
 

 
 

 
 
  

        
 

 
 
 

 
 
 
 

 עשירה רישום וארוחת בוקר ,התכנסות 00:00-00:80

 
 מגמות ותגובת השרשרת בתקופת אי ודאותבנושא:  מליאה 00:80-00:80

 
 AVIV AMCG''ל , מנכמר ירון מונד -: יו''ר ומנחה המליאה דברי פתיחה 00:80-00:00

 , סמנכ''ל תפעול נמל אשדודמר אלדד וקסמן –יו''ר מועצת הפורום  דברי ברכה:      
 מנהלת הועידה, הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה - ריקי טבתהגב'       
  כת הספנות, נשיא לשיורם זבה ד''ר - ל בסחר הישראלי"סיכונים וסיכויים בשירות הספנות הבינ 00:00-00:90
 AVIV AMCG מנכ''ל ,מר ירון מונד - המפתחות להצלחה בשרשרת אספקה 09:25-09:50
 מנכ''ל פלקסטרוניקס ,מר אורי בכור - צמיחה בעתות משבר 00:00-00:00
 צה''ל ,, ראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקהאלוף קובי ברק -עיצוב המענה הלוגיסטי בתנאי אי וודאות  00:00-00:80
             תפעול כתר  סמנכ''ל ,המר שוקי סיגור - שותפים לניהול אסטרטגי של ההון האנושי בארגון 00:80-00:00

 פלסטיק                    
 

 הפסקה, כיבוד עשיר ותערוכה פתוחה למשתתפים 00:00-00:50
 

 
 )במקביל למושב ב'( מושב א' אסטרטגיה ותכנון בשרשרת האספקה 00:50-05:00

 
 סמנכ''ל יוניטרוניקס ,מר אורי קליינר  -דרכים אופרטיביות לתכנון וניהול שינויים במרכז לוגיסטי 00:50-09:00
 ן, ראש מנהלת תכנועמי גבאימר   -שיטות חדשות לניהול מלאי בשיתוף פעולה עם ספקים 09:00-09:90

 לוגיסטיקה ושירות בקבוצת אלביט                    
    , מנהל רשת מגה מר אמוץ בכר - תמורות בקמעונאות והיערכות מגה קמעונאות לשינוימגמות ו 09:90-09:00

 בול קבוצת מגה קמעונאות                     
               ייצור ותפעול תנובה  , מנהל חטיבתמר יפתח בלוך -נות תפעולית בתנובה יישום מצויהובלת  09:00-05:00

 החלב תשלובת                    
 

 )במקביל למושב א'( מושב ב' אתגרי ניהול השינוי ודרכי התמודדות 00:50-05:00

 
00:50-09:00 From Outsourcing to Partnering - שירותיTPL  ר אבי ולדמןמ - לענף הקמעונאות, 
 Wrigley סמנכ''ל בחברת ,ומר דודי וולקפליינג קרגו  FCמנכ''ל                     
  – אינדיגו HP בתקופת אי ודאות בחברת low cost countries -ייצור מקומי או ייצור ב 09:00-09:90
 אינדיגו  HP, סמנכ''ל תפעול מר יורם קריבין                    
 , סמנכ''ל בכיר בסלקוםמר עמוס מאור - השינוי ומבחן השירות במכירה בסלולר ניהול 09:90-09:00
             , סמנכ''ל תפעול אלדד וקסמןמר  -מנקודת ראות של מנהל  - הלכה למעשה םהרפורמה בנמלי 09:00-05:00

 נמל אשדוד                    
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            COO02@ZAHAV.NET.ILאימייל :   3406546-30, 4955996-30: לפרטים והרשמה ניתן לפנות בטלפונים
 בכירים מאותו ארגון, מותנה ברישום מראש 6 -השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלום ל

 יינתן מחיר מיוחד 14.13.6316למי שאינו חבר בפורום ההשתתפות כרוכה בתשלום. לנרשמים עד לתאריך: 

www.israsafetyforum.net  פורטל הידע לניהול סיכונים | www.isafetyforum.co.il מערכת בטיחות קבלנים 

l.co.illetifu-www.haforum הפורום הישראלי לתפעול | forum.co.il-www.scm  פורטל ידע ניהול שרשרת אספקה 

 
 מקצוענים ובכירים במשק בדיון פתוח סביב שולחנות עגולים בנושאים: –''כיכר המדינה'' 10:15-16:03

 

  Best practices -שרשרת האספקה העתידית

  ?כיצד עושים זאת נכון –ניהול שינוי 

 גמישות תפעולית וניהול סיכונים –ניהול התכנון בהתמודדות עם סביבת אי ודאות 

 עם הכספים, חטיבה עסקית, שיווק ומכירות –ניהול ממשקים משותפים בשרשרת ומחוצה לה 

  9005 -והיערכות ל 9009תמונת מצב  –המאבק הצרכני 

 ועוד commodities, סביבה של עלויות מחירי LCCSבאלי, רכש גלו – 9009-9005אתגרי מנהל הרכש 

LEAN בלוגיסטיקה 

 ע"י מומחי התוכן של כל שולחןהדיונים הצגת סיכומי 

  ארוחת צהריים עשירה וביקור בתערוכה פתוחה למשתתפים 16:03-15:03

 
 ייתכנו שינויים בתוכנית*
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