
בחסות:

26.6.2018
פארק העסקים החכם קיסריה 

מארח:
עוברים לתעשייה חכמה ולייצור מתקדם הלכה למעשה

˙ÈˆÂ·È˜‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „Â‚È‡

   איך עוברים למפעל חכם ולייצור מתקדם?
כל התשובות בוועידה שתיערך ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון    

התכנסות וארוחת בוקר קלה     8:00

דברי פתיחה וברכה     8:40
         פרופ' יהודה חדד – נשיא SCE, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון 

       אמיר הדס, יו"ר התאחדות התעשיינים, מרחב דרום 
         עוז כ״ץ, מנהל מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה

מליאת בוקר   9:00
       כדאיות כלכלית ועסקית במעבר מתעשייה מסורתית לחכמה - 

BDO רו"ח שלומי בהט, מנהל סניף באר שבע והדרום, שותף         

        מתעשייה מסורתית למפעל חכם ולייצור מתקדם - 
         שמואל דונרשטיין, יו"ר ובעלים חברת רב בריח

         הגורם האנושי בתעשייה חכמה -
lean israel זוהר בנאור מנכ"ל         

שילוב רובוטיקה/קובוטיקה ואוטומציה                   10:00
          מנחה: רפי נבו, ראש אגף חדשנות, מו״פ ויזמות ומנכ״ל משתלת הקיבוצים, איגוד התעשיה הקיבוצית

SCE ,ד"ר איתן פישר, ראש מסלול רובוטיקה ומערכות מכטרוניות, המחלקה להנדסת מכונות          

 BDO ערן מנדלבוים, ראש תחום תעשיה מתקדמת ורובוטיקה          

            ומנהל תחום רובוטיקה וטכנולוגיות כתר פלסטיק

          אריאל גרופי, מהנדס מכונות, מנהל מחלקת רובוטיקה ואוטומציה, קונטאל

            יוני כהן, סמנכ"ל מבו מטבחים

הפסקה, קפה ומאפה  11:15

דברי סיכום וארוחת צהרים    14:10
  

הגנת סייבר ברצפת הייצור    13:30

  Radiflow מר צור סגל, סמנכ"ל          
 WATERFALL ,אמיר גרובייס, סמנכ״ל מכירות מזרח תיכון ואסיה            

   

IIOT, מערכות בקרה, איסוף נתונים, אינטגרציה  ברצפת הייצור  12:15
             מנחה: טל לאופר, מנכ״ל ספקטרוניקס

Magic עינת עציוני, סמנכ"ל           
           עמית גולן, מנכ"ל מאגמה

           אבנר ברק, מנהל חטיבת הבקרה, אפקון

מדפסות תלת מימד     13:00

Flex מר אילן בלאוס, דירקטור מנהל תחום תלת מימד חברת          

מנחה: אביב חצבני, מנהל מרחב דרום, התאחדות התעשיינים

10.7.2019

עלות בהרשמה מוקדמת עד 20.6.2019: לחברי האירגונים השותפים: 200 ש״ח*
למפעלים באזורי תעשייה שלכם: 230 ש״ח | אחר/ת: 300 ש״ח | לאחר מכן העלות למשתתפ/ת תעלה ב 20%

*התוכנית לא סופית ונתונה לשינויים

*האירגונים השותפים: התאחדות התעשיינים מרחב דרום ובוגרי המכללה 

korenly1@gmail.com :למרכז הרישום ניתן לפנות במידת הצורך, לגב׳ אורלי קורן  

ביאליק 56 באר שבע, באודיטוריום בניין מינקוף, קומה 1

 

ערוצי מימון וסיוע                11:45

            מנחה: עומר ברוך, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, התאחדות התעשיינים 
            לבנה זגורי, סמנכ"לית הרשות להשקעות, משרד הכלכלה והתעשייה  

          יוסי מרדכי, מנהל מרחב מסחרי הבירה והדרום, בנק לאומי

          רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי בזירת יצור מתקדם, רשות החדשנות
         

הרשות להשקעות
ולפיתוח התעשייה 

והכלכלה 

CONTEL
TECHNOLOGIES
for Smart Manufacturing

להרשמה לחץ כאן

בשיתוף:

https://eventbuzz.co.il/lp/event/dz7ho

