
ייצור חכם )Smart Manufacturing( הוא הבסיס של מהפיכת תעשייה 4.0, הבאה לעצב מחדש את העתיד של הכלכלה 
העולמית.

יישום כאן ועכשיו במפעלים של מתודולוגיית תעשייה 4.0, הינו הכרחי עקב התחרות הגבוהה מצד היצור הזול המגיע מהמזרח 
ועקב פרק הזמן המתקצר עד הזמן בו למוצר החדש אותו סיימה החברה לפתח והחלה את שלב המכירות, כבר יש מתחרים.

המפעל החכם הינו מגמה עולמית שמטרתה ייצור תעשייתי בעידן החדש, אשר יהיה גמיש מאוד בייצור, בנפח המוצר 
ויאפשר התאמה אישית של המוצרים. המשמעות הינה מעבר מייצור בסדרות גדולות לייצור של מוצרים מותאמים לדרישות 
הלקוח בסדרות קטנות. המפעל החכם מאפשר אינטגרציה אופקית - אינטגרציה מקיפה בין לקוחות, חברות, וספקים 
וכן אינטגרציה אנכית - אינטגרציה בין מערכות המחשוב הארגוניות ובין המערכות המנהלות את רצפות הייצור. מטרת 
אינטגרציות אלו הינה לאפשר ייצור המותאם למלא חומרי הגלם אצל ספקי המפעל ובמקביל מותאם לצבר ההזמנות אשר 

הגיעו אל מערכות ה-ERP הארגוניות אשר מעבירות את הוראות הייצור הישר לרצפות הייצור.

חדשנות בתעשייה-
ייצור חכם כתנאי הכרחי

לעתיד התעשייה המקומית
השקת סדרת הרצאות מקוונות בתחומים:

תעשייה חכמה )Industry 4.0(, ייצור מתקדם, IoT/IIoT, רובוטיקה, 
 Cyber Security, AI, BI-קובוטיקה, אנליטיקה, אבטחת מידע ו

ועוד...
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תעשייה חכמה
מרכז מצויינות

מפגש ראשון בסדרת הרצאות חדשניות, בשיתוף ובשילוב מיטב המומחים בתחום מהתעשייה, מהאקדמיה 
ומחברות הייעוץ, בנושא ייצור חכם )Smart Manufacturing( - הבסיס של המהפכה התעשייה 4.0. 

המפגש הראשון כולל דוגמאות של מפעלים אשר יישמו ומיישמים בפועל תעשייה חכמה.

תוכנית:

הצגת הלשכה
אלי פרנק, יו”ר הלשכה לטכנולוגיות המידע

Industry 4.0 - What it is for me
אילן אלתר,  מנכ"ל חברת AlterNet, מומחה חדשנות ותעשייה חכמה -  מנהל קבוצת המצוינות תעשייה 

חכמה מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע.

מימוש תעשייה חכמה ו-IIoT בחברת מקורות
ד"ר לוי שאול, מנהל יחידת מערכת מבצעית בחטיבת טכנולוגיה - מקורות, בעל ניסיון של מעל 20 שנה 
בתחומי ה-IT.   חוקר ומרצה באקדמיה בתחומי אסטרטגיות מערכות מידע וטרנספורמציה דיגיטלית.

Industry 4.0-טכנולוגיות, טרנספורמציה דיגיטלית, ו
תומר רז,  מנהל פתרונות לוגיסטיקה וייצור בחברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, מעל ל-20 
שנות ניסיון ניהולי במערכות לוגיסטיות ו-SAP. מנטור ומרצה בתחומי טכנולוגיה, לוגיסטיקה וסמבה.

היתרונות בטכנולוגיות Vision מבוססות בינה מלאכותית בקווי ייצור
ארז אהרונוב, מנכ"ל Omika-Vision, מעל ל-20 שנה בתעשייה בתפקידי ניסיון בתפקידי ניהול פיתוח 

ומוצרים, רובן בתחום המכשור הרפואי.

ההשתתפות במפגש ללא תשלום
אך מחייבת הרשמה מראש


