
 מרכז חדשנות ברפאל – יהצדיגיטפורום הזמנה ל
 15:00-19:00בין השעות:  25.6.2019בתאריך: 

 תעשיות משגב פארק פאלתירדיון ר :בכתובת
בפעילות בעלת , ברצוננו להזמין אותך לקחת חלק מנהל בכיר בתפעול ובשרשרת

 מקצועית לך תתרוםכי וכזו שאנו מאמינים  לתעשייה הישראלית בכללחשיבות רבה 
 ותשפר את היכולות התחרותיות של הארגון שלך. 

להפריה הדדית, בנצ'מרק, החלפת ידע ומידע   במסגרת פורום זה אנו מקיימים מפגשים
שרשרת בקרב החברות תפעול ובוקידום יוזמות משותפות לקידום נושא הדיגיטציה ב

 .למנהלים הבכירים בלבדמיועד  המובילות במשק
מהפכת הדיגיטציה משפיעה בקצב גובר והולך על הסביבה  - המהפכה התעשייתית הרביעית

את המודלים העסקיים המסורתיים ויוצרת אתגרים תחרותיים הדיגיטציה 'משבשת'  העסקית.
 מבין הנושאים המרכזיים שפורום זה שם עליהם דגש הם דלהל''ן         חדשים.

BIG DATA –   ניתוח נתונים ממקורות שונים לחיזוי ביקושים ומגמות 

Internet Of Things - שרשרת והכיצד ישפיעו סיגנלים וסנסורים של מכשירים אצל הלקוחות 

B2C e-commerce   -  ,ליקוטים בבודדים, אספקה ישירות ללקוחPRINTING 3D 

 שימוש בכלים אוטונומיים לביצוע משימות

 להלן סדר המפגש

  התכנסות וכיבוד קל 15.30 – 15.00
 סמנכ"ל מנהל מת"ל –דובב וייס  פתיחהדברי  15.45 – 15.30
הצגת חט' מו"פ והנדסה   16.30 – 15.45

 והתירדיון
 סמנכ"ל בכיר , ר' חטיבת מפ"ה –רן גוזלי 

 מנהל מרכז היזמות –נועם ברק  סיור בתירדיון 17.15 – 16.30
  ארוחת ערב קלה  17.45 – 17.15
תפיסת חט' התפעול ברפאל  18.30 – 17.45

 בדגש על חדשנות דיגיטלית
סמנכ"ל בכיר, ר' חטיבת  –יואב וקסלר 

 התפעול /דובב וייס
מ' יש כיכר פונים  50מגיעים לשער הראשי אחרי  –"פארק תעשיות משגב"  –לשים בוויז 

מ'  250מ' ויורדים למטה  100ישר עד סוף הכביש פונים שמאלה נוסעים  שמאלה ונוסעים
 מ' עד התירדיון 200-צטרכו ללכת כהכוונה, המוזמנים י יהיו שלטי –לחניה 

 הפרטים הבאים:נודה לאישור השתתפותכם במייל חוזר ע''י מילוי 
 בלבד  למנהלים בכירים -במרכז החדשנות רפאל ציה.טופס הרשמה למפגש פורום דיגיט1

 25.6.2019הנני מאשר השתתפותי במפגש פורום דיגיטציה אשר יתקיים בתאריך: 
 חנייה מוסדרת במקום 15.6.2019ניתן להרשם עד לתאריך:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ייתכנו שינויים בתכנית

 בברכה ,
 בעז דנילוב                                     סיגל ג'ורג'ביץ'                             חיים שפיר         

          AVIV-AMCG               הפורום הישראלי לתפעול                     יו''ר הפורום         
 ולניהול שרשרת אספקה                     קבוצת אסם        
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