הוועידה השש-עשרה בתחום SCM

של הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה
כנס החברות המובילות במשק בתאריך 16.11.2016
הועידה ה 16 -ברציפות

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

שרשרת אספקה יוצרת ערך בעולם עסקי משתנה

התפתחויות טכנולוגיות מהירות משפיעות על מודלים עסקיים ומשבשות את הדרך המסורתית לניהול עסקים בכול ענפי המשק .השינויים
הטכנולוגיים והעסקיים מציבים את הניהול המתקדם של שרשרת אספקה בחזית ההתמודדות העסקית.
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.

דוד לוסטיג

עופר בלוך

אשר גרינבאום

שי באב"ד

מירב קולדורף פרופ' בועז רונן

גלעד גורביץ'

אבי אשכנזי

משה סוכר

תא"ל זיו אבטליון

ערן שחר

בועידה ישתתפו מאות ( )600-700מבכירי השרשרת הניהולית ,אשר
מלווים את הפורום :צמרת המנהלים המובילים במשק ביניהם מנכ''לים,
סמנכ''לי תפעול ,סמנכ''לי שרשרת האספקה ,מנהלי לוגיסטיקה ,מנהלי
חומר ,רכש ,תפעול ,סמנכ''לי כספים ,מנהלי מכירות ושיווק ,ספקי פתרונות
שירותים ועוד.

דני גולדשטיין

בועז דנילוב

אבי כץ

דורון שחר

שחר זיו

עדי מורן

חסות והובלה מקצועית

חסות על

על במת הכנס יציגו מומחים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם ,בצד הכנס
תתקיים תערוכה עם החידושים האחרונים והמידע המעודכן והמקצועי ביותר.
הפורום משמש במשך  18שנים וימשיך לשמש בשנים הבאות כבסיס לחילופי
דיעות ,ידע ,ניסיון וחדשנויות בין עמיתים המתמודדים עם אתגרים שונים.

חסות ראשית
משהו חדש קורה בדואר
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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 30.9.2016 :יינתן מחיר מיוחד

הפורום הישראלי לתפעול:

www.haforum-letiful.co.il

וק
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*ייתכנו שינויים בתוכנית

 08:00-08:45התכנסות ,רישום וארוחת בוקר עשירה
 08:45-12:00מליאה
דברי ברכה :יו''ר הועידה ומנחה המליאה  -מר אבי אשכנזי ,סמנכ''ל שרשרת אספקה קבוצת יוניליוור
הגב' סיגל ג'ורג'ביץ' ,מנכ''ל הפורום
דברי פתיחה -עו''ד שי באב''ד ,מנכ''ל משרד האוצר
ניהול שרשרת החשמל בעידן של אי-ודאות רגולטורית  -מר עופר בלוך ,מנכ''ל חברת החשמל
ההזדמנות שבשינוי  -מר דני גולדשטיין ,מנכ''ל דואר ישראל
לאן הולכת התעשייה המקומית – המהפכה התעשייתית הרביעית – מר בועז דנילוב ,שותף בכיר AVIV-AMCG
כלכלה שיתופית והשלכותיה על שרשרת האספקה – מר שחר זיו ,מנהל שותף BDO
מאפס לחמש – חלום שהפך לחזון  -מר אבי כץ ,נשיא קרן הגשמה ומייסד קופיקס
ניהול ממוקד ערך בשרשרת האספקה  -פרופ' (אמריטוס) בעז רונן ,הפקולטה לניהול ע''ש קולר ,אוניברסיטת תל אביב
 12:00-12:25הפסקה וכיבוד
מושב א' (במקביל למושב ב')
 12:25-14:30שרשרת אספקה כבסיס ליתרון תחרותי עסקי  -יו''ר ומנחת המושב :הגב' עדי מורן ,מנהלת חטיבת הייעוץ הניהולי AVIV-AMCG
מיזוג זרוע היבשה ואגף הטכנולוגיה  -תא''ל זיו אבטליון ,ראש מנהלת מיזוג מז''י  -אט"ל
חדשנות בפיתוח וניהול רכש  -מר דורון שחר ,ראש אגף רכש וחומר צ'ק פויינט
השוק הפרטי  – Sailing a big ship in a red oceanמר גלעד גורביץ' ,סמנכ''ל שרשרת אספקה חוגלה קימברלי
קידום שותפות חוצה ארגון בתהליך  s&opבטמפו  -הגב' מירב קולדורף ,מנהלת מח' תכנון ורכש טמפו
מושב ב' (במקביל למושב א')
 12:25-14:30אתגרים והזדמנויות עדכניים בניהול תפעול ושרשרת האספקה -
יו''ר ומנחה המושב :מר בועז דנילוב ,מנהל תחום AVIV- AMCG business & strategy
צמצום טביעת הרגל הסביבתית בשרשרת האספקה  -מר אבי אשכנזי ,סמנכ''ל שרשרת אספקה יוניליוור
קיימות ( )sustainabilityבשרשרת האספקה – מר אשר גרינבאום ,ממלא מקום מנכ''ל כי''ל
מצויינות תפעולית לשיפור הפריון והתחרותיות בתעשיית הפארמה הגלובלית  -מר דוד לוסטיג סמנכ״ל בכיר לתפעול ,טבע
פרמצבטיקה
רגולציה סביבתית והזדמנויות – מר משה סוכר ,סמנכ''ל ומנהל מינהל תשתיות ולוגיסטיקה רפאל
נעילת הועידה במליאה
שרשרת אספקה בהתלהבות  -ד''ר התלהבות מר ערן שחר ,מרצה ,חוקר ומנסח תהליכי התלהבות ודרייב של בני אדם.
 15:00-16:00ארוחת צהריים עשירה וביקור בתערוכה פתוחה למשתתפים

בשיתוף

פורטל ידע ניהול שרשרת אספקה:
www.scm-forum.co.il

פורטל הידע לניהול סיכונים:

www.israsafetyforum.net

מערכת בטיחות קבלנים:

www.isafetyforum.co.il

