
הכנס השנתי למודיעין תחרותי (CI) | מודיעין אנושי בעולם דיגיטלי

08:30 – 09:00

מושב ראשון

התכנסות והרשמה

הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:
איך לנצח את התחרות העסקית דרך הידע והמידע אצל הלקוחות, 

הספקים והשטח

מעבר למודיעין אנושי ממקורות דיגיטליים
בניית יכולות יומינט חדשות

ניתוחי  כולל  ומעשי  תיאורטי  לימוד  של  שילוב  תכלול  הסדנה 
המשתתפים  יוכלו  הסדנה  בסיום  בנושא.  העוסקים  אירועים 

ליישם את פרקטיקות המודיעין התחרותי שנלמדו

מרצה:
Mr. Ken Sawka  ארה"ב,

FULD and Company מנכ"ל חברת היעוץ במודיעין תחרותי
מומחה בינלאומי למודיעין תחרותי

דברי ברכה
מר גדי אריאלי, מנכ"ל, מכון היצוא

מר נאור מורג, ראש תחום מידע ומודיעין תחרותי במכון היצוא
ד"ר אבנר ברנע, יו"ר פימ"ת

09:30 – 10:15

10:15 – 11:45The Human Factor in CI
(ההרצאה באנגלית)

Mr. Ken Sawka ארה"ב, מנכ"ל חברת היעוץ למודיעין תחרותי
 FULD and Company, מומחה בינלאומי למודיעין תחרותי

הפסקה וארוחה קלה12:30 – 11:45

חלוקת פרס
ע"ש מיכאל בלקין ז"ל והצגת עבודת המחקר המצטיינת 

בתחום המודיעין התחרותי

מושב שני

12:30-12:50

פאנל מומחים
תרומת הגורם האנושי באיסוף ובמחקר באמצעות מיקור החוץ 

• מר לירון פלדמן, מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה

תרומת הגורם האנושי להבנת סביבת התחרות
• מר אסף ג'יבליק, מנהל אסטרטגיה פיתוח עסקי, גילת

כיצד ניתן להימנע מעיוורון לגבי שינויים בעולם העסקי
• ד"ר מייקל נויגרטן, לשעבר מנהל מודיעין תחרותי בתעשייה האווירית

12:50 – 14:00

דברי סיכום
כיוונים חדשים למודיעין התחרותי 

ד"ר אבנר ברנע, יו"ר פימ"ת

14:00 – 14:15

מנחה: מר נאור מורג, ראש תחום מידע ומודיעין תחרותי, מכון היצוא.

מודיעין אנושיהזמנה
בעולם דיגיטלי

יום ה' 08.11.2018  | בין השעות 09:00-13:00 | מכון היצוא, רח' המרד 29, ת"א יום ד' 07.11.2018  | בין השעות 09:00-14:30 | מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, ת״א

מספר המקומות מוגבל!

דמי השתתפות לכנס ב- 7.11.18
לחברי מכון היצוא: 250 ₪ 

לשאינם חברים: 300 ₪  

דמי השתתפות בסדנה ב- 8.11.18
לחברי מכון היצוא: 150 ₪ 
לשאינם חברים: 200 ₪     

דמי השתתפות בכנס ב- 7.11.18 ובסדנה ב- 8.11.18
לחברי מכון היצוא: 350 ₪ 

לשאינם חברים: 450 ₪ 

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבויות

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי, טל: 03-5142867/845/819 

yonathan@export.gov.il :פקס: 03-5142984, ד"א

הסדנה תועבר באנגלית

חשיבות הגורם האנושי באיסוף מידע
ממודיעין לאומי לעולם העיסקי

להרשמה לכנס
7.11.18

להרשמה לסדנה
8.11.18

כרטיס משולב
7-8.11.18

09:00 – 09:30

https://www.export.gov.il/school/event/cikenes18
https://www.export.gov.il/school/course/cisadna18
https://www.export.gov.il/school/course/cisadnakenes

