ההרשמה בעיצומה!

15.6.2022

SAVE
______the
DATE

חדשנות ברכש כערך עסקי ,צמיחה וחוסן
הזמנה לכנס בכירי הרכש

חברת משיק בשיתוף הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה

בכנס נכריז על הזוכים בתחרות ארגון הרכש המצטיין

בשנתיים האחרונות בחנו את חוסנן של שרשראות אספקה בינלאומיות כפי שלא היה מעולם .אתגרים מרכזיים בפנדמיה,
הציבו את נושאי הרכש ושרשרת האספקה במרכז התודעה הציבורית ופונקציית הרכש הוכיחה את עצמה שוב ושוב,
כמרכיב חיוני היודע להגיב במהירות לאתגרים בפניהם כולנו עמדנו ועומדים על מנת לייצר רציפות עסקית כלכלית וחברתית לה אנו
רגילים.לאחר שהרכש הוכיח את ערכו בזמן משבר ,כיצד הרכש ממשיך להתבסס על הישגיו כשהעולם מתקדם מגלי ההלם של
 2021 - 2020עם ממשלות ,עסקים וחברה שמקווים להתקדם לעבר עתיד בר-קיימא טוב יותר ,השנים הבאות ואף מעבר לכך ,אמורות
להוות הזדמנות פז ,לעצב ולהטמיע שיטות בשרשרת האספקה והרכש ,שיהיו בעלי איתנות ואחריות מתאימות יותר עבור המאה ה.21-
האירועים האחרונים הדגישו כי זווית ראיית הרכש היא לא רק עניין של לוגיסטיקה ועלות ,אלא גם חדשנות עסקית ,תגובתיות מהירה,
יצירתיות מסחרית ועוד כהכרח שיש להתייחס אליו יותר  -משהו שהוא קריטי עבור החוסן העתידי.

יום רביעי
15.6.2022

יו"ר הכנס רענן עמיר,
דירקטור רכש גלובאלי
נטפים

דינה גרץ,
סמנכ"לית רכש
עקיף גלובאלי ICL

אייל מורד,
ס .סמנכ"ל רכש
ולוגיסטיקה תע''א

עו"ד אביחי אהרונוף,
מומחה בהסכמים מסחריים
מקומיים ובינלאומיים

רו''ח אייל בן אבי,
שותף מנהל ,
חברת  EBAושות'

08:00

בואו לשמוע
וללמוד,
לרכוש כלים
וידע
וליצור
קשרים
למינוף עצמי
ועסקי
בכנס המוביל
עבור CPMs

אביתר פרץ,
Marcos Meibergen,
מנהל חדשנות וטכנולוגיה,
Kearney
אגף החשב הכללי משרד האוצר

הילה עופר ,מומחית
מיומנויות תקשורת
בינאישית לקום ולדבר

אווניו
איירפורטסיטי

ליאור מנגד,
דירקטור רכש כללי,
אמדוקס

להרשמה
לחצו כאן
הכנס המוביל בתחומו עבור בכירי הרכש ומובילי דעה במשק הישראלי.

עבור חברי הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה ולקוחות משיק,
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום  ,מותנה ברישום מראש.
ההרשמה לחברי הפורום לתפעול שרשרת אספקה ולקוחות משיק,
ללא עלות – עבור  4משתתפים
הבטיחו מקומכם ! לפרטים נוספים והרשמה בטלפון03-6955994 :
מיילcoo1@israelforum.co.il:
www.scm-forum.co.il haforum-letiful.co.il

ההרשמה בעיצומה!

15.6.2022

SAVE
______the
DATE

חדשנות ברכש כערך עסקי ,צמיחה וחוסן
08:00

התכנסות ,רישום וארוחת בוקר

08:45

דברי פתיחה יו''ר הכנס -רענן עמיר דירקטור רכש גלובאלי נטפים

09:10

מיקור חוץ של פרויקטים סיכונים וסיכויים  /האם חרגת מסף הסיכון שלך?
עו''ד אביחי אהרונוף ,מומחה בהסכמים מסחריים מקומיים ובינלאומיים

10:00

Trends in procurement-Marcos Meibergen Kearney

10:30

חדשנות ברכש הממשלתי מאתגר ליצירתיות
אביתר פרץ ,מנהל חדשנות וטכנולוגיה ,חבר הנהלת אגף החשב הכללי משרד האוצר

11:00

הפסקת בראנץ ונטוורקינג

11:30

נכנסים למציאות המדומה והמטאברס -ליאור מנגד ,דירקטור רכש כללי ,אמדוקס

12:00

התמודדות כיל בשוק הגלובאלי מול עליית המחירים  -דינה גרץ סמנכ"לית רכש עקיף גלובאלי ICL

12:30

דשבורד ניהולי של רכש בתעשיה אוירית  -אייל מורד ,ס .סמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה תע''א

13:00

שקיפות ואתיקה ברכש -רו''ח אייל בן אבי ,שותף מנהל  EBAושות' ,מומחה לניהול סיכונים וציות גלובאלי

13:30

נחשף לרכיב הסודי שמאפשר למנהלי רכש להיות מנוע צמיחה משמעותי בחברות -
הילה עופר ,מומחית מיומנויות תקשורת בינאישית לקום ולדבר

14:15

סיכום הכנס  ,הכרזה על הזוכים בתחרות ארגון הרכש המצטיין
אריה בן שמואלי ,מנכ''ל משיק

14:45

ארוחת צהריים
התכנית נתונה לשינויים*

להרשמה
לחצו כאן

בואו לשמוע
וללמוד,
לרכוש כלים
וידע
וליצור
קשרים
למינוף עצמי
ועסקי
בכנס המוביל
עבור CPMs

הכנס המוביל בתחומו עבור בכירי הרכש ומובילי דעה במשק הישראלי.

עבור חברי הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה ולקוחות
משיק ,ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום  ,מותנה ברישום מראש.
ההרשמה לחברי הפורום לתפעול שרשרת אספקה ולקוחות משיק ,
ללא עלות – עבור  4משתתפים
הבטיחו מקומכם ! לפרטים נוספים והרשמה בטלפון03-6955994 :
מיילcoo1@israelforum.co.il:
www.scm-forum.co.il haforum-letiful.co.il

