
וועידת ישראל ה-21
לניהול שרשרת האספקה

המחר כבר עבר!
מה צופן לנו העתיד?

חסות מקצועית 27.4.21
09:15–09:00 | דברי פתיחה וברכות

מליאת פתיחה
09:15 | "שרשרת האספקה – החולייה הקריטית!"

מליאת מרכזית מסכמת
 11:40-12:30

12:30 | סיום

מסלול 2 - הרכש:

10:30–11:40

רכש בעולם הקורונה-
עולם כמנהגו נוהג או שינוי טקטוני?

:Planning - 3 מסלול

10:30–11:40
שונות - בשינוי מתמיד

מסלול 1 - הלוגיסטיקה:

10:30–11:40

Last Mile, Last Meter
חדשנות בלוגיסטיקה

נאוית אדר, מנכ"ל ISCMA, מארגנת הוועידה

שלמה ארליך, יו"ר ISCMA, סמנכ"ל תפעול Cardo Systems, מרצה באקדמיה

השפעת השינויים על דרכי הסחר בעקבות הסכמי אברהם
אליצ'ה פרנקל, סמנכ"לית שיווק, פיתוח עסקי ומסחר, נמל חיפה

הרצאת ערך מוסף לכם המנהלים: להצליח בפחות זמן
כלים אפקטיביים לניהול פרויקטים והתנהלות אישית יעילה

מיכאל קריבוס, מומחה בעל וידע וניסיון של מעל 32 שנה בתחום התכנון,
UI/UX ניהול פרויקטים, ניהול הזמן, ניהול מוצר, אפיון חווית משתמש

Agile/SCRUM ויישום והטמעה של מתודולוגיות

 | 12:00-12:30

09:15-10:00 | פאנל מנכ"לים של ארגונים מובילים בתעשייה 

רפי טומשוף, מנכ"ל פרוגרמה חברת ייעוץ ניהולי בינ"ל
המתמחה בעולמות התפעול ושרשרת האספקה

נושא:
אתגרים ניהוליים ממשבר ליום שאחרי

משתתפים (לפי הא‘-ב‘): הנחייה:

גבי מיודובניק, נשיא ומנכ"ל, נטפים

Stratasys ד"ר יואב זייף מנכ“ל

מוטי גוטמן, מנכ"ל, מטריקס

איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל

Mr. Marcio Urban, Fruit Supply Chain Director, Chiquita Brands International, Switzerland

10:30-10:40
מנחה: מירב גרוסמן

ייעוץ וניהול בשרשרת אספקה
וטכנולוגיות מידע,

מנמ"ר קבוצת יונידרס

10:30-10:40
מנחה: עידית פלוך

יועצת בכירה, מנהלת תחום רכש,
פרוגרמה

10:30-10:40
מנחה : אילן יובל

יזם ומומחה eCommerce, יו"ר פורום 
ISCMA -שרשרת אספקה דיגיטלית ב

11:20-11:40
טכנולוגיות למצוינות תפעולית

בשרשרת האספקה באתגרי התקופה
תומר רז, מנהל תחום יישומים פנים 

ארגוני - IT, החברה המרכזית למשקאות

11:00-11:20
ה-Last Mile החדש- סוף עידן

המחסנים הלוגיסטיים

דביר קורן, סמנכ"ל פיתוח עסקי
GetPackage

10:40-11:00
On-demand: מגמות וטרנדים

בשרשרת אספקה דיגיטלית

אופיר ברונהיים, מנהל חדשנות  
DSV Global Transport and Logistics

11:20-11:40

GloCal – ניהול רכש אסטרטגי 
בחברה גלוקאלית

סער שפירא, מנהל רכש בחטיבה 
Nestle הגלובלית, גלידות

11:00-11:20
ניהול הרכש-

'ממציאים עצמם מחדש'

אריה רון, מנהל רכש ושילוח, קבוצת 
נייר, חדרה

הקמת מערך רכש כשהעולם
'בהפרעה'

10:40-11:00

גילי אושרי, סמנכ"ל רכש, 
 Cronos Israel

 To Plan for Unpredictable Event

 

11:20-11:40

עדי ברק, מומחית בניהול שרשראות 
אספקה גלובליות

נגה קליין, מנהלת תכנון , סרגון

11:00-11:20
ממשבר להזדמנות: תכנון

מסלול מחדש
ענת שישי-יגיל, מנהלת תכנון מרכזי 

ותפעול חנויות, חטיבת התפעול 
ושרשרת האספקה, שופרסל

10:40-11:00
SC Planning Resilience

 Senior Director Global ,ערן אברט
Transformation & Planning Excel-

lence, טבע

Keynote Speaker 10:00-10:30 | הרצאת אורח -

 | 11:40-12:00

סיגל רגב רוזנברג, מנכ"לית, מאוחדת 

חסות
כסף

חסות
זהב

חסות
מקצועית


