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ליין אפ - פורט2פורט 2015 

08:00-09:00 הרשמה והתכנסות  
  (כיבוד רץ בוקר + צהריים לאורך כל היום) 

09:00-09:10 ברכות. 
דורון גבע מנכ"ל פורט2פורט 

09:10-09:30 מיקומה של ישראל בספנות העולמית 
  ד״ר יורם זבה, נשיא לשכת הספנות 

09:30-09:40 הספנות חוגגת 
  מציינים 25 שנה לסוכנות MSC ישראל 

  מציינים 45 שנה לסוכנויות ים מאוגדות א.מ.א 

09:40-10:00 במת טד: איך עושים עסקים בישראל?,  
  עפר לינצ׳בסקי, מנכ"ל קבוצת ממן 

   
10:00-11:10 פנל מרכזי - היחסים בין ספק ולקוח במציאות הלוגיסטית בישראל 

מנחה: גדי סוקניק – מגיש ״לילה כלכלי״ ערוץ 10 

11:10-11:30 במת טד: סיפורו של לקוח  
  גדי סוקניק, באחד על אחד  
  עם אבי כץ, מנכ"ל קופיקס 

פאנל לקוחות:פאנל ספקים:

שי ישמח, מנהל שרשרת האספקה הגלובלי, אבן קיסרמנדי זלצמן, מנכ"ל נמל חיפה

דודי בסון, לשעבר סמנכ"ל שרשרת אספקה, ק. נייר חדרהאיציק בלומנטל, מנכ"ל נמל אשדוד

רועי שטרנברג, מנהל הרכש והשילוח, חוגלה קימברלירני בן-יהודה, מנהל א. ישראל, צים

גיל אור, מנהל מסחרי יבוא ויצוא, חברת גלעםעו״ד פיני סבח, מנכ"ל מילניום

ליאור היינריך, מנהל הרכש הקונצרני, תנובהעדני סימקין, מנכ״ל MSC ישראל

שמעון פרי, מנהל אגף שינוע מגזר תעשייתי, כילרועי שלזינגר, מנכ״ל אשדוד בונדד
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חלק 2: חדשנות טכנולוגית בניהול תשתיות וסחר בינ״ל 

11:30-11:50 חשיפה ראשונה: מסוף המכולות Maasvlakte II שברוטרדם - המסוף  
  הטכנולוגי ביותר בעולם 

 Mr. Craig Halford, Regional Sales Manager, Navis  

11:50-12:30 מערכת "שער עולמי" עולה כיתה, לקראת השקת פיילוט חובה ביבוא 
  אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס 

  אמיר שני, יו״ר ארגון סוכני המכס והמשלחים הבינ״ל 

12:30-12:50 כיצד ניתן לצמצם ב-50% את עלויות ה-IT שלך 
 IBM System ברוך רובין, מנהל פיתוח עסקי  

חלק 3: שרשרת האספקה והכלכלה הגלובלית 
מנהל אקדמי ומנחה: משה דב, המרכז ללימודים אקדמיים 

13:00-13:15 דברי פתיחה  
  משה יחזקאל, יו״ר ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה 

13:15-13:45 הכלכלה הגלובלית, לאן?  
  פרופ׳ ליאו ליידרמן, הכלכלן הראשי בנק הפועלים 

13:45-14:15 שרשרת האספקה הגלובלית 
  ג׳וזיאן רוזנבאום, סמנכ״לית לוגיסטיקה בכתר פלסטיק 

חלק 4: חוגגים 70 שנה לחברת צים 

14:15-14:45 נאום ודברי ברכה, שר התחבורה ישראל כץ 
70 שנה של ספנות עברית, רפי דניאלי מנכ״ל צים   

חלק 5: חדשנות בשרשרת האספקה הגלובלית 

14:45-15:15 כיצד לנהל את השרשרת? 
  פרופ' דן גלאי, דקאן בית הספר סרנת לניהול, המרכז ללימודים אקדמיים 

15:15-15:35 כיצד בוחרים ספק לוגיסטי? 
  דודי בסון, לשעבר סמנכ״ל שרשרת אספקה בקבוצת מפעלי נייר חדרה 

15:35-16:00 הטכנלוגיה בשירות מנהל הרכש 
  אורן ברוד, מנהל רכש ויבוא חלפים, צ'מפיון מוטורס
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