כנס החברות המובילות במשק
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה

2020 was a wake-up call
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08:00

אבניו מרכז
הכנסים והקונגרסים

10.11.2021

חסות מקצועית

בוועידה ה 21-לתפעול ושרשרת האספקה יספרו מנכ"לים וסמנכ"לים בכירים במשק
כיצד הם מנווטים במציאות החדשה עם תפיסות אסטרטגיות חדשניות
ונגלה מהם מנועי הצמיחה והחדשנות שלהם לשנת  ,2022בוועידה הגדולה מכולן ב 10 -בנובמבר

אבינועם ספיר,
מנכ"ל תיקון עולם,
קנביט

אורי סירקיס,
מנכ''ל חברת
ישראייר

סילביה אלקלעי,
חזי חלאויה,
 VP. Global Operationsסמנכ"לית שרשרת
אספקה
NICE
ג'ונסון & ג'ונסון

ערן מנדלבוים ,סיגל מנהיים קצוביץ,
מנכ"לית DSV
מ .תחום ייצור מתקדם
כתר פלסטיק

שחר פיין,
EVP Business
כנפית
לתמונת משה(שיקו)
זאנה ,קרדיט צילום
לאבישג שאר ישוב

שי-לי שפיגלמן,
אלדד תמיר,
מנכ"לית משרד
מנכ"ל ובעלים בית
ההשקעות תמיר פישמן המדע והטכנולוגיה

מנשה בן חים,
coo
תעשיה אווירית

משה(שיקו ) זאנה,
מנכ"ל
נמל אשדוד

אבי בן אסייג,
מנכ"ל
אסם

ניר לוינגר,
נעמה קונור גל,
מנכ"ל החברה
יו''רית ומנחה ,מנהלת
מפעל המערכות  Landaהמרכזית למשקאות

ג׳ני גרינפרס,
רפי רוזליס,
VP .Head of Supply
CEO
Chain Systems
DHL Global Forwarding
Philips Royal
Israel & Southern Europe

אמיר שני,
סגן נשיא
לשכת המסחר

עדי יופה,
אורן אבראשי,
ד"ר נאווה שקד,
מומחית לטכנולוגיות טרנדולוגית ומומחית
מנהל חדשנות
ואחריות תאגידית טמפו תבוניות .גיליז מער' מידע לעתידנות עסקית

אייל קמיל,
סמנכ''ל תפעול
ולוגיסטיקה בזק

רונן שפירא,
סמנכ''ל מטענים
אל-על

על וועידת התפעול ושרשרת האספקה

עדני סימקין,
מנכ"ל חברת הספנות
ישראל MSC

דקלה מור,
סמנכ''לית בכירה
AVIV-AMCG

קובי בן משה,
מנכ''ל AVIV-AMCG

ערן תמיר,
Global CEO
ICL

נטעלי הררי,
COO
Beewise

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

הוועידה המובילה בישראל בתחום התפעול ושרשרת אספקה ,בה משתתפים מידי שנה למעלה מ900 -
בכירים ומובילי דעה במשק .השנה נעסוק בוועידה כיצד העולם שלנו השתנה בשנה אחת  2020 ,היתה קריאת השכמה לשגשג בעשור
הקרוב ,ממחיר אנושי וכלכלי עצום לתקופת המעבר .בכנס נדון בין היתר :מהם הטרנדים המרכזיים שיניעו את המעבר הזה?עם זאת
בשנה הזו התוודענו לחדשנות  ,סיפורי צמיחה מעוררי השראה  ,האצה טכנולוגית ודיגיטלית .לצד שינוי בהתנהגות הצרכנים .העולם
יוצא למסע של ראייה מפוכחת מעבר להיבטים הצרכניים של הדיגיטציה .מנהלים רבים הצליחו למנף את התקופה ולהציג צמיחה
משמעותית בתהליכי ליבה ולחזק את החוסן הארגוני שלהם בפני הלקוחות ,העובדים ולא פחות חשוב בעלי המניות .ארגונים רבים,
ממנפים זמנים קשים ולא בטוחים להמציא ולעצב מחדש את פעולותיהם בארגון .הצמיחה של הארגונים מתחילה בהאטה.
עבור חברי הפורום הישראלי לתפעול ושרשרת אספקה ההשתתפות
להרשמה לחצו
אינה כרוכה בתשלום ( 4משתתפים) ,מותנה ברישום מראש.

כאן

Zoom In Zoom Out
צמיחה וחדשנות
08:00
08:45

ארוחת בוקר עשירה ,פתיחת תערוכה ,התכנסות ונטוורקינג
מליאה מרכזי 
ת
יו"רית הוועידה ומנחה המליאה  -נעמה קונור גל ,מנהלת מפעל המערכות Landa
סיגל ג'ורג'ביץ' ,מנכ''לית הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת האספקה

09:00

מדע וטכנולוגיה כמנועי צמיחה כלכליים
שי-לי שפיגלמן ,מנכ"לית משרד החדשנות ,המדע והטכנולוגיה

09:20

דוברים מרכזיים :
חדשנות ומהפכה בעולם הכלכלי
אלדד תמיר ,מנכ"ל ובעלים – בית ההשקעות תמיר פישמן

09:40

הרצאת אורח :קבלת החלטות נועזות ,תוצאות ומגמות להמשך
אורי סירקיס ,מנכ"ל ישראייר

10:00

טלסקופ אל העתיד -עולם הפארמה העתידי ,קנאביס רפואי
אבינועם ספיר ,מנכ''ל קנביט תיקון עולם

10:20

מיוחד! אחד על אחד ריאיון מעורר השראה
מנחה :קובי בן משה ,מנכ"ל AVIV- AMCG
 One On Oneניר לוינגר ,מנכ"ל החברה המרכזית למשקאות

10:40

פנל אתגרי התובלה ,שילוח והשינוע באוויר ובים
חסינות שרשרת האספקה למגמות עולמיות ,השפעות על השוק המקומי והגלובאלי
מנחה :אמיר שני ,סגן נשיא לשכת המסחר
משתתפים:
ערן תמירGlobal CEO ICL ,
רפי רוזליסCEO Israel & Southern Europe DHL Global Forwarding ,
סיגל מנהיים קצוביץ ,מנכ"לית DSV
משה (שיקו) זאנה ,מנכ"ל נמל אשדוד
רונן שפירא ,סמנכ"ל מטענים אל  -על
עדני סימקין ,מנכ"ל  MSCישראל

11:20

המשכיות עסקית BCP
מנשה בן חיים COO ,תעשייה אווירית

11:40

״הארגון החדש-״customer success @B2B
קובי בן משה ,מנכ''ל AVIV-AMCG

12:00

הפסקת בראנץ' ותערוכה פתוחה

Zoom In Zoom Out
צמיחה וחדשנות
 12:30-13:30מושב א'(מקביל ל-ב')
בנושא :צמיחה באמצעות שיטות ניהול ושינוי תפיסות הפעלה פנים ארגוניות
יו"רית הוועידה ומנחה  -נעמה קונור גל ,מנהלת מפעל המערכות Landa
12:30

פרוייקט הסיבים בבזק  -תמיכת שרשרת האספקה
אייל קמיל ,סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה בזק

12:50

האקס פקטור של שרשרת האספקה
סילביה אלקלעי  ,סמנכ"ל שרשרת אספקה ג'ונסון & ג'ונסון

13:10

 Zoom Zoom & AIחדשנות בקבלת החלטות מבוססת  AIוניתוח חזוי
נטעלי הררי ,סמנכ"לית תפעול Beewise

 12:30-13:30מושב ב'(מקביל ל-א')בנושא :צמיחה דרך מיקוד לקוח ,ספקים ומהלכים
חוץ ארגוניים
יו''רית ומנחה :דקלה מור ,סמנכ"לית בכירהAVIV-AMCG
12:30

הסביבה העסקית העתידית והשפעתה על שרשרת האספקה
חזי חלאויהVP. Global Operations NICE ,

12:50

כיצד כלכלה מעגלית הופכת לליבת האסטרטגיה
אורן אבראשי ,מנהל חדשנות ואחריות תאגידית טמפו

13:10

שרשרת האספקה  -הטורבו להעלאת ביצועי צמיחה
ג׳ני גרינפרסVP .Head of Supply Chain Systems Philips Royal ,

 13:30-13:40הפסקה קצרה וחזרה לנעילת הוועידה
13:40

פאנל :סיפורי הצלחה של לקוחות -חדשנות תהליכית וטכנולוגית
מנחה :קובי בן משה ,מנכ"ל AVIV- AMCG
משתתפים :ד"ר נאווה שקד ,מומחית לטכנולוגיות תבוניות .גיליז מער' מידע
שחר פיין EVP Business ,כנפית
ערן מנדלבוים ,מנהל תחום ייצור מתקדם ,כתר פלסטיק

 14:10-14:50נעילת הועידה :השיטה לחזות מגמות בעולם משובש
מרצה אורחת :עדי יופה ,טרנדולוגית ומומחית לעתידנות עסקית .עוסקת
בשני העשורים האחרונים בניתוח וחיזוי מגמות עתיד בארגונים גדולים.
14:50

15:00
ייתכנו שינויים בתכנית

הענקת אות הוקרה לסמנכ''ל וותיק בתעשייה הישראלית שפעל ופועל לקידום
התעשייה בישראל
אבי בן אסייג ,מנכ"ל אסם
ארוחת צהריים

להרשמה לחצו כאן



לפרטים והרשמה ניתן לפנות בטלפוניםcoo1@israelforum.co.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 10.10.2021 :יינתן מחיר מיוחד
הפורום הישראלי לתפעול  ,haforum-letiful.co.ilניהול שרשרת אספקה www.scm-forum.co.il

22
שנה
של עשייה למען
החברות המובילות במשק
הפורום הישראלי לתפעול
וניהול שרשרת האספקה

Zoom In Zoom Out
צמיחה וחדשנות

