
 
 בהתהוות מהפיכה - חכמה לוגיסטיקה - עיון יום

Workshop - Smart Logistics - A Revolution in the Making 
 

ומהפיכת הכלכלה ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום המחשוב הנייד ובפרט אפליקציית מבוססות מיקום 
פותחים הזדמנויות מעניינות בענף הלוגיסטיקה ומציבים אתגריים ארגוניים וטכנולוגיים. בתחום זה  השיתופית

המחקר האקדמי והפיתוח בתעשייה פועלים במקביל ויש כר נרחב לשיתוף פעולה. ביום העיון יוצגו תוצאות של 
בודות של עמיתים במחלקה להנדסת תעשייה באוניברסיטת תל אביב וכן ע המבוצעים חדשניים מחקרים

מהאקדמיה והתעשייה בתחום הלוגיסטיקה החכמה. מטרת יום העיון היא לסייע לחיזוק הקשרים בין החוקרים, 
 המפתחים, המתכננים והמנהלים בתחום. 

בניין וולפסון להנדסה מכנית  206(יום שלישי) בחדר  2017בנובמבר  28 יום העיון יתקיים בתאריך
א יהיה פתוח לכל המתעניינים. ההשתתפות היא ללא תשלום אך כרוכה בהרשמה באוניברסיטת תל אביב והו

 .talraviv@eng.tau.ac.ilמוקדמת.  להרשמה, אנא שלחו מייל ל 
 

 התכנסות וכיבוד קל 9:00-9:30

 : מודל חדש לשילוח חבילותמושב בנושא 9:30-10:50
 חידושים בתחום שילוח החבילות -רביב  ד"ר טל .1
 מיקום של נקודות שירות לחלוקת חבילות -פרופ' מיכל צור  .2
 מערכות תחבורה חכמהשימוש בניתוח נתוני תנועה לתכנון  -ד"ר ערן טוך  .3

 הפסקת קפה 10:50-11:10

 מושב תעשייה 11:10-12:20
 ומעבר 2025-לוגיסטיקה ב - Agam Innovations -מר עודד אגם  .1
 האינטרנט של הלוגיסטיקה-ות חכמותמכול - Loginno -מר עמית אפללו  .2
 רכישת משתמשים וחשבונאות מנטלית - picknpass -מר משה גרינברג  .3

 ארוחת צהריים 12:10-13:20

 מושב אקדמיה 13:20-14:10
חבורה עירונית ותהאם שילוב הפצה  -אילן -אוניברסיטת בר -יובל הדס ד"ר  .1

 ציבורית מוביל לסינרגיה?
אפשר לפתור את בעיית האם  -אוניברסיטת תל אביב   -בננסון   פרופ' יצחק .2

 החניה בעיר?

 הפסקת קפה 14:10-14:30

14:30-15:30 
 
 

 , והמדיניות הפיתוח, בנושא אתגרי המחקר פנל ודיון פתוח
 ד"ר ערן טוך -מנחה הפנל  

 משתתפים:
 אוניברסיטת בר אילן - ד"ר יובל הדס .1
סגנית ראש העיר תל אביב, ממונה על תיק התחבורה  -גב' מיטל להבי  .2

 והתשתיות 
 אוניברסיטת תל אביב -פרופ' עודד מימון  .3

 
 לשאלות אנא פנו למארגנים:

   tzur@eng.tau.ac.ilפרופ' מיכל צור 
 erant@post.tau.ac.ilד"ר ערן טוך 

 talraviv@eng.tau.ac.ilד"ר טל רביב  
 

יום העיון נערך בחסות משרד המדע,  
 הטכנולוגיה והחלל


