09:45 - 10:00
 הרשמה- Registration
,פרופ׳ דוד אלכסנדר
נשיא המרכז האקדמי ויצו חיפה

10:00 - 10:15
 ברכות- Welcome

Prof. Yvonne Eriksson,
Malardalen University, Sweden
 מעורבות משתמשים- מעבדה חיה
Design Thinking - ו
Fiverr  מייסד,שי וינינגר
Fiverr מייקינג אוף
 ראש מחלקת אחריות,ד״ר יונתן מנוחין
 זיו האפטBDO ,תאגידית
 מזיהוי צרכים עתידיים:קיימות כחדשנות
לשינוי מוצרים בהווה

Prof. David Alexander,
President - NB Haifa School of Design
Prof. Yvonne Eriksson,
Malardalen University, Sweden
Living lab - user involvement
and Design Thinking

10:15 - 12:00
יצירתיות וחדשנות
Creativity and Innovation
1

Shai Wininger, Founder of Fiverr
The Making of Fiverr
Dr. Jonathan Menuhin, BDO SCR
Sunstainability as Innovation

12:00 - 12:45
 הפסקת צהריים- lunch break
 מייסד ונשיא,ד״ר עמית גופר
Rewalk Robotics , UPnRIDE Robotics
 מרעיון ליישום:הליכה לעבר העתיד

Dr. Amit Goffer, founder and president Rewalk
Robotics , UPnRIDE Robotics
Walking to the future:
from idea to realization

: מנכ״ל מתימו״פ,מישל היברט
מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח
כלים מעשיים ליזמים מתחילים

Michel Hivert, managing director MATIMOP: The
israel industry center for R&D
Practical innovation support

 המרכז האקדמי ויצו חיפה,עמית זולר
 מבנה חדש,בין משבר להזדמנות
לרשות השידור

12:45 - 14:30
יצירתיות וחדשנות
Creativity and Innovation
2

Amit Zoller, NB Haifa School of Design
Between crisis and opportunity,
new structure for the IBA
Gil Ishai, Business Development and Marketing
Manager, Hanita Coatings
Solar Zone - Smart solutions to improve glazing
performance

 מנהל שיווק ופיתוח עסקי,גיל ישי
בחברת קוטלב חניתה
, מבית חניתה ציפוייםSolar Zone
פתרונות חכמים לשיפור ביצועי זיגוג
14:30 - 14:45
 הפסקה- Break

Dr. Romi Mikulisnki, Haifa University, Bezalel
Academy of Art and Design
Implementing innovation in risk-averse
organization - promises and chalenges

 בצלאל, אוניברסיטת חיפה,ד״ר רומי מיקולינסקי
האקדמיה לאמנות ועיצוב
- הטמעת תהליכי חדשנות בארגון
סכנות והזדמנויות
 ע״ש וונגרFAB LAB  מנהל מרכז,תום סופר
,לייצור דיגיטלי והדפסה תלת מימד
מדעטק חיפה
שימושים חדשניים בייצור דיגיטלי למעצבים

14:45 - 16:30
יצירתיות וחדשנות
Creativity and Innovation
3

Tom Sofer, Manager, Wagner FAB LAB
Community lab for digital fabrication, Madatech
Science Museum Haifa
Innovative uses for digital
fabrication for designers
Efrat Gomeh, The STS Program at
Bar Ilan University
Designed by: Everyone

, טכנולוגיה וחברה, התכנית למדע,אפרת גומא
אוניברסיטת בר אילן
 שיתוף ההמון:עוצב על ידי כולם
בתהליכי עיצוב
16:30 - 17:00
 סיכום ונעילה- Summary and Closure

. חיפה,21  רחוב הגנים,המרכז האקדמי ויצו חיפה
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 | הכניסה חופשית בהרשמה מראשEntrance is free upon pre-registration
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