
תודה 
ברצוננו להביע את תודתנו הכנה לכל השותפים להצלחת הוועידה השנתית ה- 21  

כנס החברות המובילות במשק  מיום 10.11.2021  בכנס השתתפו כ- 700 מנהלים  בכירים ממגוון הסקטורים המובילים במשק
תודה לכל המשתתפים והאורחים הבכירים 

 Landa תודה ליו''רית הועידה: נעמה קונור גל, מנהלת מפעל המערכות
תודה ליקירי הפורום הרבים אשר ליוו את הפורום ושותפים להצלחתו מיום היווסדו (1999) במשך 22 שנה 

וממשיכים ללוות אותנו בפורומים המקצועיים עבור מנכ"לים, COO, סמנכ"לי שרשרת אספקה , סמנכ"לי תפעול , ייצור, מנהלי מפעלים , 
רכש ולוגיסטיקה, תכנון, מובילי Industry 4.0  ועוד 

הכנס עמד בהבטחתו להעביר חווית למידה מקצועית וחדשנית ורק בזכות המרצים המכובדים,
אשר הציגו על במת הכנס, המשובים שהתקבלו מעידים על איכות תכני ההרצאות - תודה לכולם!

אבי עיני, שופרסל                                                                     
אבישי סבן , אלביט מערכות                                               
אורנית חיים, הזרע סידס                                                    
                                                                 NVIDIA ,אושרי כהן
אייל פולד, יקבי כרמל                                                               
בני ינוביץ', חיל האוויר                                                                                                                          
גיל הללי, רנואר                                                                      
דוד נבט, תנובה                                                                       

דלית כצנלסון, תנובה
AVIV-AMCG ,דקלה מור

זוהר שוורץ, סנו 
 NICE ,חזי חלאויה

philips ,טל גרבינר
יהודה סוויד, פריגו
יואב וקסלר, רפאל

 יוסי חליפה, אלביט יבשה ותעש                                                       
כפיר סוויסה, סודהסטרים                                                              
לירן בסלי, תומר חברה ממשלתית 

מנשה בן חיים, תעשיה אווירית   
משה ריעני, קבוצת שטראוס 

עידן זו-ארץ, רב- בריח
 MUNTERS ,ערן לוי

שמעון פסח, דנלוג אינטרקוסמא

תודה לחברי וועדת ההיגוי:
שי-לי שפיגלמן, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

אלדד תמיר,  בית ההשקעות תמיר פישמן
אורי סירקיס,  ישראייר

ניר לוינגר,  החברה המרכזית למשקאות  
אבינועם ספיר, תיקון עולם קנביט

אמיר שני,  לשכת המסחר 
עדני סימקין,  MSC ישראל 

משה (שיקו) זאנה,  נמל אשדוד
רונן שפירא,  אל - על 

 ICL ,ערן תמיר
DHL Global Forwarding  ,רפי רוזליס

 DSV  ,סיגל מנהיים קצוביץ
מנשה בן חיים,  תעשייה אווירית

AVIV-AMCG ,קובי בן משה
אייל קמיל,  בזק

סילביה אלקלעי, ג'ונסון & ג'ונסון
Beewise  ,נטעלי הררי

שחר פיין, כנפית
ערן מנדלבוים, כתר פלסטיק

 עדי יופה, טרנדולוגית ומומחית לעתידנות עסקית
NICE  ,חזי חלאויה

אורן אבראשי,  טמפו
Philips Medica  ,טל גרבינר

תודה למרצים ולפנליסטים:

תודה לחברת גרין בוק, על הליווי בהיבט הטכנולוגי והפלטפורמה שלהם שאפשרה לכם לקיים נטווריקנג נוסף בכנס 

אנו לקראת סיום שנת פעילות 2021 , שנה מאתגרת עבור כולנו, אך עם עשייה מקצועית היברידית ומגוונת , אנו צועדים לשנת 2022 ומזמינים אתכם להשתתף במפגשים 
המקצועיים שהפורום יערוך בשנת הקרובה, הכנו תכנית שנתית ייחודית, לצד האתגרים המורכבים הצפויים גם בהמשך. הפורום מונה כיום למעלה מ- 1000 חברים 

בכירים  ממגוון הסקטורים במשק. אנו מזמינים את מי שאינו חבר בפורום להיות חלק ממנו בעשייה המקצועית המובילה בתחומה לקידום ניהול התפעול ושרשרת האספקה בארץ, 
כולל הזירה המקוונת והפיזית לבכירי התעשיינים, שרשרת האספקה ובכירי הרכש - לפרטים נוספים לחצו כאן

חסות מקצועית תודה לנותני החסות והשותפים:

בברכה ותודה על שיתוף הפעולה, נשמח לשתף פעולה גם בהמשך,
נעמה קונור גל,                                                        סיגל ג'ורג'ביץ'               קובי בן משה

מנהלת מפעל המערכות Landa                            מנכ''ל הפורום              מנכ"ל AVIV-AMCG חסות מקצועית

ברכות  לחבר מאיר אימבר, משנה למנכ''ל התפעול באסם עד לאחרונה על זכייתו בהוקרה על פועלו בתעשיה הישראלית
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