
      

  
 

 

 ברצוננו להביע את תודתנו הכנה לכל השותפים להצלחת הוועידה 

 13.11.2019במשק מיום  כנס החברות המובילות -19  -השנתית ה

 

 תודה 

 קטורים המובילים במשק סמנהלים בכירים ממגוון ה 600 -כבכנס השתתפו                   

                  תודה לכל המשתתפים –  תעשייה חזקה עורף חזק למרות המצב הבטחוני,

 בריח -רב מנכ''ל  -ארץ-עידן זו  תודה ליו''ר הועידה: 

  עידהותודה לכל החברים המכובדים שהשתתפו בו             
 20( במשך 1999הפורום ושותפים להצלחתו מיום היווסדו)תודה ליקירי הפורום הרבים אשר ליוו את 

 , סמנכ''לי שרשרת אספקה,COOוממשיכים ללוות אותנו בפורומים המקצועיים עבור מנכ''לים, סמנכ''לים,  השנ

 ועוד...  Industry 4.0, מובילי תפעול, ייצור, מנהלי מפעלים, רכש לוגיסטיקה , תכנון סמנכ''לי

 :תודה לחברי ועדת ההיגוי
 חברי ועדת ההיגוי: 

 SOP SCM Siemens ,אורי שפיגל
 סמנכ''לית שרשרת סאפקה הזרע סידס ,אורנית חיים
 מנהל רכש, קבוצת בזן ,איציק דרורי
 מנהל רכש גלובאלי סודהסטרים, אלעד ביטון
 Medtronicסמנכ''ל תפעול, , אריה זימל

 אספקהמנהל אגף לוגיסטיקה חט' שרשרת   ,דוד נבט
 סמנכ''ל שרשרת אספקה אלביט מערכות ,טל אוצקר
 סמנכ''לית שרשרת אספקה על בד ,לילך גבאי

 פריגו  ,סמנכ''ל תפעול ולוגיסטיקה ,יהודה סוויד
 משנה למנכ''ל קבוצת אסם, מאיר אימבר

 רמ''דית שיטות, חיל האוויר , מיכל עיני
 שטראוססמנכ''ל שרשרת אספקה, קבוצת , משה ריעני

 מנהלת אגף תכנון ופיתוח, טמפו ,מירב קולדורף
 מנהל שרשרת אספקה גן שמואל מזון , עמי גליק
 על -אל  ,רא''ג רכש והתקשרויות , קובי גולן
 מנהל רכש אסטרטגי ותשתיות, דלתא גליל, רז ספיר

 סמנכ''ל שרשרת אספקה, קראוס תעשיות  ,רענן עמיר
 רמ"ד אחזקה ולוגיסטיקה , חיל האוויר, שחר מצא
 ראש ענף תכנון ולוגיסטיקה, אט''ל ,שחף וולף
  IOT ,IBMמנהל תחום  ,שיר גרין

 סמנכ''ל תפעול) לשעבר אטנטי(, שמוליק חכם
 KLAסמנכ''לית שרשרת אספקה  ,שרון יוגב

 סמנכ''ל שרשרת אספקה, ריסקו ,שרגא אבני
  סמנכ''ל שרשרת אספקה רנואר ,שמעון פסח

 

 :תודה למרצים
התאחדות התעשיינים  לקשרי ממשל,ועדה , ראש ןשטיינרשמואל דו

 בריח-יו''ר ובעלים רב 
 ראש אגף הטכנולוגיה בצה''ל  אלוף איציק תורג'מן,

 ועל נמל אשדודמנכ''ל בפ ,איציק כהן
 מנכ''ל קבוצת כפרית תעשיות  -אבי זלצמן
 מנכ''ל פורטיסימו יובל כהן,

על, סלקום ונשיא אונ' -, לשעבר מנכ''ל אלעמוס שפירא מרצה אורח:
 חיפה

 AVIV-AMCG, מנכ''ל קובי בן משה
 KLAסמנכ''לית שרשרת אספקה  שרון יוגב,
 , מנהל מפעל סודהסטריםדרור כהן

 Industry technology strategist Microsoft מר אלעד שוורצברג,
 סמנכ''ל משאבי אנוש סימנס ישראל אבי וייס,

 ראש זירת ייצור מתקדם הרשות לחדשנות דר' מלכה ניר,
 מנהל קשרי תעשייה אינטל  שי מונזון,

 רמ''ן רכש ולוגיסטיקה תעשייה אווירית יפעת קארו גור,
   Traxס. נשיא פיתוח עסקי  שלומי דיין,

 
 תודה למציגים בתערוכה שמלווים את הפורום שנים רבות ולחברות החדשות שהצטרפו השנה

מחקרים ושיטות לקידום  -, משיקBDOמקבוצת פרויקט, קו AVIV-AMCG, ייעוץ ניהולי ( פתרונות אוטומציה יוניטרוניקסיוטרון ) 
 RF-Keeperתעשיות שב''ס, , IMSפרוגרמה,  רוזנשטוק שיפור הנדסה ולוגיסטיקה, דואר ישראל, ,BOS DIMEXעסקי, 

 
 2020, עם עשייה מקצועית ומגוונת ועם הפנים לשנת  2019אנו לקראת סיום שנת פעילות 

המורכבים  הכנו תכנית שנתית ייחודית, לצד האתגרים 2020 -אנו מזמינים אתכם להשתתף במפגשים המקצועיים שהפורום יערוך ב
אינו חבר שאנו מזמינים את מי מגוון הסקטורים במשק, חברים בכירים מ 1000 -הפורום מונה כיום למעלה מהצפויים למנהלים במשק.

  בפורום להיות חלק ממנו בעשייה המקצועית המובילה בתחומה לקידום ניהול התפעול ושרשרת האספקה בארץ
 לבקשת הצטרפות לפורום לחצו כאן

 נשמח לשתף פעולה גם בהמשך, הפעולהרכה ותודה על שיתוף בב
    AVIV-AMCGחברת                                   סיגל ג'ורג'ביץ'                                      ארץ -עידן זו                       

  חסות והובלה מקצועית                                         הפורוםמנכ''ל                                       יו''ר הועידה                        
                                              בריח -מנכ''ל רב                       

 

 תודה לחברי הפנל – האם אתם מוכנים ? אמזון כבר כאן!
 מוביל האיקומרס ומייסד תחום הדיגיטל בארץ  שגיא סטוניס,

 פארם -מנהל פעילות און ליין סופר ערן טולדנו,
 , סמנכ''לית חדשנות ופיתוח עסקי דואר ישראל מאיה קלדרון

 DHLסמנכ''ל בכיר יונתן אבגי,
 Fabricסמנכ''לית תפעול  אביטל שטרנגולד,

 RF-Keepeerסמנכ''ל טכנולוגיות  אילן ראדו,
 , מנהל תפעול שופרסל און לייןארז שימחי

 

 (לשעבר ( HP Indigoליורם קריבין, סמנכ''ל תפעול ברכות 
 מוביל וותיק בתעשייה סמנכ''ל בחירתו לעל 

 2019 והוקרה על פועלוהישראלית 
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