
בהשתתפות  והשראה,  מחשבה  מעורר  לאירוע   מוזמנים  הנכם 
וסטראטפיסטים  המוסיקה  מתעשיית  בכירים  מובילים,  הייטק  יזמי 
מעולמות ה Music Tech, הבוחן את הקשר בין תעשיית המוסיקה 

לחדשנות טכנולוגית המשנה את העולם.

הכניסה מותנית בהרשמה מראש והיא ללא תשלום
מספר המקומות מוגבל, חובה לשריין מקום מראש

כיצד הסינרגיה בין מוסיקה וטכנולוגיה 
משפיעה על כל תחומי החיים 

באופן שלא הכרתם

להרשמה

האירוע יתקיים בבית הספר למוסיקה - אולם דגנית 19, קומת קרקע, בניין G, בית הספר למוסיקה 
הקריה האקדמית אונו, רחוב צה"ל 104 קריית אונו )לרשותכם חניה חופשית במקום(. 
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הכנס מיועד ל: מוזיקאים, אמנים, סטודנטים ובוגרים, בעלי כישורים רב תחומיים, 
יזמים עם אוריינטציה עסקית בתחום המוסיקה והטכנולוגיה ואנשי מקצוע מהתעשייה. 

88FM מנחה הכנס - ד"ר משה מורד, מנהל
מפיק הכנס - דויד פרידמן

בין המרצים והמשתתפים:

פרופ' יהודה כהן סומר
 יו"ר בית הספר למוסיקה, מפתח תארים 

מתקדמים הקריה אקדמית אונו

פרופ' אריה גביוס
למנהל  הפקולטה  דיקאן 
עסקים, הקריה אקדמית אונו

ד"ר אלחנן גזית
מייסד juloot ומרצה בקריה 

האקדמית אונו

יורם מוקדי 
יוניברסל  מנכ"ל, 

מיוזיק ישראל

דב מורן
שותף ומנהל קרן ההשקעות 

Ventures  Grove

דר' איל חולתא 
ראש המל"ל היוצא, ראש אגף 
במוסד  לשעבר ודר' לפיסיקה 

דר' יוסי ורדי
מראשוני יזמיי ההייטק הישראלי

אשר ביטנסקי
יזם ומפיק מהמובילים 

בתעשיית המוסיקה

מנחם עולש
 Waves Audio ,מנכ"ל

יאיר ניצני
איש תקשורת ומנכ"ל הד ארצי 
לשעבר, חבר בלהקת תיסלם

דר' רויטל הולנדר
ומדעי  ליזמות  התוכנית  ראש 
וחוקרת  מפתחת  המחשב, 
טכנולוגיות למוסיקה, אונ׳ רייכמן

שרון מולדאבי
 ,Muzer מייסד ומנכ"ל משותף במיזם

המפתח את הדור הבא של צריכת מוסיקה 
וביטוי עצמי, באמצעות השילוב ביניהם

יקי גני
מייסד משותף STUFF ושותף 
בחברת OMB, שפיתחה גיטרה 
טכנולוגית, חבר בלהקת רוקפור

שירלי וינר
 Staga -ו  Imagine מייסדת של

מומחית בהנגשה וחדשנות בחינוך 
מוזיקלי

יעל אלטר
מנכ"לית SOOS, החברה 
את  לשנות  שהצליחה 
מין האפרוחים באמצעות 

תדרים

מתן קולנשר
מנכ"ל ומייסד MyPart, החברה שפיתחה 
פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית 
לניתוח והתאמה אוטומטית של שירים 

לצרכים מסחריים וקריאטיביים

אור מנור
 Innovation Social  מייסדת
ב  מייסדת שותפה    Club
DATAX , מובילה את קהילת 
המפתחים של גוגל אירופה

טלי שלו
Muze Tech מייסדת ומנכ"לית 

World Music Forum - Middle east region Manager

יוסי סאסי
 10root מייסד משותף

מפיק ומוזיקאי בינ"ל 

דויד ברוזה
מוזיקאי בינלאומי

גיא מזיג
מוזיקאי, יוצר, זמר, מפיק, 

מייסד להקת הדורבנים 
וזוכה פרס אקו״ם 

להרשמה
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חברי וועדת ההיגוי ליזמות מוסיקלית טכנולוגית - הקריה האקדמית אונו: 
פרופסור יהודה סומר-כהן, ד"ר אילן לוי, דויד פרידמן, ד"ר ארי קטורזה

 **אין ההרשמה מהווה אישור השתתפות, יש לקבל אישור רשמי למייל 

סדר יום

התכנסות והרשמה16:30

יריד סטרטאפים במגוון נושאים 
Music Tech -מתחומי ה

דברי הפתיחה 
פרופ׳ יהודה כהן סומר ופרופ׳ אריה גביוס

פאנל תעשיית המוסיקה - כיצד הפיתוחים 
הטכנולוגיים החדשים ישפיעו על תעשיית המוסיקה 

וצריכת המוסיקה בשנים הקרובות

מנחה: יאיר ניצני. משתתפים: אשר ביטנסקי, מנחם עולש, 
יוסי סאסי, דויד ברוזה, גיא מזיג, טלי שלו

 ,Music Tech פאנל מוסיקה וטכנולוגיה  -  מה זה
כיצד נשברו מחסומי תעשיית הבידור והמוסיקה ומה 

האימפקט של הטכנולוגיה על תעשיות אחרות ועל 
החיים בכלל

מנחה: דויד פרידמן. משתתפים: דב מורן, איל חולתא, יוסי ורדי, 
שרון מולדאבי, רויטל הולנדר, יקי גני, שירלי וינר, יעל אלטר, 

אור מנור

דור הגיימינג: עתיד המוסיקה במטאוורס
הרצאה של ד"ר אלחנן גזית 

חדשנות בתעשיית המוסיקה
הרצאה של יורם מוקדי – מנכ"ל יוניברסל מיוזיק ישראל

MyPart: Case study
על בינה מלאכותית בשירות המוסיקה

הרצאה של מתן קולנשר

מופע סיום מוסיקלי:
דב מורן והיוניקורנס קאברים לשירי רוק

הפתעות נוספות

16:30-17:30

17:30-18:00

18:40-19:20

19:40-20:35

18:00-18:20

18:20-18:40

19:20-19:40

20:35-21:35


