פלי הנמר

מיכל פינק

יזם ומנהיג
אנשים ומחשבים

סמנ"ל אסטרטגיה ותכנון
מדיניות ,משרד הכלכלה
והתעשיה

ענבל אטל

יריב ענבר

מנהל חדשנות עסקית
במפעלי תעשייה
מטריקס

אורן הרמבם

מנהל איגוד מוצרי
הצריכה והבנייה,
התאחדות התעשיינים

אילן אלתר

נועם טוויג

מנהלת טכנולוגיות רצפת
ייצור ,נטפים

ד"ר אייל קאופמן

סיון דרור

מנכ"ל
QualityLine

רובי גינל

מנכ"ל AlterNet
יו"ר ועדת תכני הכנס

מנהל מצויינות תפעולית,
קונצרן תנובה

מנהלת תחום אבטחת
מידע וסייברBDO ,

יהודה קונפורטס
עורך ראשי
אנשים ומחשבים

מנכ"ל התאחדות
התעשיינים

עומר ברוך

ירון מרדכי

מנהל המחלקה לייעוץ
עסקי וחדשנות
התאחדות התעשיינים

מנהל תחום רובוטיקה
תעשייתית
YASKAWA

אגמון דויד פורת

מנכ"ל מעבדת החדשנות
לתעשיה חכמה let-lab
המ-לט

בעז דנילוב

מנהל תחום אסטרטגיה
ועסקיםAVIV AMCG ,

יום ה' | 11.10.18 ,לאגו ,ראשון לציון
תחום תעשייה  )Industry 4.0( 4.0הינו אחד התחומים המתקדמים
והמבוקשים כיום בעולם התעשייתי ,עולם שהולך ומשנה פניו במהירות.
המושג "תעשייה  "4.0אשר הינו חלק מה"האינטרנט התעשייתי של
הדברים" ( ,)IIoTמשלב מספר חידושים מרכזיים בטכנולוגיה דיגיטלית,
שנמצאים בליבה של המהפכה התעשייתית הרביעית.
קיימים שפע של מונחים והגדרות ומגוון רחב של טכנולוגיות ומסמכים
המוגשים לוועידות הסטנדרטים השונות ,אשר מתווים גישה חדשה
לחלוטין לארגון דרך התפעול התעשייתי.

גל ענבר

רפי נבו

מנכ"לiCobots ,

מנכ"ל קרן משתלת
הקיבוצים בתנועה
הקיבוצית ומנהל אגף
טכנולוגיה ,מו"פ וחדשנות
באיגוד התעשייה הקיבוצית

מנחים :אילן אלתר ,מנכ"ל אלתרנט ,ויהודה קונפורטס ,עורך ראשי ,אנשים ומחשבים

08:00
 08:50פתיחת הכנס :ברכות פלי הנמר ,יזם ומנהיג אנשים ומחשבים ,אילן אלתר ,מנכ"ל חברת אלתרנט
התכנסות ורישום

09:00

דברי פתיחה:

09:15

 - Industry 4.0מרעיון למציאות  -שלבים למימוש

09:30

התכנית האסטרטגית והמעבר לייצור מתקדם בתעשייה הישראלית

09:50

 - OPEXהגורם האנושי במעבר לתעשייה 4.0

10:10

חושבים בגדול ומתחילים בקטן – חיבור המפעל לIoT-

10:30

TBA

10:50

המסע של נטפים

11:10

TBA

11:30

 - WAKE UPמעוררים חדשנות בעולמות הצריכה והבנייה

11:50

מעבר לטכנולוגיה  Industry 4.0 -כבסיס לשיפור היתרון התחרותי

12:10

הפסקה

12:30

רובי גינל ,מנכ"ל התאחדות התעשיינים
אילן אלתר ,מנכ"ל AlterNet

מיכל פינק ,סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות ,משרד הכלכלה והתעשיה
נועם טוויג ,מנהל מצויינות תפעולית ,קונצרן תנובה
יריב ענבר ,מנהל חדשנות עסקית במפעלי תעשייה ,מטריקס

ענבל אטל ,מנהלת טכנולוגיות רצפת ייצור ,נטפים

אורן הרמבם ,מנהל איגוד מוצרי הצריכה והבנייה ,התאחדות התעשיינים
בעז דנילוב ,מנהל תחום אסטרטגיה ועסקיםAVIV AMCG ,

"סטארט אפ בקיבוצים" כמה דברים שלא ידעתם

רפי נבו ,מנכ"ל קרן משתלת הקיבוצים בתנועה הקיבוצית ומנהל אגף טכנולוגיה ,מו"פ וחדשנות באיגוד
התעשייה הקיבוצית

12:50

היתרונות של תלת מימד בעידן תעשיה 4.0

13:10

TBA

13:30

הטמעת רובוטיקה חדשה בתעשייה

אילן בלאוס ,דירקטור מנהל תחום תלת מימדFLEX ,

ירון מרדכי ,מנהל תחום רובוטיקה תעשייתיתYASKAWA ,

פאנל מסכם :מנהלים טכנולוגים בתעשיה:
איך הטכנולוגיה עוזרת למימוש הליבה העסקית של התעשייה

13:50

אגמון דויד פורת ,מנכ"ל מעבדת החדשנות לתעשיה חכמה  ,let-labהמ-לט
סיון דרור ,מנהלת תחום אבטחת מידע וסייברBDO ,
ד"ר אייל קאופמן ,מנכ"ל QualityLine
גל ענבר ,מנכ"לiCobots ,

14:20

סיום וארוחת צהריים

הכנס והתערוכה מיועדים מנכ"לים ,מנהלי תפעול ומנהלי שרשרת אספקה,
לסמנכ"לי ומנהלי ייצור ,מנהלי מערכות מידע בתעשייה ,הממשלה,
המוסדות האקדמיים.

בשיתוף עם התאחדות התעשיינים,
איגוד ההייטק הישראלי

חסות ראשית:

בשיתוף פעולה
חסות :

Te c h n o l o g i e s

לחסויות ותצוגות :נטלי גבאי ,סמנכ"לית שיווק ,כנסים ואירועיםnatali@pc.co.il 03-7330770 ,

לרישום 03-7330777 :או הקלק כאן!
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