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מנשה בן חים,
סמנכ"ל תפעול
ושרשרת אספקה

תע"א

נעמה קונור גל,
יו''רית ומנחה, מנהלת

Landa מפעל המערכות

Zoom In Zoom Out צמיחה וחדשנות

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

האספקה

ג׳ני גרינפרס, 
VP .Head of Supply

Chain Systems
Philips Royal

סילביה אלקלעי,
סמנכ"לית שרשרת

אספקה 
ג'ונסון & ג'ונסון

אורי סירקיס,
מנכ''ל  חברת
ישראייר

קובי בן משה,
 AVIV-AMCG מנכ''ל

אלדד תמיר, 
מנכ"ל ובעלים בית

ההשקעות תמיר פישמן 

שי-לי שפיגלמן
מנכ"לית משרד

המדע והטכנולוגיה

הוועידה המובילה בישראל בתחום התפעול ושרשרת אספקה, בה משתתפים מידי שנה למעלה מ- 900 
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 

אינה כרוכה בתשלום (4 משתתפים), מותנה ברישום מראש.

כנס החברות המובילות במשק
 הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה 

 

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 2022, בוועידה הגדולה מכולן ב- 10 בנובמבר 
 

משה(שיקו ) זאנה,
מנכ"ל 

נמל אשדוד

 סיגל מנהיים קצוביץ,
 DSV מנכ"לית 

רונן שפירא,
סמנכ''ל מטענים

אל-על

נטעלי הררי,
COO

Beewise

חזי חלאויה,
VP. Global Operations

NICE
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ערן תמיר, 
Global CEO

ICL

אבניו מרכז 
הכנסים והקונגרסים

10.11.2021

על וועידת התפעול ושרשרת האספקה 

חסות מקצועית

08:00

להרשמה לחצו כאן

אמיר שני,
ס. נשיא איגוד
לשכות המסחר

אורן אבראשי,
מנהל חדשנות

 ואחריות תאגידית טמפו

אייל קמיל, 
סמנכ''ל תפעול
ולוגיסטיקה בזק

קרדיט: אבישג שאר ישוב

2020 was a wake-up call

דקלה מור,
סמנכ''לית בכירה

AVIV-AMCG

ניר לוינגר, 
מנכ"ל החברה

המרכזית למשקאות

אבינועם ספיר,
מנכ"ל תיקון עולם,

קנביט

2022

עדני סימקין,
מנכ"ל חברת הספנות

MSC ישראל

https://www.scm-forum.co.il/save-the-date-10-11-2021/



