
 
 

 

 

 

 

 

 

 

המועמד לנשיא התאחדות 
התעשיינים שמואל דונרשטיין 

בריח, הצהיר  -בעלים של רב
כיצד הוא ישנה את פני התעשייה 

בישראל, כתעשיין בעצמו מזה 
שנה וחיזק את המשתתפים   43

 בבואם. 
 

 -עורף חזק –תעשייה חזקה ''
 ''שגרה בחירום אינם קלישאה

ארץ,  -לדברי יו''ר הכנס עידן זו
מנכ''ל רב בריח שעובדיו בעת 
 הכנס שהו בממדים מעת לעת 
  –סיגל ג'ורגביץ מנכ''לית הפורום 

אני גאה ורואה בכך זכות גדולה "
של הפורום  19 -שהוועידה ה

הישראלי לתפעול ולניהול 
חרף  שרשרת אספקה התקיימה,

אנו מנהלים  –"המצב הבטחוני 
שגרה בחירום ומודה לכל באי 

 הכנס.
רבים   לכנס הוזמנו בכירים

הההחלטה, לקיים את  להרצות
הכנס היתה נכונה ואנו גאים על 

כך ולראייה מנהלים בכירים 
תתפו במספר הש 600 -במשק כ
 באווניו   13.11.2019 -בכנס ב

עוד הוסיף קובי בן משה מנכ''ל 
AVIV-AMCG : הנוכחות של"

בכירי התעשייה ביום כזה 
מוכיחה את עוצמתה של 

התעשייה כמובילה את המשק 
 הישראלי בשגרה ובחירום."

 
 

 בין הנואמים  שכיבדו אותנו 
יובל כהן, מנכ''ל פורטיסימו 

לדבריו, "הצלחת חברה תלויה 
מנהלים שעושים שינוי  באנשים / 

ונתן כמה  " וחושבים בגדול
 דוגמאות

בין הנואמים שכיבדו אותנו היה 
 -עמוס שפירא האחד והיחיד

בראשית דבריו אמר "שאמו 
ז''ל, אמרה עליו שעמוס אינו 

 ילד גאון , הוא היה בינוני."
הילד הבינוני הזה ניהל חברות 

-גדולות במשק ביניהן סלקום, אל
 על , אונ' חיפה  אלוט ועוד... 

השילוב  עמוס בהרצאתו דיבר על
הראש, הסוליות   -המנצח

שכל מנהל חייב והנשמה 
ו אצלו וריתק את כולם שיתקיימ

 לשעת הרצאה מיוחדת
 

 האלוף איציק תורג'מן ראש אט''ל  
 :מישיבה בטחונית לבימת הכנס

  העולם שקוף ושטוח '', "מדבריו:
משימות   1400לצה''ל יש למעלה 

בנוסף הציג האלוף  הובלה ביום", 
הממשקים ההדוקים בין צה''ל את 

למשק האזרחי, המשתתפים זכו  
לשמוע על כוחו של הצבא ועוצמתו   

טכנולוגית בעידן  וה הבטחונית
שאנו נמצאים  הדיגיטלי והמאתגר

 . בו 
 

   13.11.2019 אתמולת חברים יקרים, שמחנו לפגוש אתכם בוועידה השנתי
שנה 19מקיים מזה שהפורום כנס החברות במשק   

תעשיה חזקה מנהלים שגרה בחירוםהרבים שהגיעו למרות המצב הבטחוני , תודה לכל המשתתפים   
 ציטוטים מהכנס:

 מבין הדוברים המכובדים הנ וספים שנטלו חלק: 
, מנהל מפעל  דרור כהן ,  Sr. Director KLA שרון יוגב,ועל נמל אשדוד, בפ  כ''למנ איציק כהן, ,  מנכ''ל קבוצת כפרית תעשיות  -אבי זלצמן 

 סמנכ''ל משאבי אנוש סימנס ישראל  אבי וייס,, Industry technology strategist Microsoft  אלעד שוורצברג, סודהסטרים 
 מנהל קשרי תעשייה אינטל   שי מונזון, ,  ראש זירת ייצור מתקדם הרשות לחדשנות  ' מלכה ניר,דר

 רמ''ן רכש ולוגיסטיקה תעשייה אווירית  יפעת קארו גור, , סמנכ''ל משאבי אנוש סימנס ישראל  אבי וייס,
 מוביל האיקומרס ומייסד תחום הדיגיטל בארץ   שגיא סטוניס,,   Traxס. נשיא פיתוח עסקי   שלומי דיין,

 , סמנכ''לית חדשנות ופיתוח עסקי דואר ישראל  הגב' מאיה קלדרון , פארם - מנהל פעילות און ליין סופר ערן טולדנו,
 Fabricסמנכ''לית תפעול  - אביטל שטרנגולד,  DHLסמנכ''ל בכיר  יונתן אבגי,

 ן ליין שימחי, מנהל תפעול שופרסל או , ארד RF-Keepeerסמנכ''ל טכנולוגיות  אילן ראדו,
 


