קרן ידע הנדסי אקדמי

עולם העבודה העתידי -מידע ,ניהול סיכונים התייעלות
מלון מלכת שבא אילת
יום א'
15:00-16:00

קליטה וקבלת חדרים

16:00-16:30

קפה ועוגה

16:30-17:00

דברי פתיחה /עדכונים בנושא ארגוני המהנדסים

17:00-18:30

הרצאה – Industry 4.0 :מחשבות על התאמת מודל ההגנה על זכויות עובדים
מרצה :פרופ' גיא מונדלק  -הפקולטה למשפטים וחוג ללימודי עבודה באונ' ת"א

ארוחת ערב

יום ב'
ארוחת בוקר
10:00-11:30

הרצאה :הגירה בשוק הגלובלי
מרצה :פרופ' משה סמיונוב  -אמריטוס במחלקה לסוציולוגיה ובחוג ללימודי עבודה
באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת אילינוי בשיקגו

11:30-11:45

הפסקה

11:45-13:15

הרצאה :אי שוויון בשוק העבודה :היבטים מרכזיים ,הסברים ותהליכים עכשוויים
מרצה :ד"ר דפנה גלבגיסר – החוג ללימודי עבודה אונ' ת"א

13:15-16:00

הפסקה

16:00-16:30

קפה ועוגה
אחר הצהרים חופשי

ארוחת ערב

20:30-22:00

הרצאה העשרה :אנשים וציפורים – פתרון קונפליקטים.
מרצה :נועם וייס  -מנהל מרכז הצפרות באילת
ההרצאה תעסוק בקונפליקטים בין בני אדם לציפורים ותציג פתרונות שהושגו בעזרת
מחקר כך שבני האדם והציפורים יכולים לחיות יחד

יום ג'
ארוחת בוקר
10:00-11:30

הרצאה :רשתות חברתיות ,חוכמת ההמונים ועולם העבודה המשתנה
מרצה :הגברת גלית גנאור  -מנכ"לית ויועצת ארגונית בכירה ,מומחית בניהול ידע
ארגוני ,בעלת ניסיון רב בהובלה והטמעה של תהליכי שינוי בארגונים.

11:30-11:45

הפסקה

11:45-13:15

הרצאה :ברומא נהל כרומאי  -השפעות תרבות על ניהול עובדים
מרצה :ד"ר הילה פרץ  -חוקרת ומרצה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול,
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

13:15-16:00

הפסקה

16:00-16:30

קפה ועוגה

16:30-18:00

הרצאה :אתגרי שוק העבודה הישראלי בעולם גלובלי
מרצה :ד"ר איתן רגב  -המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה בחוג לכלכלה
באוניברסיטה העברית

ארוחת ערב

יום ד'
ארוחת בוקר ופינוי חדרים
10:00-11:30

הרצאה :חדשנות בהערכות ביצועים והקשר לתגמול
מרצה :ד"ר רוית אורן  -סמנכ”לית בקבוצת 'עוף טוב' ,השותפה עם חברת נסטלה
העולמית ,מרצה בתכניות ה MBA -בפקולטה למנהל עסקים במכללה למנהל

11:30-12:00

שיחת סיכום ומשובים

פינוי חדרים עד השעה 12:00
לתשומת ליבכם:
•

ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר

•

אין ארוחת צהריים ביום העזיבה

•

האישור מותנה בהשתתפות של לפחות  80%בהרצאות

