
הכנס המוביל בתחומו עבור בכירי הרכש ומובילי דעה במשק הישראלי. 
השנה נעסוק בוועידה בהתמודדות של המשק  עם השלכות המגפה 

והמשבר הכלכלי. האתגרים,  התפיסות ונדבר על כלים פרקטים 
לניהול המציאות החדשה בעולם הרכש. 

עבור חברי הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה ההשתתפות 
אינה כרוכה בתשלום , מותנה ברישום מראש.

כנס בכירי רכש ולוגיסטיקה 
של חברת משיק בשיתוף הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה 

 הגדרת הרכש הגלובאלי מחדש
ואסטרטגיית היציאה לצמיחה

בכנס נכריז על הזוכה בתחרות 
מנהל הרכש המצטיין של ישראל 

לשנת 2020

רענן עמיר,
דירקטור רכש

גלובאלי 
נטפים 

8.6.2021

משה יחזקאל,
יו"ר הכנס

סמנכ"ל רכש 
כיל ישראל

כנס היברידי 8.6.202108:30

להרשמה לחצו כאן

רחל סלסי,
מנהלת אגף הרכש 

חט' תפעול ולוגיסטיקה
בזק

ישי שמרלינג, 
 סמנכ"ל משאבים

שיכון ובינוי   

פרופ' יוסי יסעור,
דר' בי"ס למנהל

עסקים באוניברסיטת
הרווארד ומרצה
לתורת ההחלטות
ולמנהל עסקים

ארן פסטמן, 
ראש אגף רכש
ולוגיסטיקה 
נמל חיפה 

Shannon Wegner,
 Senior Manager

Partnerships  
SIMFONI

ההרשמה בעיצומה!

אביה מגן,
מנכ"לית 
פתאל

עו''ד ערן אלוני,
שותף, מנהל

המחלקה המסחרית
תאגידים, מיזוגים

ורכישות BFS ושות'

Jan, Van der Oord, 
Partner,

 AT Kearney
 

ורד זיסר,
מנהלת אגף הרכש

רפאל

יאיר עשהאל,
מנכ"ל 
UPS
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הרצאת אורח: היגיון ורגש בקבלת החלטות
פרופ' יוסי יסעור,דר' בי"ס למנהל עסקים באוניברסיטת הרווארד ומרצה לתורת

ההחלטות ולמנהל עסקים 

דברי פתיחה :יו"ר הכנס ומנחה המליאה - משה יחזקאל, סמנכ"ל רכש, כיל ישראל
אריה בן שמואל, מנכ"ל משיק 

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

מיוחד! אחד על אחד  ריאיונות עם מנהלים בולטים ומעוררי השראה בהנחיית:
אריה בן שמואלי, מנכ"ל משיק

 

ניתוחי עלויות באמצעות בינה מלאכותית
Shannon Wegner, Senior Manager Partnerships SIMFONI

טיפים, מלכודות והקטנת סיכונים בחוזי רכש
עו"ד ערן אלוני שותף, מנהל המחלקה המסחרית תאגידים, מיזוגים ורכישות BFS ושות'

 הגדרת הרכש הגלובאלי מחדש
ואסטרטגיית היציאה לצמיחה

One On One עם אביה מגן, מנכ''לית פתאל 
One On One עם רחל סלסי, מנהלת אגף הרכש חט' תפעול ולוגיסטיקה בזק

שינוע מטענים במשבר עולמי והשפעתו ביום שאחרי על השוק המקומי והגלובאלי
UPS יאיר עשהאל, מנכ"ל

ההזדמנות שבשינוי - תהליך אסטרטגי בשטח הרכש של רפאל
ורד זיסר, מנהלת אגף הרכש רפאל

השפעות המשבר על תהליכי הרכש בגלוקאלי
רענן עמיר, דירקטור רכש גלובאלי נטפים

אסטרטגיה וחדשנות בשרשרת אספקה 
ארן פסטמן, ראש אגף רכש ולוגיסטיקה נמל חיפה 

להרשמה לחצו כאן

  התכנסות ונטוורקינג 

אבולוציה הרכש ביציאה לצמיחה
ישי שמרלינג, סמנכ"ל משאבים שיכון ובינוי  

סקר בינלאומי על הניהול העסקי של חברות לצד הנגיף
                    Van der Oord der, Partner AT Kearney
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