
הוועידה המרכזית של תעשיית הפלסטיק, היא פרי שיתוף פעולה של כלל הארגונים והאיגודים המובילים 
בתחום בישראל. במסגרת הוועידה, יפעלו גם מתחמי ייעוץ והדרכה מקצועיים במגוון תחומים. 

תוכלו לפגוש במקום הן תעשיינים מעולמות הפלסטיקה והן ספקים.

avi@mipr.co.il ,09-7606866 לפרטים נוספים ניתן לפנות לאבי שיר, טלפון

19.2.2019 | אולם yono קיסריה

סדר היום:

עלות לחברי הארגונים השותפים: 240 ₪ | אחר: 300 ₪ 
   

  

חסות כסף: חסות זהב: 

פרופ' עמוס אופיר הראל בן דוד

גיל ליסוביץ

עומר ברוך

אלי הדר

אמיר אלוני רפי נבו

 דר׳ מלכה ניר

נחום איצקוביץ רו"ח דורון שטיין

ערן מנדלבוים איתן לנדאו אסתי גולדהמר

ד"ר יבגני זליקמן ד"ר רותם שמש  Mr. Mikhail Bogdanov

09:00  דברי פתיחה וברכה 

  

  

10:30  עוברים לייצור מתקדם בתעשיית הפלסטיק -אז מה עושים מחר בבוקר? 

             מנחה: רפי נבו, ראש אגף חדשנות מו״פ ויזמות, 
             מנכ״ל משתלת הקיבוצים, איגוד התעשייה הקיבוצית   

  BDO Operational Excellence אסתי גולדהמר, שותפה – מנהלת             

LeaderMES אמיר אלוני, מנכ"ל             

  גיל ליסוביץ, מנהל פיתוח עסקי, קונטאל טכנולוגיות 

              ערן מנדלבוים, מנהל תחום אוטומציה וטכנולוגיות ייצור, 

             כתר פלסטיק 

             איתן לנדאו, מנהל אוטומציה ובקרה, סודה סטרים

13:30  ניהול אופטימלי וחסכון משמעותי של הוצאות האנרגיה בתעשיית הפלסטיק  

 EH Energy ,אלי הדר, מומחה ביישומים חכמים במפעלים             

  דברי סיכום  

14:00  ארוחת צהריים 

09:30  לעבוד כמו סטרטאפ בתעשייה המסורתית 

             טל לייזר מנכ"לית חדשנות מעשית

            

13:15  פרזנטציה לקראת "K" התערוכה הבי"ל המובילה בעולם לפלסטיק ולגומי                     

            

 שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים

מנחה: אורן הרמבם,  מרים דרוק, מנכ"לית איגוד התעשייה הקיבוצית
מנהל איגוד מוצרי צריכה ובנייה

התאחדות התעשיינים

BAZAN GROUP

CARMEL OLEFINS LTD
C=100 M=80 Y=0 K=20

Pantone 281c

פרוצס

פנטון

C=0 M=25 Y=100 K=0

Pantone 123c

 לתאום פגישה עם ״תעשיין שהטמיע חדשנות וייצור מתקדם״ ויועצים בכירים במהלך הוועידה 
התקשרו עכשיו לאורלי קורן 054-5977433

להרשמה לחץ כאן

09:50  חדשנות והתייעלות בחומרי הגלם 

  מנחה: הראל בן דוד, 

             ראש תחום פלסטיקה וגומי, מנהל המכון הישראלי לאריזה 

  ד"ר רותם שמש, מנהלת המו"פ, כרמל אולפינים מקבוצת בזן

      ,Mr. Mikhail Bogdanov            
 Technical support and Development manager, DOW            

  פרופ' עמוס אופיר, מנכ"ל מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל 

             ד"ר יבגני זליקמן, מדען חדשנות ראשי, תוסף

11:30  הפסקה, קפה ומאפה ומפגשים במתחמי הייעוץ והדרכה 

12:15  ערוצי מימון וסיוע להטמעת חדשנות 

              מנחה: אורן הרמבם, מנהל איגוד מוצרי צריכה ובנייה, התאחדות התעשיינים      

              דר׳ נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח 

             התעשייה והכלכלה 

             דר' מלכה ניר, ראש זירת יצור מתקדם, רשות החדשנות 

  עומר ברוך, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי, התאחדות התעשיינים

BDO ,רו"ח דורון שטיין, שותף וראש אשכול תעשייה והתיישבות             
  

   
   

08:00  התכנסות וארוחת בוקר קלה

26.6.2018
פארק העסקים החכם קיסריה 

מארח:
עוברים לתעשייה חכמה ולייצור מתקדם הלכה למעשה

˙ÈˆÂ·È˜‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „Â‚È‡
איגוד מוצרי צריכה ובניה

 Mr. Erhard Wienkamp, Division Director, Messe Düsseldorf GmbH 

16-23 באוקטובר 2019, דיסלדורף, גרמניה

עוברים לתעשיית פלסטיק חכמה ולייצור מתקדם
איחוד כוחות 

הוועידה המרכזית של תעשיית הפלסטיק והגומי 

13:45 הגרלה בין המשתתפים הנוכחים
2 כרטיסי טיסה וכניסה לתערוכת K בגרמניה

חסות פלטינה: 

 

חסות מדיה:

Erhard Wienkamp

https://eventbuzz.co.il/lp/event/xqsj1

