
How to beat the competition by thinking out of the box?
Liron Yedidsion, Ph.D. Senior Research Scientist, Amazon USA

ניהול מסע לקוח בעולם החדש
צביקה ביידא, סמנכ"ל לקוחות ושירות, שופרסל

אחרי הבחירות ובפתח עשור חדש- זמן לבחירות נכונות!
ראיון 1:1 בהנחיית: מלי ביצור פרנס, מנכ"לית קבוצת Tefen & יונה פוגל, מבכירי התעשייה והבנקאות בישראל

מהפכת מצברי הליתיום – חיסכון ויעילות בניהול המרלו"ג
אודי סורקיס, מנכ"ל טלרון

 Spirit One -חשיפה ראשונה לעולם הלוגיסטיקה של ה
Same-Day Delivery - כלי טיס חשמלי שפותח במיוחד לשילוח מהיר של מטענים ו

אילן יובל, מייסד- שותף, חברת גדפין

הפסקה ופיצול ל- 3 מסלולי תוכן מקבילים

התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה

ISCMA ברכות:   נאוית אדר, מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
   נדין חכם, מנהלת הוועידה, מידע כנסים

ISCMA שלמה ארליך, יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה   

Flex ,מנחה הוועידה: אסף ברדה, מנהל חטיבת התפעול

Supply Chain Excellence Award
חלוקת הפרס והצגת הפרויקט הזוכה בתחרות על ידי צוות השיפוט:

Cardo Systems ,רפי טומשוף, פרוגרמה  עפר לינצ'בסקי, קבוצת גדות  מירב גרוסמן  שלמה ארליך 
 אלון ברנע, אפקה תל אביב  ד"ר יובל הדס, בר אילן  עופר רז, קבוצת גדות

Food for Thought - אתגרי אסם נסטלה בעולם המזון המתפתח
אבי בן אסאייג, מנכ"ל קבוצת אסם

מגמות עולמיות עתידיות בשרשרת האספקה- הרצאה חווייתית עם הקהל
רפי טומשוף, יועץ בינלאומי בכיר, מנכ"ל פרוגרמה

 12:05 - 12:15 
 Machine Learning -שימוש ב
לחיזוי מכירות ומלאי – כיצד ניתן 
לתכנן טוב יותר ולהימנע ממצבי 

חוסר / עודף מלאי 
Curve ,שי כהן, סמנכ"ל מכירות

 12:15 - 12:30 
לוגיסטיקה 4.0 - חדשנות 

באוטומציה ללוגיסטיקה פנים 
מפעלית ולקווי ייצור

ערן מנדלבוים
ראש תחום אוטומציה ותעשיה 4.0 
 BDO Operational Excellence

 12:05 - 12:20 
Robotic order fulfillment-

 a game changer in
warehouse logistics

Caja ,CRO & EVP ,חנה ינובסקי

 12:20 - 12:35 
תכנון אופטימלי של שרשרת 
אספקה מורכבת – הדגמה 

  Retail -מעולם ה
ASC צור אמיתי, מנכ"ל

 12:05 - 12:20 
אינטגרציה בשרשרת האספקה 

בעולם בהפרעה – שיתוף ושותפות
עדי ברק, דירקטור ומנהלת 

שרשרת האספקה של חטיבת הל"א
אלביט מערכות

 12:20 - 12:40 
רכש מסין בצל משבר הקורונה 

יעל טראו, סמנכ"לית שיווק, הליוס 
מומי יובינר, מנהל רכש בתחום 

מערכות צנרת וכיבוי האש

בהנחיית:
מירב גרוסמן, ייעוץ אסטרטגי 

למערכות שרשרת אספקה גלובליות

טכנולוגיות וחדשנות
הנעת הרכש בעולם "בהפרעה"בשרשרת האספקה

בהנחיית:
עידית פלוך, יועצת בכירה, 

פרוגרמה

לוגיסטיקה חכמה

בהנחיית:
אבי עיני, מנהל הלוגיסטיקה, שופרסל 

ISCMA-ויו"ר פורום לוגיסטיקה ב

International
Keynote 
Speaker

08:00 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 09:45

09:45 - 10:05

10:05 - 10:25

10:25 - 10:40

10:40 - 11:05

11:05 - 11:20

11:20 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00-13:00

12:00 - 12:05

הפסגה הבינלאומית ה-20

לניהול שרשרת
פקה הא



להשתתפות בהגרלות עם 2 פרסים שווים במיוחד 
בחסות חברת

 SCAN
ME

 12:30 - 12:50 
 How Supply Chains can

 save the World
Alan Duncan, Senior 

Director of Industry Strategy 
(Manufacturing) EMEA at JDA 

Software

 12:50 - 13:00 
One to one or one to many
 Paxxi גבעון פלד, מנכ"ל ומייסד

 12:35 - 13:00 
פאנל מומחים: הטכנולוגיה 
שמאחורי לוגיסטיקה חכמה

בהנחיית רונן גולדשטיין, שותף
ויועץ בכיר, פרוגרמה

בהשתתפות:
 שי סוויסה, סגן סמנכ"ל שרשרת  

אספקה, שיבא תל השומר   
 דודו דדון, מנהל שרשרת אספקה, קליר
 אבי סבן, מנהל מערכות מידע, מי עדן

 אבי עיני, מנהל הלוגיסטיקה, 
שופרסל   

 12:40 - 13:00 
רכש כמרכז רווח: הקמת מערך 

רכש מרכזי לקבוצת מנורה 
מבטחים בעידן חדשנות ודיגיטל

איה לנגל, מנהלת תחום רכש
קבוצת מנורה מבטחים

הפסקה וחזרה למליאה ראשית

ממשקים פנים ארגוניים בשרשרת האספקה
פאנל בכירים בנושא חשיבות הממשקים בין מחלקות הארגון השונות: הנהלה, שירות, כספים, מכירות, רכש ולוגיסטיקה 

בתהליך התייעלות שרשרת האספקה
בהנחיית: רם לוי, מנהל פעילות ישראל, פרוגרמה

  אורן מילר, סמנכ"ל וראש אגף כספים, טיב טעם
GOLBARY / SACARA ,עפר אורון, סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה  

  שלומי שמיר, סמנכ"ל מכירות, קבוצת ויסוצקי
  יוסי חליפה, מנהל הרכש, אלביט חטיבת יבשה ותע"ש

  קובי שוהם, סמנכ"ל ייצור והנדסה, מדינול

לקחים מטרנספורמציה דיגיטלית בעולם
McKinsey & Company ,אריאל דוידסון, שותף עמית

Knut Alicke, Partner, Practice Expert in the Supply Chain Management :מארח את

הרצאת ערך מוסף למנהלים – "ניהול מנצח" - הרצאה חובה!
ד"ר רוני פורת, אומן במה בינתחומי, מרצה ומנחה סדנאות מנהיגות למנהלים ולקהל הרחב בארץ ובעולם

 Zetes דברי סיכום והכרזה על הזוכים בהגרלות בחסות חברת

ארוחת צהריים עשירה  *למשתתפים בעלי כרטיס הכולל ארוחת צהריים בסיום הוועידה

13:00 - 13:20

13:20 - 13:50

13:50 - 14:10

14:10 - 14:50

14:50 - 15:00 

15:00

Programa
חסות מקצועית:

DEVELOPMENTS HK LIMITED

CMYK

C 73
M 9 
Y 8 
K 0

C 70
M 60
Y 60
K 45

C 50
M 8
Y 5
K 0
Opacity 60

C 50
M 8
Y 5
K 0
Opacity 40

C 50
M 8
Y 5
K 0
Opacity 25

 

 

 


