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כנס החברות המובילות במשק

של הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה

08:00

11.11.2020

Live conference
חסות מקצועית

בוועידה ה 20-בתחום תפעול ושרשרת האספקה ישתפו מנכ"לים וסמנכ"לים מהארץ ומהעולם כיצד הם מנווטים,
באסטרטגיות חדשות ,ארגונים גדולים ומורכבים לחוסן ארגוני תחת המגיפה העולמית

אייל מליס,
מנכ"ל קבוצת תנובה

מנדי זלצמן ,מנכ''ל
נמל חיפה

יקי ינאי ,מנכ"ל
ונשיא פלוריסטם

אורי תדמור,
נשיא  KLAבישראל

יואב וקסלר,יו''ר
ומנחה COO ,רפאל

פרופ' אמיר ירון,
נגיד בנק ישראל

ד"ר תומר סיימון,
סמנכ"ל טכנולוגיות
לאומיות ,מיקרוסופט
ישראל

רמי לוי ,מנכ"ל
רמי לוי שיווק השקמה

נדב טורנר ,מנכ"ל
YPH ICL-China

Mahmood sharif,
Director of
economic studies at
trends research
and advisory

עפר פלג ,סמנכ''ל
שרשרת אספקה
נטפים

Rajinder Bhatia,
סיגל רגב רוזנברג,
President & CEO,
מנכ"לית קופ"ח
Bharat Forge Defence
מאוחדת
& Aerospace

הדר לוי ,סטנד אפ

ד"ר ארז יעקובי,
פסיכולוג ומרצה
בכיר בקריה
האקדמית אונו

סיגל ג'ורג'ביץ',
מנכ''לית הפורום
הישראלי לתפעול
ולניהול שרשרת
האספקה

אבי דדון ,סמנכ"ל
וראש מנה''ר משרד
הבטחון

כפיר סוויסה,
סמנכ''ל תפעול סודה
סטרים

קרדיט ,שי פרנקו

על וועידת תפעול
ושרשרת אספקה

יפעת קפלן,
סמנכ''לית שרשרת
אספקה פלרם
תעשיות

קובי בן משה,
מנכ''ל AVIV-
AMCG

דקלה מור,
סמנכ''לית בכירה
AVIV-AMCG

הוועידה המובילה בישראל בתחום התפעול ושרשרת אספקה
בה משתתפים מידי שנה למעלה מ 900 -בכירים ומובילי דעה במשק.
השנה נעסוק בוועידה בהתמודדות של המשק עם השלכות המגפה
והמשבר הכלכלי .האתגרים ,התפיסות ונדבר על כלים פרקטים
לניהול המציאות החדשה.
עבור חברי הפורום הישראלי לתפעול ושרשרת אספקה ההשתתפות
אינה כרוכה בתשלום ) 4משתתפים( ,מותנה ברישום מראש.

להרשמה לחצו כאן
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08:00

התכנסות ונטוורקינג וירטואלי

08:45

מליאה מרכזית
יו"ר הוועידה ומנחה המליאה  -יואב וקסלר COO ,רפאל
סיגל ג'ורג'ביץ' ,מנכ''לית הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת האספקה
צעדי בנק ישראל במשבר ,תמונת המצב הכלכלית ומבט קדימה
פרופ' אמיר ירון ,נגיד בנק ישראל

09:20

דוברים מרכזיים:
ניהול בתקופה של שינויים מהירים
אורי תדמור ,נשיא  KLAישראל

09:40

תרבות ארגונית  ,המערכת החיסונית של חברות בניהול משבר בריאותי
יקי ינאי  ,מנכ"ל ונשיא פלוריסטם

10:00

המירוץ לחוסן במאוחדת בתקופת פנדמיה
סיגל רגב רוזנברג ,מנכ"לית קופת חולים מאוחדת

10:20

הפסקה ,נטוורקינג ווירטואלי

10:40

11:00

The impact of COVID-19 on Economic, business & SCM in UAE and
the region
Mr. Mahmood sharif, Director of economic studies at trends research
and advisory

מיוחד! אחד על אחד ריאיונות עם מנהלים בולטים ומעוררי השראה
מנחה :קובי בן משה ,מנכ"ל AVIV-AMCG
 One On Oneעם אייל מליס  ,מנכ''ל קבוצת תנובה
 One On Oneעם רמי לוי ,מנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה

11:40

ניהול וטכנולוגיה בנורמלי החדש
ד"ר תומר סיימון ,סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות ,מיקרוסופט ישראל

12:00

מנהיגות בעת שינוי
"תאגיד בעת שינוי ,עת קורונה ועת הפרטה – בכל העיתים יחד"
מנדי זלצמן ,מנכ''ל נמל חיפה
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12:20

צמיחה נוכח המשבר הכלכלי
קובי בן משה ,מנכ"ל AVIV-AMCG

12:40

Rising above Disruption: An Adapting Business World
Rajinder Bhatia, President & CEO, Bharat Forge Defence & Aerospace

13:00

בואו נצחק על הכל! על התקופה ,הקורונה ,עליכם ועל כמה כיף
לחיות!!! שחררו את עצמכם ממיוט ,אני בדרך אליכם!
הדר לוי ,במפגש סטנד-אפ אינטראקטיבי!

13:40

הפסקת התרעננות ונטוורקינג ווירטואלי

14:00

מושב א')מקביל ל-ב'(בנושא :יצירתיות תפעולית יו"ר ומנחה:
יואב וקסלר COO ,רפאל

14:00

סקירה כללית על תובנות ,לקחים ויישומים מהקורונה מה היה,
מה יהיה ומה נשאר?
כפיר סוויסה ,סמנכ"ל תפעול סודה סטרים

14:20

מנהיגות ישראלית בסין  -זיהוי הזדמנויות והצמחת הפעילות
נדב טורנר ,מנכ"ל YPH (Yunnan Phosphate) ICL-China

14:40

שיטוח עקומת הרעשים -הגברת החוסן הארגוני בתקופה סוערת ,תוך מינוף
הזדמנויות ,הסיפור של רפאל
יואב וקסלר COO ,רפאל

14:00

מושב ב')מקביל ל-א'(בנושא :מנהיגות בזמן משבר יו"ר ומנחה:
דקלה מור ,סמנכ"לית בכירה AVIV-AMCG

14:00

גלוקאלי? מהגלובאלי ללוקאלי ,שאלות ופתרונות
עפר פלג ,סמנכ"ל שרשרת אספקה נטפים

14:20

ניהול בעידן אי ודאות  ,הפרעות בתפעול ובשרשרת
יפעת קפלן ,סמנכ"לית שרשרת אספקה פלרם תעשיות

14:40

כיצד מנה"ר תומך בתעשייה הישראלית בעידן הנוכחי ?
אבי דדון ,סמנכ"ל וראש מנה''ר משרד הבטחון

 15:00-15:40נעילת הועידה במליאה ניהול ''האימה'' – איך מנהיגים מקבלים החלטות במשבר?
ד"ר ארז יעקובי ,פסיכולוג ומרצה בכיר בקריה האקדמית אונו
ייתכנו שינויים בתכנית

לפרטים והרשמה ניתן לפנות בטלפוניםcoo02@zahav.net.il ,03-6208345 ,03-6955994 :
השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלום ל 4 -בכירים מאותו ארגון ,מותנה ברישום מראש
למי שאינו חבר בפורום ההשתתפות כרוכה בתשלום.
לנרשמים עד לתאריך 20.10.2020 :יינתן מחיר מיוחד
הפורום הישראלי לתפעול  ,haforum-letiful.co.ilניהול שרשרת אספקה www.scm-forum.co.il
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