מסוגה, תערוכת רובוטיקה
בין .  והרפואה, הבית,  ומערכות רובוטיות מתוצרת הארץ בתחום הביטחוןםתעשייתיי

מערכות למיפוי וזיהוי ,  בתערוכה יהיו רכבים רובוטיים לשמירת גבולותהמערכות שיוצגו
  .     ומערכות רובוטיות לניקוי הבית ולסיעוד, רובוטים לכיסוח דשא וניקוי ברכות, מכשולים

  בין .ל"אורחים מחומרצים ו, אקדמיה, משרדי ממשלה, תעשייהמן ה נציגים ישתתפוכנס ב
, ב"תחום הרובוטיקה בארהמובילי מ, MIT אוניברסיטתמ סקיו סטיב דובו'פרופהאורחים 

המובילים בפיתוח אלגוריתמים ן מ,  מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי קן גולדברג'פרופ
 מאוניברסיטת טורונטו המפתח אנדרו גולדנברג' פרופ, מתקדמים לאוטומציה בתעשייה

מחולל מהפכת , ן ליסוקא' ופרופ, באופן מסחרי רובוטים לשימושים צבאיים ואזרחיים
  .  אהיהרובוטיקה בקור

את הכנס יזם   . ומשקיעיםיזמים, משתמשים, מהנדסי פיתוח, הכנס מיועד למנהלי מפעלים
התאחדות , מוסדות אקדמייםתא הרובוטיקה של לשכת המהנדסים והוא מתקיים בחסות 

  . ובסיוע משרד הבטחון וחברות תעשייה, אגודות מקצועיות, התעשיינים

משקיעי הון סיכון ונציגי , רת הכנס יתקיים דיון פתוח בהשתתפות אנשי תעשייהבמסג
הצרכים והפוטנציאל של ו הרובוטיקה בעולם משרדי ממשלה שיעסוק בנושא התפתחות

  .המשק הישראלי

  .   או בטופס ההרשמה המצורףwww.icr2008.org.ilהרשמה לכנס דרך אתר הכנס 

    .il.co.paz-arnon@ritaבנושאי הרשמה נא לפנות ל לפרטים 

    .04-829-2102נא להתקשר למזכירות הכנס בנושאים אחרים 
 
 
 

 

 

  ר הכנס"יו
  צבי שילר  ' פרופ

   אוניברסיטאי אריאלהמרכז ה

   ר ועדת היגוי"יו
   טכניוןה, משה שהם' פרופ

  כניתתר ועדת "יו
  ר גל קמינקא  "ד

  רסיטת בר אילןאוניב

  ר ועדה מקומית"יו
  ר אלי קולברג "ד

  אוניברסיטת בר אילן

   ר תא רובוטיקה"יו
  ר אריה פרי  "ד
  אויריתה תעשיהה
  

  ועדת היגוי
  פישר מכון ,אגמון אסף
  ת"התמ משרד , אדורם אבנר
 גוריון בן ברסיטתאונ ,אידן יעל 'פרופ

  המדע משרד ,אריאלי ר  גדעון"ד
   ת"אמפ ,גבע אמיר ל"סא
  I-Scan Robotics ,דותן ארז
   YET ,דן אריק
 ישקר, הרפז אורן
    ת"מפא ,חבצלת דורון 'פרופ
 ישראל אמריקה פניציה ,טירה עודד

   ל"רפא ,אריה יבנאי ר"ד
  אביב-תל ברסיטתאונ ,מושיוב עמי ר"ד

  אביב-תל ברסיטתאונ ,מימון עודד 'פרופ
  ויריתאה תעשיהה ,משיח יעקב

 אלביט מערכות ,יצקיסטו דוד ר"ד
  Robo-Group ,ערבות רפי
  G-Nius ,פלד ארז
  Friendly Robotics ,פלס אודי
  ויצמן מכון ,פלש תמר 'פרופ
  ישראלית יהלומים טכנולוגיית, קלמן משה
  טכניוןה, אילון רימון' פרופ
   Maytronics ,שחר עופר
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 לשכת המהנדסים

ת"מפא

משרד המדע 
 התרבות והספורט

 מכון פישר


