הוועידה הארבע-עשרה בתחום SCM

של הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה
כנס החברות המובילות במשק בתאריך 11.11.2014
הועידה ה 14 -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

לנהל את הכסף בתפעול ובשרשרת ולהשפיע על השורה התחתונה
 SHOW ME THE MONEYקטר הצמיחה של הפורום

אם צריך להגדיר מטרה מרכזית לשרשרת האספקה בארגונים ,הרי המטרה היא לתת ערך לארגון ,ערך שימדד בתועלת כספית .היום יותר
מתמיד ,מנהלי תפעול ושרשרת אספקה מחפשים דרכים חדשות ויצירתיות לתת ערך לארגון ,תוך התמודדות עם סביבה עסקית שהופכת
להיות מורכבת ומאתגרת יותר ויותר .הועידה השנה תדון במגמות מרכזיות בעולם העסקי בכלל ובשרשרת האספקה בפרט ,המשתתפים יחשפו
לגישות מתקדמות ולטקטיקות "מחוץ לקופסא".
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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בועידה ישתתפו כל בכירי 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.
על במת הכנס יציגו מומחים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם ,בצד הכנס
תתקיים תערוכה עם החידושים האחרונים והמידע המעודכן והמקצועי
ביותר.
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הפורום שימש במשך  15שנים וימשיך לשמש בשנים הבאות כבסיס לחילופי
דיעות ,ידע ,ניסיון וחדשנויות בין עמיתים המתמודדים עם אתגרים שונים.
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התכנסות ,רישום וארוחת בוקר עשירה
מליאה
דברי ברכה :יו''ר הועידה ומנחה המליאה  -מר דורון בירן CFO ,מוטורולה סולושיינס
הגב' סיגל ג'ורג'ביץ' – מנכ''ל הפורום ,הגב' ריקי טבת  -מנהלת הועידה
איך מביאים כסף לארגון – יצירת ערך :חזון יצירתיות ומנהיגות -
ד''ר אלכס קומן ,מומחה ליצירת ערך באקדמית ת''א ,פרשן בכיר בלילה כלכלי
אתגרי ייצור בתעשייה הישראלית  -מר אבי מוטולה  -מנכ"ל אפריקה ישראל תעשיות וקבוצת נגב
מנהיגות ברגעים של אמת -ניהוג ,ניהול ופיקוד בשגרה ובעתות מבחן -
אלוף (במיל ).ד''ר יום טוב סמיה  -מנכ''ל IC green energy & member of Israel Corp. Group
הלוגיסטיקה בעתיד לאן ? מר אביעד בוסי  -מנכ''ל סלא מקבוצת טבע
ניהול מדדי פריון בתעשייה הישראלית – מר קובי בן משה ,מנכ''ל AVIV-AMCG
הפסקה ,כיבוד עשיר ותערוכה פתוחה למשתתפים
מושב א' (במקביל למושב ב')
תפעול שרשרת אספקה ומה שביניהם  -איך מביאים כסף לארגון
יו''ר ומנחה המושב :מר דורון בירן CFO ,מוטורולה סולושיינס
מנהיגות שיתופית – האם לשבור את מה שמצליח?  -מר מאיר אימבר ,משנה מנכ''ל תפעול אסם
חיזוק הממשק בין הרכש לתכנון בטרה החדשה  -מר אהוד שבת  -סמנכ''ל שרשרת אספקה טרה.
תפקיד מנהל שרשרת האספקה ותפעול בסביבה עיסקית דינאמית משתנה -
מר שמוליק חכם  -סמנכ''ל שרשרת אספקה קומברס
ניהול הסיכונים כתנאי להמשכיות עסקית – מר אלי לוי  -מנהל שרשרת אספקה קבוצת בז''ן
מקומה של שרשרת האספקה למיקסום ערך לקוח -
ד"ר גיא יוגב -מנהל תחום אסטרטגיית לקוח (קו פרויקט יועצים לניהול מקבוצת )BDO
פאנל סיכום מומחים
אורחים נוספים בפאנל :מר דורון ארבלי – יו''ר חברת אביר ולשעבר יו''ר רשות המיסים והמכס בישראל
מר חיים מזעקי  -סמנכ''ל תפעול דואר ישראל
מושב ב' (במקביל למושב א')
מגמות ואתגרים בסביבה העסקית והטכנולוגית
יו''ר ומנחה המושב :חן אשכנזי ,מנהל חטיבת תעשיה ,טכנולוגיה ומסחר AVIV-AMCG
כשמהנדס ,כלכלן ו HR-נכנסים לחדר – תכנית רב תחומית לשיפור הפריון – מר איתי אנגלנדר ,סמנכ"ל התפעול שטראוס ישראל
אתגרי שרשרת אספקה בצה''ל – אל''מ זיו אבטליון  -מפקד מצל''ח בצה''ל
עידוד תעשייה ישראלית ,אתגרי הייצור בהייטק  -מר דני בן עטר  -מנהל מפעל אינטל
אתגרי הייצור והיצוא בישראל בחברה גלובאלית  -מר שי טורטון -מנהל מפעל אפלייד מטיראלס
הרכש בעידן המודרני – מר קובי גולן  -מנהל אגף רכש ORANGE
פאנל סיכום מומחים
אורחים נוספים בפאנל :מר רמי לוי – מנכ''ל רמי לוי שיקמה
הגב' נאוה רביד  -מנכ''לית לוריאל ישראל
הגב' סיגל כספי  -מנהלת בכירה בתחומי קמעונאות ומסחר אלקטרוני.
לשעבר מנכ"ל וואלה! שופס ,אתר הסחר האלקטרוני המוביל בישראל.
ארוחת צהריים עשירה וביקור בתערוכה פתוחה למשתתפים

חסות ראשית
חסות משנית

לפרטים והרשמה ניתן לפנות:
טל‘03-6208345 ,03-6955994 :
אימיילCoo02@zahav.net.il :
למי שאינו חבר בפורום ההשתתפות כרוכה בתשלום
לנרשמים עד לתאריך 15.10.2014 :יינתן מחיר מיוחד

הפורום הישראלי לתפעול:
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www.haforum-letiful.co.il
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בשיתוף

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

