
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                             

 בואו לשמוע וללמוד, לרכוש כלים וידע 
 וליצור קשרים למינוף עצמי ועסקי 

 ועידה המובילה בתחום התפעול ושרשרת האספקהוב
 

 משתתפים 4עבור  –ההרשמה לחברי הפורום ללא עלות 
 www.scm-forum.co.il הרשמה מוקדמת למי שאינו חבר בפורום במחיר מוזל באתר הפורום

haforum-letiful.co.il    :03-6955994לפרטים נוספים והרשמה בטלפון 
     050-8227684 -מנכ''ל הפורום   נייד -סיגל ג'ורג'ביץ'

 

ארוכות הטווח של המגיפה העולמית עדיין ההשלכות 
 דבר אחד ברור:  אינן וודאיות,

המשבר הנוכחי ישפיע מאד על אופן ביצוע העסקים  
 .המגיפה ממשיכה להתפתח, בעתיד

בוועידה נתייחס לשינויים הנדרשים בארגונים במהלך 
השפעות מהי ההשקפה ההוליסטית של התקופה זו, 

 יחולו על האסטרטגיה הארגונית ,שפוטנציאליות ה
איזו אסטרטגיה חדשה עליהן לבנות לצורך התייצבות 

 ? בסביבה הנוכחית ולקראת ההמשך
 

 בואו לשמוע מפי חברים בארץ ובעולם,
מנכ"לים וסמנכ"לים בתפעול ובשרשרת ישתפו  

באתגרים, האסטרטגיות הניהוליות כמנהיגים  
כבים לעיצוב  המנווטים בעת הזו ארגונים גדולים ומור

 החוסן הארגוני .
___________________________________________ 

מנהלים  800 -למעלה מ בועידה משתתפים כמדי שנה 
בכירים , מובילי דעה בתחום מהארגונים המובילים  

סמנכ"לי תפעול, סמנכ"לי  לים,"מנכ במשק הישראלי
שרשרת האספקה, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי חומר 

ומנהלי רכש, סמנכ"לי כספים, משאבי אנוש, חשבים 
מכל הארגונים, מנהלי מערכות מידע וטכנולוגיה  

מהמוסדות והחברות המובילות במשק, מנהלי ייבוא 
וייצוא וכל העוסקים בתחום: משלחים המובילים בים, 

 . ה, ספקי פתרונות שירותים ועוד באוויר וביבש 
בועידה ינוהלו מושבים מקצועיים אשר יינתנו ע"י מיטב  

המומחים ודמויות מפתח בתחום התפעול ושרשרת  
 האספקה מהחברות המובילות במשק 

 הזמנה לכנס החברות המובילות במשק
 בתחום תפעול ושרשרת האספקה  20-הועידה ה 

Leadership to  Resilience 
  מנהיגות מעצבת חוסן

 

  נתייחס לאתגרים עימם מתמודדים המנהלים

o,לקחים ויישומים מהקורונה  סקירה כללית על תובנות–  

 שאר? ימה היה, מה נשאר ומה נרצה שי

oבניית מגדל פיקוח ומדידה על פגיעויות בשרשרת -מרכז עצבים חדש 

הערכת הסיכון, עדכון רציף של אומדני ההשפעות ובניית אסטרטגיות 

 תיקון. 

o מנהיגות והובלה  –חוסן הארגון ברמה אסטרטגית 

 ל ובכלל(כ"בסביבה משתנה )בראיית המנ

oגמישות בתפעול ובשרשרת בעולם החדש  

o מדים נוספו לשרשרת?יאיזה מ –שרשרת רב ממדית 

oגלוקאלי? מהגלובאלי ללוקאלי, שאלות ופתרונות 

oאסטרטגיות כניסה ועבודה בתוך גלי התפרצות נוספים 

oביזור גיאוגרפי מול ריכוז בסביבה החדשה 

o הזו/ שווקים וחלופותניהול וזיהוי הזדמנויות ומינופם בעת 

oניהול בעידן אי ודאות / הפרעות בתפעול ובשרשרת 

o מיהו הצרכן הרגיל בעידן של חוסר ודאות, ספקים ניהול ההון האנושי ,

 הבא

o מדוע תכניות חסכון גדולות, אינן מתורגמות לתוצאות אמיתיותL&P 

oכלים ומתודולוגיות להתמודדות בסביבה החדשה 

o חדשנות והאצת אוטומציה ודיגיטציה -טכנולוגיות 

o הפעלת המשאב האנושי במציאות החדשה, גמישות

 ההפעלה  בשיטות

 שיתופי פעולה בין ספקים/ מתחרים. האם משהו השתנה?

   

 רפאל  COOיו"ר הועידה: יואב וקסלר,


