הוועידה החמש-עשרה בתחום SCM
של הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה
כנס החברות המובילות במשק בתאריך 3.11.2015
הועידה ה 15 -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

תפעול ,שרשרת האספקה ,ניהול תהליכים ארגוניים
וערך ההון האנושי בארגונים המובילים במשק

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  16שנים וימשיך לשמש בשנים הבאות כבסיס לחילופי
דיעות ,ידע ,ניסיון וחדשנויות בין עמיתים המתמודדים עם אתגרים שונים.
*ייתכנו שינויים בתוכנית

 08:00-08:45התכנסות ,רישום וארוחת בוקר עשירה
 08:45-11:35מליאה
 08:45-9:00דברי ברכה :יו''ר הועידה ומנחה המליאה  -מר עמוס גבאיSenior director Procurement & Supply Chain, HP ,
הגב' סיגל ג'ורג'ביץ' ,מנכ''ל הפורום ,הגב' ריקי טבת ,מנהלת הועידה
 09:00-09:25שרשרת האספקה כיתרון תחרותי ביעדי החברה  -מר עמוס גבאיSenior director Procurement & Supply Chain, HP ,
 09:25-09:50יחסי הגומלין בין הכלכלה והתעשיות הבטחוניות במדינת ישראל  -מר אבי פלדר מנכ''ל התעשיה הצבאית
 09:50-10:15שינויים בתובלה הימית בעולם  -מר יצחק בלומנטל ,מנכ''ל בפועל חברת נמל אשדוד
 10:15-10:40הערכות מאקרו עדכניות  -ד''ר גיל מיכאל בפמן ,ראש אגף כלכלה חט' פיננסית וכלכלן ראשי בנק לאומי
 - UPLOAD 10:40-11:05מר נעם מנלה  -חוקר את השפעת הטכנולוגיה והרשתות השיתופיות על חדשנות עסקית וארגונית.
 11:05-11:30אסטרטגיות בהתייעלות  -מר בעז דנילוב ,מנהל תחום business & strategy AVIV –AMCG
 11:30-12:00הפסקה ,כיבוד עשיר ותערוכה פתוחה למשתתפים
מושב א' (במקביל למושב ב')
 12:00-14:35ניהול התפעול ,לוגיסטיקה ושרשרת אספקה  -יו''ר ומנחת המושב :עדי מורן ,מנהלת חטיבת תעשיה AVIV AMCG
 12:00-12:30התפתחות המקצועות בלוגיסטיקה המודרנית ובלוגיסטיקת העתיד  -מר משה ריעני ,סמנכ''ל שרשרת אספקה שטראוס ישראל
" 12:30-13:00האחריות בידיים שלי" ...שיפור ביצועים באמצעות תרבות של אחריות אישית בשטח
מר דניאל דולב ,סמנכ"ל תפעול קוקה-קולה ישראל
" 13:00-13:30ניהול סיכונים – ממשבר להזדמנות" אירוע שריפת איקאה נתניה  -מר דוד משה סבן CFO ,איקאה
 13:30-14:00אתגרים ממזרח וממערב בשרשרת אספקה גלובאלית  -מר עפר פלגVP Global supply chain, SUN PHARMA ,
 14:00-14:35לוגיסטיקה בחיל האוויר  -אלוף משנה אבי רג'ואן ,ראש מח' תכנון איכות ומשאבים בחיל האוויר
מושב ב' (במקביל למושב א')
 12:00-14:35מנחת המושב :הגב' אפרת רימר ,מנהלת אגף אסטרטגיית ופיתוח שרשרת אספקה HP
 12:00-12:30רפאל חברת היי טק ממשלתית ,קיבוצית ,תחרותית ומרוויחה ,הכיצד?  -מר יגאל סרברו ,סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש וארגון רפאל
 12:30-13:00אתגרי ההון האנושי בעידן הוועדים וההתארגנויות הקיבוציות –
מר אהוד ניצן ,סמנכ''ל משאבי אנוש ומינהל כי''ל ישראל (כימיקלים לישראל)
 13:00-13:30אתגרים בפיתוח ושימור ההון האנושי  -הגב' יהודית ימפולסקי ,סמנכ"לית משאבי אנוש אינטל ישראל
 13:30-14:00מערכות קשרים והצלחה עסקית הדור הבא  -הגב' מיכל יוסף ,מומחית לניהול מו"מ ,מגשרת יועצת ומנחה
 14:00-14:35ניהול כם אדם בצה''ל  -תת אלוף גדי אגמון ,ראש מטה אגף כח אדם ,צה''ל
 14:35-15:30ארוחת צהריים עשירה וביקור בתערוכה פתוחה למשתתפים

חסות ראשית
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לפרטים והרשמה ניתן לפנות:
טל‘077-5230823 ,03-6955994 :
אימיילcoo02@zahav.net.il :
למי שאינו חבר בפורום ההשתתפות כרוכה בתשלום
לנרשמים עד לתאריך 20.10.2015 :יינתן מחיר מיוחד

הפורום הישראלי לתפעול:

www.haforum-letiful.co.il

בשיתוף
שנת היובל
www.ashdodport.co.il

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

