האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA
האיגוד המקצועי המוביל באיכותו בישראל ,פועל משנת  ,2000חברים בו מאות (למעלה מ )900מנהלים בכירים
מלמעלה מ 500ארגונים מובילים במשק ,ממגוון התעשיות ,להשבחה ולקידום תחום "ניהול שרשרת האספקה
בישראל" עם דגש על:
קידום התחום – מקצועית ,ארגונית ,אישית וציבורית :השבחה מקצועית של העוסקים בתחום ,קידום
•
המעמד המקצועי בארגון ובכלל ,לובינג –להוות כוח איכות והשפעה גם בעשייה ציבורית.
מפגשים לחילופי ידע ,למידה מקצועית מניסיונם של ארגונים המובילים במשק ,ארגונים ישראליים,
•
ארגונים גלובליים חובקי עולם ,למידה ושיתוף אסטרטגית וטכנולוגית.
גישה לגלובליזציה  -מפגש עם שרשרות אספקה גלובליות מורכבות.
•
מפגש עם מנהלים בכירים בתחום ,מקבלי ההחלטות בניהול שרשרת האספקה מהתעשיות השונות
•
ייזום ,פיתוח תוכניות מקצועיות ,פיתוח מיומנויות ,ידע וביצוע בהתאם
•
שיתוף באתר ידע של www.adar-yoz.net :ISCMA
•
ניוזלטר מקצועי" :ניהול שרשרת האספקה  "Onlineהמופץ ללמעלה מ 14000קוראים בכל זירת שרשרת
•
האספקה.
השמת כוח אדם מקצועי בכיר ודרג ניהול ביניים בתחומי :ניהול שרשרת האספקה ,תפעול ,רכש,
•
לוגיסטיקה ,תכנון ועוד.
החברים מוכנים להשקיע מזמנם ,ניסיונם ויכולתם המקצועית ולהתחייב בכדי לקדם את מטרות .ISCMA
•

תוכנית  ISCMAל2020
***

הפורומים המקצועיים  :לוגיסטיקה Planning ,וטכנולוגיה ,פורום בכירים ,אקדמיה תעשיה,
'שרשרת אספקה דיגיטלית' ,רכש אסטרטגי – הוועדות והפורומים נפגשים אחת לרבעון כל פורום
עם אג'נדה משלו מתוכננת מראש .הזימונים נשלחים ישירות ליומנים של המנהלים הרלוונטיים.

26/11/19

הכנס ה -eSupplychain 2-בלוגיסטיקה לא מפחדים מeCommerce

10/12/19
18/12/19
17/2/2020
19/2/2020

מפגש יו"ר הוועדות ונבחרים לתכנון 2020
מפגש פורומים לוגיסטיקה ו Planningבנושא" :ממשקי לוגיסטיקה ותכנון" – בקבוצת נעמן
מפגש פורומים  Planningולוגיסטיקה בנטפים
מפגש וועדת שיפוט  SC Excellence Awardsשלב בחירה

4/3/2020

הפסגה הבינל' ה 20-לניהול שרשרת האספקה – הכנס הגדול בתחום בישראל!

18/3/2020
31/3/20

מפגש פורום שרשרת אספקה דיגיטלית באלקטרה מוצרי צריכה -נדחה לאחרי משבר הקורונה...
מפגש וובינר בנושא" :האם חייבים לקיים חוזים בעידן משבר הקורונה?" -עו"ד גיל נדל ,שותף וראש
תחום דיני יבוא וייצוא ועו"ד ליאור גוטווירט ,שותף במח' ליטיגציה מסחרית -משרד עו"ד גולדפרב
ושות'
מפגש וובינר בנושא" :הופכים שעה אבודה למציאות רבודה" -יריב ענבר ,מנהל יחידת חדשנות
עסקית ,מטריקס
מפגש וובינר בנושא" :אתגרי שרשרת האספקה בתקופת משבר הקורונה -הדרך להתמודדות
וההזדמנויות ביום שאחרי "...שלמה ארליך ,יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
 ,ISCMAסמנכ"ל תפעול  ,Cardo Systemsמרצה לניהול התפעול ושרשרת האספקה באקדמיה.
מפגש וובינר בנושא" :היערכות לחזרה מיטבית לפעילות בעידן הקורונה תוך שימוש בכלי DIGITAL
 -"TWINרונן אברמוביץ' ,שותף בחברת Programa
מפגש וובינר בנושא" :כשהרכש עובר לקדמת הבמה -תמחור חכם בעולם הקורונה" -עידית פלוך,
יועצת בכירה ומובילת תחום הרכש בחברת Programa
מגמות בניהול שרשרת האספקה בעקבות משבר הקורונה :מה הולך להשתנות? מהן המגמות
החדשות? כיצד העולם בתחום הלוגיסטיקה (כולל תובלה והפצה) ,רכש ,תכנון ( ניהול משברים,
אין תכנון )...וכלל שרשרת האספקה ישתנה? הצלחות /כישלונות  -כל אחד ייתן תובנות מעולמו
ומניסיונו.
וובינר עם יו"ר פורום שרשרת אספקה דיגיטלית -אילן יובל ,יזם ומומחה eCommerce
חדשנות בתקופה מאתגרת בניהול שרשרת האספקה -רחל אורן ,מנהלת החדשנות ואיקומרס
בקימברלי קלארק EMEA

6.4.20
20.4.20

27.4.20
4.5.20
1.6.2020

15/6/2020
7/20/

3.8.20
7/9/2020

מפגש מקצועי חשוב בגולברי סקארה-מארח :עפר אורון ,סמנכ"ל תפעול ושרשרת
אספקה Golbary ,וSacara -
מפגש פורום לוגיסטיקה

מפגש פורום רכש אסטרטגי
מפגש פורום Planning

28/10/2020
17/11/2020

2/12/20

הכנס ה' -eSupplychain 3-בלוגיסטיקה לא מפחדים מ'eCommerce

9/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
30/12/2020

מפגש פורום בכירים
מפגש פורום רכש אסטרטגי
מפגש יו"ר הוועדות ונבחרים לתכנון 2020
מפגש פורום שרשרת אספקה דיגיטלית

12/1/20

הכנס לניהול בטיחות במרכז הלוגיסטי -הכנס יתקיים במרלו"ג טבע ס.ל.א ,א.ת .חבל
מודיעין/שוהם

27/4/21

הפסגה הבינל' ה 21-לניהול שרשרת האספקה -הכנס הגדול בישראל!

•

במהלך השנה מתווספים בשוטף :כנסים וסיורים ממוקדי נושאים עדכניים וחידושים ומפגשי הפורומים
המקצועיים! עקב הזדמנות תק' הקורונה -הוספנו גם מפגשי וובינר מעודכנים ,מקצועיים ומלאי עצות
טובות להתנהלות באתגרים ובהזדמנויות לתחום!

•

התוכנית נתונה לשינויים

בונוסים לחברים בISCMA
★
★
★
★
★
★
★

מפגש היכרות עם מנהלים כמוכם ,עם מומחים ,עם חדשנות וחידושים
העמקה והרחבת הידע והמידע ,מינוף מקצועי
הזדמנות להתלבטות ולהתייעצות בצוותים וקבוצות עם מי שכבר יישם ,חשב ,ביצע והסיק מסקנות
יציאה מהשגרה וחזרה עם אנרגיות מחודשות
השתתפות בכנסים ותערוכות מובילים בתחום בישראל
קשר עם האקדמיה כולל הטבות ייחודיות
להיות שייך לקבוצת מנהלים מקצוענית מובילה וקובעת בישראל

בעלי תפקידים:
•
•
•
•
•
•
•
•

יו"ר  ISCMAויו"ר פורום אקדמיה תעשייה :מר שלמה ארליך ,סמנכ"ל תפעולCardo Systems ,
מנכ"ל  –ISCMAנאוית אדר
יו"ר פורום הרכש האסטרטגי בישראל ISPL-Israeli Strategic Procurement Leaders
– מר ארקדי רוזנברג ,מומחה לתחום הרכש ,ניסיון רב בתעשייה ומרצה באקדמיה.
יו"ר פורום לוגיסטיקה – אבי עייני -מנהל הלוגיסטיקה ,שופרסל.
במסגרת וועדת לוגיסטיקה :פורום "לוגיסטיקה מבוקרת טמפ' " ופורום הפצהCity Logistics -
יו"ר פורום  Planningוטכנולוגיה – מר חיים שפיר ,מנהל אגף תכנון וייבוא ,קבוצת אסם
יו"ר פורום 'שרשרת אספקה דיגיטלית' -מר אילן יובל ,יזם ומומחה eCommerce
יו"ר פורום בכירים -שלמה ארליך ,יו"ר ISCMA

לכל פרט ,בקשה מיוחדת ,רעיון חדשני –אני לרשותכם
בברכה
נאוית אדר
www.adar-yoz.net
navit@adar-yoz.net Navit Adar
General Manager
ISCMA- Israeli Supply Chain Management Association
Fax: 03-9702991 Mobile: 054-7477414 Tel: 03-9702990

