
פתיחת הכנס: יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים09:25
Post קורונה - תמונת מצב התעשייה בישראל09:30 

נתנאל היימן, ראש אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים

כלי הסיוע של רשות ההשקעות לתעשייה09:45
לבנה זגורי, סגנית בכירה למנהל הרשות להשקעות וממונה מסלולי השקעות הון

ממשבר לצמיחה – חדשנות היא הדרך10:00   
ד"ר מלכה ניר, ראש זירת ייצור מתקדם, רשות החדשנות

 הקורונה כמנוף לקידום הדיגיטציה בשרות המוניציפלי10:15
AlterNet ,אילן אלתר, מנכ"ל

אבטחת מידע למערכות בקרה תעשייתיות10:30
 מתי אפשטיין, מנהל מכירות בכיר לתשתיות קריטיות, צ'ק פוינט

לשפר את רמת האבטחה בתקופת הקורונה תוך כדי הורדת העלויות10:45 
Cyber2.0 ,שניר רוזנפלד, סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי

11:00Industry 4.now - ניהול מפעל בענן
גילי לבקוביץ, מומחה פתרונות ענן, SAP ישראל

מגדילים את הפריון בתעשייה היצרנית11:15
בני אמויאל, מנכ"ל, המכון לייצור מתקדם

מפת דרכים – תעשייה 4.0 הלכה למעשה 11:30
שי גרשון, קבוצת קונטאל טכנולוגיות

 איך להיכנס לפרויקט IOT ולצאת ממנו בשלום11:45 
Cloud of Things אבנר זיו, מנכ"ל

סיפורי הצלחה12:00

הכלכלה העולמית עברה טלטלה קשה והשלכותיה תיקבענה ביכולת של המדינות 
ותעשיותיהן להתמודד עם המציאות המשתנה במהירות וביעילות.

הטמעת טכנולוגיה מתקדמת בדגש על תעשייה 4.0, מאפשרת ניטור מהיר והתאמה 
לדרישת השוק ולמגבלות הקיימות בכל רגע נתון. מי שישכיל להשתלב בתעשייה 

חכמה יצליח להתמודד עם המשבר הקיים ואף עם אלה העתידים להגיע. 

השנה אנו מתכבדים להזמינכם לכנס תעשיה 4.0 הווירטואלי הראשון, בו נציג את 
מצב התעשייה, כלי התמיכה השונים והטכנולוגיות איתן תוכלו לחזק את המעבר 

לתעשייה 4.0.

לחסויות ותצוגות: נטלי גבאי, 
סמנכ"לית שיווק, כנסים ואירועים, 

natali@pc.co.il 03-7330770

 להרצאות  והצעות לתכנים
 יהודה קונפורטס - 03-7330730

yehudak@pc,co.il 
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Defense Against the Spread of Cyber Attacks 100%
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