לשכת המהנדסים ,האדריכלים
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(

אגודת מהנדסי כימיה וכימאים

אגודת מהנדסי תעשייה וניהול

שלום רב,

הנדון :הכרזה על הקמת הפורום להתייעלות בתהליכים תעשייתיים בשיטות APC
 .1בתאריך ה 24 -למרץ  2010התכנסנו למפגש הקמה של הפורום להתייעלות בתהליכים תעשייתיים
בשיטות  .APCפורום זה הינו בינתחומי ויפעל במסגרת שיתוף פעולה בין אגודת מהנדסי כימיה וכימאים
ואגודת מהנדסי תעשייה וניהול בלשכת המהנדסים.
מהי שיטת  - APCהמתודולוגיות והכלים המבוססים על ניתוח מקוון ) (OnLineשל תשתיות נתוני
תהליכים תעשייתיים על מנת לתמוך בהחלטות של האחראים להשגת תוצרי תהליך משפורים כגון:
מנהלים טכנולוגים ,מהנדסי תהליך ,תחזוקה ,ומפעילים.
 .2מטרות ראשוניות של הפורום הוגדרו כדלהלן:
•
•
•
•

הגברת המודעות לחשיבות של טכנולוגיות בקרה מתקדמת להתייעלות תהליכים תעשייתיים
ולשיפור החסינות הכלכלית של הארגון.
העשרה מקצועית של חברי הפורום.
הגדלת ניצול המשאבים שהושקעו בתשתיות נתונים.
ייזום שיתוף פעולה בביצוע פרויקטים בתחומי התעשייה השונים.

חברי ההנהלה של הפורום .אתרנו מומחים בתחום העוסקים בנושא הנ"ל במסגרת חברות ייעוץ
.3
והנדסה ובמסגרת של חברות תעשייה מובילות במשק .חברות כגון :מתי זיקוק ,חברת חשמל ,מקורות
תנובה וכו' .עד כה נעינו בחיוב ,אבל אנו מעוניינים להגדיל את מספר חברי ההנהלה של הפורום ל50-
איש.
 .4הפעילויות בפורום תתבצענה במסגרת של וועדות משנה בהן יהיו חברים חברי הנהלה של הפורום.
ראש הוועדה יגבש סביבו חברי הנהלה נוספים ויהיה אחראי לפעילות הועדה .כל אחת מהוועדות
תתכנס לקביעת תוכנית העבודה לשנת  2010ו.2011-
•
•
•
•
•

וועדת קשרים – יצירת קשרים עם גורמים בעלי מכנה משותף בעולם.
וועדת רפרנטים – אישור חומרים מקצועיים לפרסום.
וועדת תקינה ומושגים – הגדרת מושגים ואבני יסוד עליו לאפשר תקשורת ופעילות של הפורום.
וועדת רישות ופרסום – חשיפת הפורום לקהל הרחב העוסק בנושא ובנושאים קרובים אליו.
וועדת מארגנת – ועדה שתהיה אחראית לייזום פעילויות נוספות של הפורום.

האנשים שהנושא מעניין אותם ,מוזמנים ליצור קשר עם דורון צור  .doron@aeai.org.il -אנחנו
מעוניינים לצרף חברי הנהלה נוספים שיסייעו להרחבת הפעילות של הפורום.
בברכה,
שמעון פדן – יו"ר הפורום

