הוועידה התשע-עשרה בתחום SCM
של הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה
כנס החברות המובילות במשק בתאריך 13.11.2019
במרכז הכנסים והקונגרסים אווניו ,קריית שדה התעופה בן גוריון
המפגש הייחודי ,המוביל והגדול מסוגו בארץ

השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלום – עבור  4משתתפים – מותנה ברישום מראש

3D - Business - people & Processes - Tech
ניהול התפעול ושרשרת האספקה– הדרך למחר

המהפכה התעשייתית מתפתחת בקצב אקספוננציאלי .להבדיל מהקצב הליניארי שאפיין מהפכות קודמות ,היא הופכת על פיה כמעט כל ענף
בתעשייה ,ארגונים נדרשים להתמודד עם אתגרים בשלושה ממדים :אנשים – תהליכים  -טכנולוגיה .בכנס השנתי נבחן פתרונות לדרכי ההתמודדות
עם שלושת הממדים ,שיסייעו למנהלים להתקדם מנקודה  Aלנקודה  Bויוצגו כלים פרקטיים המצויים בשוק בשלושת הממדים שמעסיקים
מנהלים .הכנס יעסוק במודלים עסקיים חדשים ומעוררי השראה ,תפיסות הפעלה שונות ...מפי מנכ''לים ומנהלים בכירים בתעשייה .יוצגו סיפורי
לקוח של טרנספורמציה דיגיטלית בתפעול ובשרשרת האספקה בשלושה ממדים – הדרך למחר! בואו לשמוע מפי מומחים בארץ ובחו''ל
בועידה חשובה זו תינתן הזדמנות ייחודית עבור המנהלים המובילים והמקצוענים בתחום ,לקבל כלים לניהול התפעול ושרשרת האספקה ולשמוע
אספקטים שונים מפי מנהלים בכירים המובילים בתחום.
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בוועידה משתתפים כמדי שנה למעלה מ 800 -מנהלים בכירים ,מובילי דעה
בתחום מהארגונים המובילים במשק הישראלי מנכ''לים ,סמנכ"לי תפעול,
סמנכ"לי שרשרת האספקה ,מנהלי לוגיסטיקה ,מנהלי חומר ומנהלי רכש ,סמנכ"לי
כספים ,משאבי אנוש ,חשבים מכל הארגונים ,מנהלי מערכות מידע וטכנולוגיה
מהמוסדות והחברות המובילות במשק ,מנהלי ייבוא וייצוא וכל העוסקים בתחום:
משלחים המובילים בים ,באוויר וביבשה ,ספקי פתרונות שירותים ועוד.
בוועידה ינוהלו מושבים מקצועיים אשר יינתנו ע"י מיטב המומחים ודמויות מפתח
בתחום התפעול ושרשרת האספקה מהחברות המובילות במשק.
הפורום משמש במשך 20שנים וימשיך לשמש בשנים הבאות כבסיס לחילופי
דעות ,ידע ,ניסיון וחדשנויות בין עמיתים המתמודדים עם אתגרים שונים.
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לפרטים והרשמה ניתן לפנות:
טל‘03-6208345 ,03-6955994 :
אימיילcoo02@zahav.net.il :
למי שאינו חבר בפורום ההשתתפות כרוכה בתשלום
לנרשמים עד לתאריך 30.10.2019 :יינתן מחיר מיוחד
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*ייתכנו שינויים בתוכנית

 08:00-08:40התכנסות ,רישום ,ארוחת בוקר ונטוורקינג
08:40-12:00
מליאה מרכזית
דברי ברכה :יו''ר הועידה ומנחה המליאה  -עידן זו-ארץ ,מנכ''ל רב-בריח
סיגל ג'ורג'ביץ' ,מנכ''לית הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת האספקה
 08:40-09:00הענקת אות הוקרה לסמנכ''ל וותיק בתעשייה הישראלית שפעל ופועל לקידום התעשייה בישראל ,תוך שימוש וקידום
טרנספורמציה דיגיטלית
 09:00-09:10דברי פתיחה – שמואל דורנשטיין ,ראש ועדת רגולציה התאחדות התעשיינים יו''ר ובעלים רב-בריח
 09:10-09:30מימוש טכנולוגיות וחדשנות בשרשרת האספקה בצה''ל  -אלוף איציק תורג'מן ,ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה צה''ל
 09:30-09:45ראיון אחד על אחד  -שישתעשייה גלובאלית  -אבי זלצמן ,מנכ''ל קבוצת כפרית תעשיות
 09:45-10:05לחשוב בגדול  -השקעה בתעשייה בישראל  -יובל כהן ,מנכ''ל פורטיסימו
 10:05-10:25אתגרים וחדשנות בשער הכלכלי המוביל בישראל  -איציק כהן ,מנכ''ל בפועל נמל אשדוד
 10:25-10:45פרוייקט הגז הטבעי בישראל ככלי לחיזוק התעשיה בישראל  -נדב פרי ,סמנכ''ל רגולציה וקשרי חוץ דלק קידוחים
 10:45-11:40מרצה אורח :הראש ,הסוליות והנשמה  -רק השילוב מנצח  -עמוס שפירא ,לשעבר מנכ''ל אל-על ,סלקום ונשיא אונ' חיפה
 – 3D revolution 11:40-12:00קובי בן משה ,מנכ''ל AVIV-AMCG
 12:00-12:30הפסקה ,כיבוד עשיר ותערוכה פתוחה למשתתפים
מושב א' (במקביל למושב ב') בנושא :חזון ועתיד ארגון ואנשים
12:30-14:10
יו''ר ומנחה – עידן זו-ארץ מנכ''ל רב-בריח
 - Trust Data-KLA Systems &Processes Stratigic plan 12:30-12:55שרון יוגב ,סמנכ''לית שרשרת אספקהKLA -
 - Yes We plan- sodastream from guessing to planning 12:55-13:20דרור כהן ,מנהל מפעל סודהסטרים
 13:20-13:45סיפור לקוח טרנספורמציה דיגיטלית יוניליוור ברזיל  -אלעד שוורצברגInustry technology strategist Microsoft ,
" 13:45-14:10מוכנים למהפך? איך מתארגנים למהפכה התעשייתית הרביעית"  -אבי וייס ,סמנכ''ל משאבי אנוש ,סימנס ישראל
 12:30-14:10מושב ב' (במקביל למושב א') בנושא :הדרך למחר -טכנולוגיה כמשנה תהליכים ,חסמים והצלחות בתפעול ובשרשרת
יו''ר ומנחה דקלה מור ,סמנכ''לית בכירה AVIV-AMCG
 12:30-12:55המסע הדיגיטלי של מפעלי אינטל Intel manufacturing Digital Transformation Wins
שי מונזון ,מנהל קשרי תעשייה אינטל
 12:55-13:20טרנספורמציה ברכש והלוגיסטיקה במפעלי תע''א  -הגב' יפעת קארו גור ,רמ''ן רכש ולוגיסטיקה תעשיה אווירית
 13:20-13:45קידום חדשנות ומו''פ בישראל  -דר' מלכה ניר ,ראש זירת יצור מתקדם הרשות החדשנות
 13:45-14:10דיגיטציה של המדף – סיפור לקוח של רשת מזון ענקית באירופה
שלומי דיין  -סגן נשיא ,פיתוח עסקי ואסטרטגיה Trax
נעילת הועידה במליאה המרכזית  -האם אתם מוכנים? אמזון בישראל!
יו''ר הפנל שגיא סטוניס ,מוביל האיקומרס ומייסד תחום הדיגיטל בישראל
 14:15-15:00משתתפי הפנל מהחברות הבאות :יונתן אבגי  -סמנכ''ל בכיר  ,DHLערן טולדנו  -מנהל פעילות סופר-פארם און ליין,
עידן זו-ארץ מנכ''ל רב-בריח ,אביטל שטרנגולד  -סמנכ''לית תפעול  ,Fabricאילן ראדו  -סמנכ''ל טכנולוגיות ,RF Keeper
מאיה קלדרון  -סמנכ"לית חדשנות ופיתוח עסקי דואר ישראל
 15:00-16:00ארוחת צהריים

ממוצרים
בטכנולוגיה חדישה
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אתרי קבוצות הפורומים מייסודו של הפורום
הישראלי לתפעול :

משהו חדש קורה בדואר

בשיתוף

הפורום הישראלי לתפעול:
haforum-letiful.co.il
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פורטל ידע ניהול שרשרת אספקה:
www.scm-forum.co.il

מערכת בטיחות קבלנים:

www.isafetyforum.co.il

