
הוועידה השנתית לחסכון והתייעלות בייצור, תפעול ואחזקה
Cost Reduction Opportunities

בחסות:

בשיתוף:

פורום מנהלי תפעול ואחזקה 

סדר יום:

התכנסות, קפה ועוגה08:30-08:50

דברי ברכה, גב' נאווה סלע, יו"ר ועדת האנרגיה, התאחדות התעשיינים08:50-09:00

מושב I: ניהול הייצור, תפעול ואחזקה
תכנון התפעול והאחזקה ביחס לייצור09:00-09:30

מר דב זיגלמן - מהנדס ראשי, מחלבת אלון תבור תנובה
כלים ושיטות להתייעלות ברצפת הייצור09:30-10:00

ITS מר שי גרשון - מנכ"ל, קונטאל
אבטחת ניהול היצור, התפעול והאחזקה10:00-10:30

 bqr מר אריה דולב – יועץ ליעול מערכות תפעול ואחזקה ומר יצחק בוט - מייסד ומנהל
ניסיון מהשטח – הפחתת עלויות10:30-11:00

מר ליטמן עמיר, אלקם מדיקל
הפסקה, קפה ומאפה11:00-11:30

מושב II: כלים ושיטות מעשיות לחסכון והתייעלות
פאנל מומחים מקצועיים 11:30-12:30

מנחה: מר אורן הרמבם – מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

 # חסכון והתייעלות על ידי הפחתת חיכוך ושחיקה
פרופ' אמריטוס יצחק עציון - הפקולטה להנדסת מכונות, טכניון

 # תקן ניהול אנרגיה 50001 - כלי לשיפור ביצועי אנרגיה 
ד"ר נצן איל - מרכז תחום ניהול אנרגיה, מכון התקנים

 # חסכון והתייעלות בתאורת פנים וחוץ
מר אמנון ספיבק - יועץ לחסכון באנרגיה, געש תאורה

בין ההתייעלות לניהול אנרגיה12:30-13:00
מר משה מהרבן - יועץ שירותי אנרגיה, שניידר אלקטריק ישראל

חסכון והתייעלות בציוד צורך אנרגיה, כגון דוודים, מגדלי קירור, מפוחים ועוד13:00-13:30
ד"ר עומרי מורג - סמנכ"ל, גדיר הנדסה

חסכון והתייעלות בציוד צורך אנרגיה13:30-14:00
מר חנוך שוויצר - מהנדס ראשי, אחים פולק

חסכון בתפעול מדחסים ואוויר דחוס14:00-14:30
מר ניסים עובד - מנכ"ל, קייזר ישראל

הרמת כוסית לשנה החדשה וארוחת צהריים חגיגית14:30-15:00

יום ד', 5/9/12, בין השעות 8:30-14:30 בכפר המכביה
מנחה: ד"ר עומרי מורג, סמנכ"ל גדיר הנדסה

עלויות: לחברי הארגונים וללקוחות נותני החסות: 240 ₪ כולל מע"מ 0 לאחרים: 340 ₪ כולל מע"מ

להרשמה
לחץ כאן

* כפוף לשינויים

קהל היעד:
מנהלי: מפעלים, בתי מלון, יצור, תפעול, אחזקה, רכש וקניינים

מהנדסי: מפעלים, אנרגיה, מיזוג אוויר, יצור, חשמל ומכונות 

בשיתוף הארגונים הבאים:

Automation & Control Ltd
בע“מ ובקרה  אוטומציה 


