
Industry 4.0 - קפיצת מדרגה בביצועים בתפעול ובשרשרת
2ND ANNUAL GLOBAL SMART

MANUFACTURING SUMMIT
BE PART OF THE 4TH  INDUSTRIAL REVOLUTION

בשנה האחרונה עסקנו רבות במהפכה התעשייתית הרביעית, השלכותיה על מדינות, כלכלות ועל עולמות התפעול ושרשרת האספקה. בנקודה 
בה אנו נמצאים יש תמימות דעים על הפוטנציאל הרב וההזדמנות לבצע קפיצת מדרגה של ממש בביצועי התפעול והשרשרת. האתגר 
המרכזי העומד בפתחנו הוא היכולת למנף את טכנולוגיות הדיגיטציה למודלים עסקיים, תהליכים חדשניים ואוטומציה לצורך הבאת ערך שיהווה 

יתרון תחרותי משמעותי. ככל שארגונים ישכילו ליישם את מהפכת הדיגיטציה מוקדם יותר כך יהווה הדבר יתרון וגורם מבדל על פני מתחרים.

חסות והובלה מקצועית

לפרטים והרשמה ניתן לפנות:
טל‘: 03-6955994, 03-6208345

coo02@zahav.net.il :אימייל
 למי שאינו חבר בפורום

ההשתתפות כרוכה בתשלום
הפורום הישראלי לתפעול:

www.haforum-letiful.co.il
פורטל ידע ניהול שרשרת אספקה:

www.scm-forum.co.il
פורטל הידע לניהול סיכונים:

www.israsafetyforum.net
מערכת בטיחות קבלנים:

www.isafetyforum.co.il
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SCM הוועידה השמונה-עשרה בתחום
כנס החברות המובילות במשק בתאריך 14.11.2018

במרכז הכנסים והקונגרסים אווניו, קריית שדה התעופה בן גוריון
המפגש הייחודי, המוביל והגדול מסוגו בארץ

השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלום – עבור 4 משתתפים – מותנה ברישום מראש

של הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה

בועידה ישתתפו מאות )700-800( מבכירי השרשרת הניהולית, אשר 
צמרת המנהלים המובילים במשק ביניהם מנכ''לים,  מלווים את הפורום: 
סמנכ''לי תפעול, סמנכ''לי שרשרת האספקה, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי 
חומר, רכש, תפעול, סמנכ''לי כספים, מנהלי מכירות ושיווק, ספקי פתרונות 

שירותים ועוד.
על במת הכנס יציגו מומחים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, בצד הכנס 
תתקיים תערוכה עם החידושים האחרונים והמידע המעודכן והמקצועי ביותר.

הפורום משמש במשך 19 שנים וימשיך לשמש בשנים הבאות כבסיס לחילופי 
דיעות, ידע, ניסיון וחדשנויות בין עמיתים המתמודדים עם אתגרים שונים. 

חסות על

חסות ראשית

חסות משנית

בשיתוף

התכנסות, רישום וארוחת בוקר עשירה08:00-08:40
מליאה מרכזית08:40-12:00

8:40-09:00
יו''ר הועידה ומנחה המליאה - מר טל אוצקר, סמנכ''ל שרשרת אספקה אלביט מערכות דברי ברכה: 

הגב' סיגל ג'ורג'ביץ', מנכ''ל הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה  
 Industry 4.0 הענקת אות הוקרה למנכ''ל מוביל וותיק בתעשייה הישראלית שפעל ופועל לקידום ענף התעשיה בישראל, תוך שימוש וקידום

חשיבות האסטרטגיה התפעולית בהשבחת חברות - מר גילון בק, שותף בכיר קרן פימי09:00-09:20
Let's put smart to work- key success factor - מר דניאל מלכה, מנכ''ל IBM ישראל09:20-09:40
יישומים הלכה למעשה Industry 4.0 - מר חיים שני, מנכ''ל ויו''ר יוניטרוניקס09:40-10:00
הפסקת התרעננות10:00-10:10
דיגיטציה בשירות הבריאות הארצי - מר משה ברסימנטוב, מנכ''ל משרד הבריאות10:10-10:30
10:30-10:50How Digital Automation Impact Your Business ? - Mr. Neli Ward-dutton-Digital Transformation Expert MWD 
10:50-11:10AVIV- AMCG מר קובי בן משה, מנכ''ל - Industry 4.0 חיבור אתגרים עסקיים

11:10-12:00

פנל פתוח מנהלים בכירים ומומחי תוכן – דילמות ואתגרים משולחנם של מנהלי התפעול והשרשרת
 אורחים בפנל – מר מאיר אימבר - משנה למנכ''ל קבוצת אסם, מר יהודה סוויד – סמנכ''ל תפעול ושרשרת פריגו,

מר אייל סגל – מנכ''ל Hotels combined, מר זוהר שוורץ - מנהל שרשרת אספקה קונצרן סנו וסמנכ''ל רכש כימיסן,
HP Indigo מר דוד לרון - סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה שופרסל, מר יורם קריבין - דירקטור טרנספורמציה

גב' יעל נאמן - מנהלת אגף שרשרת האספקה HP אינדיגו וסיטאקס, גב' רנית זקצר - CTO מטריקס
הפסקה, כיבוד עשיר ותערוכה פתוחה למשתתפים וסיור והדגמה במפעל חכם והדגמת שאטל חדיש12:00-12:30

מושב א' )במקביל למושב ב'(, בנושא: קפיצת מדרגה בביצועים בתפעול ובשרשרת12:30-14:00
יו''ר ומנחה מר רענן עמיר, דירקטור רכש ושרשרת אספקה גלובלי סודהסטרים

משרשרת לרשת - תפיסת הפעלה היברידית - מר טל אוצקר, סמנכ''ל שרשרת אספקה אלביט מערכות12:30-13:00
קפיצת מדרגה טכנולוגית בשרשרת הקמעונאית - מר דוד לרון, סמנכ''ל תפעול ושרשרת אספקה שופרסל13:00-13:30
 מצוינות תפעולית, תעשיה חכמה תכל'ס - מר נועם טוויג מנהל מצוינות תפעולית, מר שי כהן מנהל החדשנות13:30-14:00

ומר צביקה ברוטמן מ''מ סמנכ''ל מערכות מידע מנהלים בקונצרן תנובה

מושב ב' )במקביל למושב א'(, בנושא: טכנולוגיות מרכזיות בשירות התפעול והשרשרת12:30-14:00
AVIV-AMCG יו''ר ומנחה מר בועז דנילוב, שותף בכיר

12:30-13:00Head of Product, ebay ,מר גדי מיקלס - AI based shopping experiences- are we there yet?

חדשנות, רובוטיקה וטכנולוגיה - איך נשארים רלוונטיים בעולם תחרותי?13:00-13:30
מר ערן מנדלבוים, מנהל תחום רובוטיקה וטכנולוגיות, קבוצת כתר פלסטיק

13:30-14:00siemens הלכה למעשה, מר אלכס בונאי, מנהל תכנית חדשנות - connected manufacturing -ו Digital Twin יישום טכנולוגיות

14:20-15:00
נעילת הועידה במליאה המרכזית - "יצירתיות כמנוף להצלחה בעולם משתנה" - מרצה אורח ד''ר גוין סאס - דיקאן בית הספר 
לעיצוב וחדשנות מכללה למינהל, חוקר, מרצה ומומחה בתחומי החדשנות והחשיבה היצירתית בעשור האחרון מכהן כבכיר בכתר 

פלסטיק ובין השאר מנהל את התוכניות של הטאלנט בארגון והחדרת חדשנות יישומית
ארוחת צהריים עשירה וביקור בתערוכה פתוחה למשתתפים15:00

אחד על אחד עם מרצי הועידה להעמקת הידע והמידע והמשך סיורים בהדגמת מפעל חכם15:40-16:20

משהו חדש קורה בדוארמערך   התעסוקה 

  
מזמינה אתכם ליהנות

ממוצרים
בטכנולוגיה חדישה

indd   1.גיב לסרפוש וגול 25/11/2008   09:51:55

Neil Ward-duttonגדי מיקלס יעל נאמןמאיר אימבראייל סגל Alexandre Bonayערן מנדלבויםיהודה סוויד זוהר שוורץ רענן עמיר צביקה ברוטמן

נועם טוויג קובי בן משה משה ברסימנטובגוין סאס דניאל מלכה גילון בק חיים שני רנית זקצר טל אוצקרדוד לרוןיורם קריבין

דיגיטליות חדשניותתוך שימוש בטכנולוגיות הדגמה ייחודית של מפעל חכם בשיתוף AVIV-AMCG יציגו הכנס קונצרן Siemens בישראל בתערוכת לראשונה 

Indigo 


