הכנס מקנה כלים למיקסום רווחים באמצעות
הגדלת תפוקות ,הקטנת תשומות והכרת מסלולי הסיוע לקידום הפריון
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התכנסות ,רישום וכיבוד קל
דברי ברכה
מר חיים אייזנפלד ,נשיא לשכת היועצים העסקיים
והניהוליים
פרופ' אריה מהרשק ,נשיא המכללה האקדמית
להנדסה בראודה
מר הנרי צימרמן ,יו"ר התאחדות התעשיינים
בישראל-מרחב צפון
עו"ד מיכל מור ,מנכ"לית משותפת איגוד
הדירקטורים בישראל )(IDU
מבית מלאכה לחברה גלובלית
מר עידן קליפלד ,מנכ"ל ,אמ .איי.אס טכנולוגיות
שתלים בע"מ
מסלול התמיכה במו"פ בתעשייה המסורתית
המופעלים ע"י הרשות לחדשנות ,משרד הכלכלה
והתעשייה | סקירת כלי הסיוע ,מאפייני המסלול
במסגרת קרן המו"פ ,קריטריונים ,הטבות וההקשר
בין תכניות המו"פ לשיפור הפריון בתעשייה
מר אבנר שדמי ,ראש תחום תעשייה מסורתית
ברשות החדשנות
האם אתם עושים הכל להגדלת רווחיות החברה
רו"ח אלון לוגסי ,שותף מנהל ,החטיבה הכלכלית
 EYישראל
מפעל "טחינת אל-ארז" -סיפורו של מפעל
הפסקה ,כיבוד קל ונטוורק בין חברים
הגברת פריון בתעשייה  -כיצד עושים זאת נכון
 TOCסטייל | מהו פריון? כיצד הוא נמדד? כיצד
"איזון הקיבולת" פוגעת ביכולתנו להרוויח כסף?

מר דקל פדרמן ,מוביל את פעילות  TOCxבישראל
ועוסק מזה שנים בייעוץ למנהלים ובהובלת שינוי
בעזרת תורת האילוצים .בעבר שימש כמנהל בכיר
בשח"ם ,Intel ,שראל אספקה רפואית ,הפניקס ועוד
 13:00פתרונות יצור מתקדם  | Industry 4.0הצגת
פתרונות בחברה שמתמחה בתחום היצור המתקדם
מר פיליפ ברמי ,מנכ"ל חברת שניידר אלקטריק
ישראל בע"מ
 13:15פאנל בנושא :מהפכת הייצור המתקדם בתעשייה-
הלכה למעשה
מנחה :מר אורן הרמבם ,מנהל היחידה למימון
ותמריצים ממשלתיים ,התאחדות התעשיינים
בהשתתפות :מר חיים אייזנפלד ,נשיא לשכת
היועצים העסקיים והניהוליים בישראל | מר גיורא
ברן ,מנכ"ל דרומה צפונה עידן העתיד | גב' רים
יונס ,מנכ"לית שותפה חברת אלפא-אומגא | מר
יעקב סיני ,מנכ"ל "סיני טכנולוגיות זיווד" ,יו"ר
מחוז חיפה וצפון ה .בעלי המלאכה והתעשייה | גב'
תמר שמחי ,מנכ"ל סיסטמטי -מעוף אשכול  | 2מר
רן בר-עם ,מנכ"ל בר-עם ייעוץ עסקי בגישה
הנדסית
 14:15ארוחת צהריים

עלות הכנס :לחברים בארגונים השותפים לכנס ₪ 120-כולל מע"מ ,לאחרים₪ 180-
דמי ביטול :הודעת ביטול בכתב .ביטול לאחר  24.5.17או אי הגעה לכנס יחייב תשלום מלא.

נשמח לראותכם!

*חנייה בחניון הצמוד למכללה
האקדמית להנדסה אורט בראודה

להרשמה <<

לפרטים נוספים :לילך גונן | tzafon@ibca.org.il ,054-3372151 ,ליאור אפלבאוםleor@industry.org.il ,04-8524202 ,

