כנס החברות המובילות במשק בתאריך 26.10.2010 :במרכז הכנסים והקונגרסים אווניו ,קריית שדה התעופה בן-גוריון
המפגש הייחודי ,המוביל והגדול מסוגו בארץ
השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלום ל 4-בכירים מאותו ארגון ,מותנה ברישום מראש

שרשרת האספקה כגשר לחדשנות
בועידה ישתתפו כל בכירי השרשרת הניהולית-האנושית ,אשר מלווים את הפורום :צמרת המנהלים המובילים במשק ביניהם מנכ''לים ,סמנכ''לי תפעול ,סמנכ''לי
שרשרת האספקה ,מנהלי לוגיסטיקה ,מנהלי חומר ומנהלי רכש ,תפעול ,סמנכ''לי כספים ,מנהלי מכירות ושיווק ,חשבים מכל הארגונים ,מנהלי מע' מידע וטכנולוגיה
מהמוסדות והחברות המובילות במשק ,מנהלי ייבוא וייצוא וכל העוסקים בתחום ,ספקי פתרונות שירותים ועוד .על במת הכנסים יציגו מומחים מהשורה הראשונה
בארץ ובעולם .בצד הכנסים תתקיים תערוכה עם החידושים האחרונים והמידע המעודכן והמקצועי ביותר .הפורום שימש במשך עשור כבסיס לחילופי דעות ,ידע,
ניסיון וחדשנות טכנולוגית בין עמיתים המתמודדים עם אתגרים שונים.
 08:00-08:45התכנסות ,רישום וארוחת בוקר עשירה

חסות על

 08:45-09:00מליאה מרכזית – דברי פתיחה :יו''ר ומנחה המליאה תא''ל )במיל'( מר ראובן פירשט ,שותף בקו פרויקט –
יועצים לניהול
דברי ברכה :יו''רית מועצת הפורום לתפעול ולניהול שרשרת אספקה ,הגב' אילת דרVP Supply Chain, Comverse ,
מר חיים שני ,מנכ''ל יוניטרוניקס
 09:00-09:20את המליאה נפתח במעמד אישיות ציבורית בכירה
 09:20-09:40מגמות עולמיות בספנות ,תובלה ונמלים  -ניצב )בדימ'( יעקב רז יו''ר הדירקטוריון ,נמל אשדוד
 09:40-10:00שרשרת אספקה דינאמית :מנוף צמיחה במציאות של שינוי מתמיד  -מר יצחק קאול ,י .קאול השקעות 2000
בע"מ ,בעבר מנכ"ל הדואר ,בזק וכלל
 10:00-10:20הישגים מפעליים באמצעות ערכים  -ד''ר מרתה בצאלאל ,מנהלת מפעל טבע י-ם
 10:20-10:45כלכלה גלובאלית לאן? תחזיות לשנים הקרובות  -הגב' דורית בן סימון ,סמנכ''לית בכירה ראש החטיבה
הפיננסית בנק דיסקונט
 10:45-11:15הפסקה ,כיבוד עשיר ותערוכה פתוחה למשתתפים
 11:15-13:20מושב א' בנושא :ניהול ממשקים ודילמות בעולם תפעול ושרשרת אספקה – יו''ר ומנחה המושב מר שי
ראשוני ,מנהל שיווק  FCפליינג קרגו )במקביל למושב ב'(

חסות ראשית

 - Integration as a better model 11:15-11:40הנושא הנבחר מתוך הכנס המוביל בארה"ב בתחום שרשרת האספקה
 - Scope West 8/2010מר אייל סבן ,סמנכ''ל בכיר בחברת יוניטרוניקס
'' 11:40:12:05וואלס עם השיווק'' )קשרי הגומלין ,שרשרת אספקה  /יחידה עסקית( מר משה ריעני ,סמנכ''ל שרשרת
אספקה ,שטראוס ישראל
 12:05-12:35מרכוז מול ביזור של מערכת ה - SC-מר ניסים ממו ,מנכ''ל אופיס דיפו ומר גיא צ'צ'יק ,סמנכ''ל שרשרת
אספקה ,ממשק מנכ''ל וסמנכ''ל SC
 12:35-12:55יחסי גומלין חטיבת המכירות עם שרשרת האספקה  -מר יוסי לוי ,סמנכ"ל החטיבה העסקית חוגלה
קימברלי ומר ארז מוסנזון ,סמנכ''ל שרשרת האספקה חוגלה קימברלי מקבוצת מפעלי נייר חדרה
 Moving From Support To Enabling 12:55-13:20רכש :מתמיכה למינוף  -מעגל השליטה מול מעגל ההשפעה  -הגב'
מעיין פלח ,מנהלת רכש אינטל ישראל
'' 13:20-13:40לשחק מטקות עם מערך המכירות'' – מר שלמה ארליך ,סמנכ''ל שרשרת אספקה גלובאליתECI ,
 11:15-13:40מושב ב' בנושא :שרשרת אספקה כמנוע לצמיחה והתחדשות  -יו''ר ומנחה המושב תא''ל )במיל'( ראובן
פירשט ,מנהל שותף בקו פרויקט – יועצים לניהול )במקביל למושב א'(
 11:15-11:40פתרונות לוגיסטיים מורכבים  FC -פליינג קרגו ו - HOT-מר אבי ולדמן ,מנכ''ל  FCפליינג קרגו
 11:40:12:05תהליך חניכת וטיפוח מהנדסי תהליך כמנוע צמיחה ויציבות מתקני ייצור  -מר יעקב כחלון ,סמנכ"ל תפעול
בכיר ,רותם אמפרט מקבוצת כימיקלים לישראל
 12:05-12:30תרומת שרשרת האספקה למצוינות הארגונית – מר שרון חובב ,מנהל שרשרת אספקה שירותי בריאות
כללית
 12:30-12:55הובלת תהליכי שינוי והתחדשות במערך הלוגיסטי בצה''ל  -אל''מ רפי כהן ,רמ''ח תוא''ר אט''ל בצה''ל
 12:55-13:20ללמוד מטעויות  -תובנות ממרומי  40שנות ניסיון בהקמה ותפעול מערכים לוגיסטיים  -יהודה אפרת ,יועץ בכיר
בינלאומי בתחום מערכים לוגיסטיים
'' 13:20-13:40פרויקט לילה טוב''  -מר שלמה ברימן ,מנכ''ל חברת נמלי ישראל

חסות משנית

 13:40-14:30פאנל רב שיח ''השולחן העגול'' יתקיים דיון פתוח בנושא :חדשנות ,התחדשות והתייעלות – Innovation,
 Renovation & Cost Reductionיו''ר ומנחה תא''ל )במיל'( מר ראובן פירשט ,שותף בחברת קו פרויקט – יועצים לניהול
משתתפים בפאנל:
מר אבי מזל טוב ,נשיא חטיבת תפעול ותשתיות אלווריון
מר חיים מזעקי ,סמנכ''ל תפעול דואר ישראל
מר חיים שני ,מנכ''ל חברת יוניטרוניקס
מר טל סברדלוב ,סמנכ''ל שרשרת אספקה הנקל  -סוד
מר יעקב זליקוביץ ,סמנכ''ל תפעול – KLA Tencor
מר משה ריעני ,סמנכ''ל שרשרת אספקה שטראוס
מר עמוס מאור ,סמנכ''ל תפעול ושרשרת אספקה סלקום
מר שוקי סיגורה ,סמנכ''ל תפעול כתר פלסטיק

בשיתוף

 14:30-15:30ארוחת צהריים עשירה וביקור בתערוכה פתוחה למשתתפים
 15:30-16:30ישיבת מועצת הפורום בראשותם של הגב' אילת דר – VP Supply Chain, Comverse ,יו''ר מועצת
הפורום ותא''ל )במיל( ראובן פירשט ,מנהל שותף בחברת קו פרויקט יועצים לניהול – משנה ליו''ר המועצה
*ייתכנו שינויים בתוכנית

לפרטים והרשמה ניתן לפנות בטלפונים 03-6208345 ,03-6955994 :אימייל COO02@ZAHAV.NET.IL :

השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלום ל 4-בכירים מאותו ארגון ,מותנה ברישום מראש
למי שאינו חבר בפורום ההשתתפות כרוכה בתשלום .לנרשמים עד  14.09.2010יינתן מחיר מיוחד
אתרי קבוצות הפורומים מייסודו של הפורום הישראלי לתפעול:
הפורום הישראלי לתפעול  | www.haforum-letiful.co.ilפורטל ידע ניהול שרשרת אספקה www.scm-forum.co.il
פורטל הידע לניהול סיכונים  | www.israsafetyforum.netמערכת בטיחות קבלנים www.isafetyforum.co.il

