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החדשנות בחינוך התחילה כבר לפני שנים ,עם המעבר המתמשך מלוח וגיר ללפטופים ומצגות.
היום אנחנו בשיאה של מהפכה שצפויה להתגבר ולהפוך את בתי הספר והאוניברסיטאות של העתיד למרכזי חדשנות מובילים – ויראו
אחרת לחלוטין ממה שאנחנו מכירים אותם .מה היא האוניברסיטה של העתיד? איפה נלמד ,עם מי ואיך? מה יהיו תכניות ואמצעי הלימוד
של העתיד? על כל זאת נענה עם אנשי משרד החינוך ,מובילים טכנולוגים ומנמ"רים של מוסדות ההשכלה הגבוהה.

נושאי המסלול:

מיקום גני התערוכה ,ת״א
ביתן  - 2אולם L1
שעה 13:00
מנחה עידו סולמון

Distance learning and its impact

Technology to Prevent Bullying Value of Data

?Why Coursera Didn’t Beat Harvard

AI as the Fifth Industrial Revolution

The Digital Campuses The Digital Campuses

13:30-13:50
13:50-14:10

דברי פתיחה
עוז יעקב ,סמנכ"ל מכירות שירות ופרויקטים ,בינת

LEADING THE WAY FROM
SCHOOLING TO LEARNING
אבי ורשבסקי

מנכ"ל MindCET -Ed Tech innovation

14:10-14:50

זהר ינון

מנכ״ל אונ׳ בר אילן

עוז יעקב
בינת

איתי פררה
בינת

עידו סולומון
מנחה הועידה

פאנל :מנכ"לי מוסדות ההשכלה הגבוהה בדיון
על השפעת החדשנות והטכנולוגיה על החינוך
והסטודנטים של העתיד
בדיון על השפעת החדשנות והטכנולוגיה על החינוך
והסטודנטים של העתיד

משתתפים

זהר ינון ,מנכ"ל אונ' בר אילן
איתי פררה ,מנהל הנדסה פיננסים,
אקדמיה וטלקום ,בינת תקשורת מחשבים
שמואל גולדברג ,מנכ״ל ( HITהמכון הטכנולוגי חולון)
עמית שטרייט ,מנכ״ל האוניברסיטה הפתוחה
ישי פרנקל ,סגן נשיא ומנכ"ל ,האונ' העברית

14:50-15:10

15:10-15:30

COME AND LEARN HOW GPU DEEP
LEARNING DRIVES BREAKTHROUGH
INNOVATION
Liron Freind, Director, Development
Relations, NVIDIA
CONTENT: CONNECTED EDUCATION
EXPERIENCE DISCUSSION
הרצאה מרחוק Dr. Lance Ford, Virtual -
Presenter, CISCO

NIGHT
EXPO
*כניסה ל NIGHT EXPO -הינה זוגית
ותתאפשר בהצגת כרטיס  /תג משתתף.

ברוך מרזן

סגן נשיא ומנכ"ל ,האונ'
העברית

Liron Freind
Nvidia

עמית שטרייט
מנכ"ל
האוניברסיטה הפתוחה

Dr. Launce Ford
CISCO

שמואל גולדברג
מנכ"ל HIT
(המכון הטכנולוגי חולון)

אבי ורשבסקי
מנכ"ל
MindCET -Ed Tech
innovation

לאג'נדה המלאה ורישום:

WWW.BYNET-ISRAELTECH-EXPO.COM

חוגגים עצמאות עם קהילת ה TECH -בישראל.
הזמנה זוגית לכל באי הכנס החל מהשעה 20:00
באי האירוע מוזמנים יחד עם בני/בנות זוגם ל  ,NIGHT EXPOתערוכת האקספו
בסגנון לילה ומסיבת  HI-TECH PARTYבה נארח את הזמר והיוצר ,זוכה פרס אקו"ם
עברי לידר ויחד איתו את הדי ג'יי המצליח בארץ תומר מייזנר

לרישום היכנסו לאתר WWW.BYNET-ISRAELTECH-EXPO.COM

