
 AISCM    לניהול שרשרת האספקה   איגוד הישראלי ה 
בכירים   מנהלים  ( 090למעלה מ) מאות חברים בו   ,2000משנת פועל  ,בישראלבאיכותו  מובילהמקצועי ה האיגוד 

להשבחה ולקידום תחום "ניהול שרשרת האספקה  ממגוון התעשיות, מובילים במשק, ארגונים 005למעלה ממ

 בישראל" עם דגש על: 

קידום : השבחה מקצועית של העוסקים בתחום, אישית וציבורית, יתמקצועית, ארגונ  –  םוחתהקידום  •

 . בעשייה ציבוריתגם להוות כוח איכות והשפעה –בארגון ובכלל, לובינג  המקצועי המעמד 

, ארגונים ישראליים, של ארגונים המובילים במשק מניסיונם מקצועית למידהחילופי ידע, מפגשים ל •

 ם חובקי עולם, למידה ושיתוף אסטרטגית וטכנולוגית. יי לבארגונים גלו

 . מפגש עם שרשרות אספקה גלובליות מורכבות -  גישה לגלובליזציה •

 שונותהתעשיות הבתחום, מקבלי ההחלטות בניהול שרשרת האספקה מ בכיריםמפגש עם מנהלים  •

 ידע וביצוע בהתאםפיתוח מיומנויות, ,  ייזום, פיתוח תוכניות מקצועיות •

   ISCMA :yoz.net-www.adarשל  באתר ידע ףותיש •

קוראים בכל זירת שרשרת    14000המופץ ללמעלה מ "Online: "ניהול שרשרת האספקה ניוזלטר מקצועי •

 האספקה.

  ,שכרבתחומי: ניהול שרשרת האספקה, תפעול,  ודרג ניהול ביניים מקצועי בכיר  השמת כוח אדם •

 ועוד. לוגיסטיקה, תכנון 

 .ISCMAהתחייב בכדי לקדם את מטרות  מוכנים להשקיע מזמנם, ניסיונם ויכולתם המקצועית ול ם חבריה •

 2020ל  ISCMAתוכנית   •
,  אקדמיה תעשיה , בכירים  פורום וטכנולוגיה,    Planning  ,לוגיסטיקה:   הפורומים המקצועיים *** 

והפורומים נפגשים אחת לרבעון כל פורום ת  וועדוה –   גי רכש אסטרט ,  'שרשרת אספקה דיגיטלית' 

 עם  אג'נדה משלו מתוכננת מראש. הזימונים נשלחים ישירות ליומנים של המנהלים הרלוונטיים. 

 eCommerceבלוגיסטיקה לא מפחדים מ   -eSupplychain  2-הכנס ה  26/11/19

 2020ר הוועדות ונבחרים לתכנון מפגש יו" 10/12/19

 בקבוצת נעמן –בנושא: "ממשקי לוגיסטיקה ותכנון"   Planningלוגיסטיקה ו יםפורוממפגש  18/12/19

 בנטפים לוגיסטיקהו  Planning מפגש פורומים 17/2/2020

 שלב בחירה  SC Excellence Awardsמפגש וועדת שיפוט  19/2/2020

 ל!ם בישראהכנס הגדול בתחו –לניהול שרשרת האספקה  20-הפסגה הבינל' ה 4/3/2020

 לאחרי משבר הקורונה... נדחה -באלקטרה מוצרי צריכה  מפגש פורום שרשרת אספקה דיגיטלית 18/3/2020

ל נדל, שותף וראש עו"ד גי -"?האם חייבים לקיים חוזים בעידן משבר הקורונה"וובינר בנושא:  מפגש 31/3/20

משרד עו"ד גולדפרב  -מסחריתתחום דיני יבוא וייצוא  ועו"ד ליאור גוטווירט, שותף במח' ליטיגציה 

 ושות'

חדשנות  יריב ענבר, מנהל יחידת  -אבודה למציאות רבודה" ה"הופכים שעוובינר בנושא:  מפגש 6.4.20

 עסקית, מטריקס 

הדרך להתמודדות  -אתגרי שרשרת האספקה בתקופת משבר הקורונה"בנושא:  וובינר מפגש 20.4.20

ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  יו" ך, שלמה ארלי וההזדמנויות ביום שאחרי..." 

ISCMAל , סמנכ"ל תפעוCardo Systemsתפעול ושרשרת האספקה באקדמיה., מרצה לניהול ה 

 DIGITAL"היערכות לחזרה מיטבית לפעילות בעידן הקורונה תוך שימוש בכלי  בנושא:    וובינר  מפגש 27.4.20

TWIN"-  רונן אברמוביץ', שותף בחברתaProgram 

עידית פלוך,  -ור חכם בעולם הקורונה"תמח -הרכש עובר לקדמת הבמה"כש בנושא: וובינר מפגש 4.5.20

 Programaיועצת בכירה ומובילת תחום הרכש בחברת  

מהן המגמות  מגמות בניהול שרשרת האספקה בעקבות משבר הקורונה: מה הולך להשתנות? 1.6.2020

ם, ה )כולל תובלה והפצה(, רכש, תכנון ) ניהול משבריהחדשות? כיצד העולם בתחום הלוגיסטיק

כל אחד ייתן תובנות מעולמו  -אין תכנון...( וכלל שרשרת האספקה ישתנה? הצלחות/ כישלונות 

 מניסיונו.ו

 eCommerceאילן יובל, יזם ומומחה  -וובינר עם יו"ר פורום שרשרת אספקה דיגיטלית 15/6/2020

נות ואיקומרס  מנהלת החדשרחל אורן,  -רשרת האספקהת בניהול שחדשנות בתקופה מאתגר 7/20/

 EMEAבקימברלי קלארק 

ל ושרשרת "ל תפעוורון, סמנכמארח: עפר א-ולברי סקארהגמקצועי חשוב במפגש  8.203.

 Sacara -ו Golbaryאספקה, 

 קה  טים לוגיס מפגש פורו 7/9/2020

   מפגש פורום רכש אסטרטגי 28/10/2020

 Planningמפגש פורום  17/11/2020

http://www.adar-yoz.net/


 'eCommerce'בלוגיסטיקה לא מפחדים מ -eSupplychain 3-הכנס ה 2/12/20

 מפגש פורום בכירים   9/12/2020

 מפגש פורום רכש אסטרטגי  23/12/2020

 2020כנון דות ונבחרים לת "ר הוועמפגש יו 24/12/2020

 ת  אספקה דיגיטליפורום שרשרת  גשמפ 30/12/2020

הכנס יתקיים במרלו"ג טבע ס.ל.א, א.ת. חבל  -הכנס לניהול בטיחות במרכז הלוגיסטי 12/1/20

 מודיעין/שוהם

 הכנס הגדול בישראל!   -לניהול שרשרת האספקה 21-הפסגה הבינל' ה 27/4/21

 
הפורומים   יים וחידושים ומפגשי נסים וסיורים ממוקדי נושאים עדכנבמהלך השנה מתווספים בשוטף: כ •

ות צועיים ומלאי עצ, מקיםר מעודכנמפגשי וובינהוספנו גם  -עקב הזדמנות תק' הקורונההמקצועיים!  

 !תחוםל באתגרים ובהזדמנויות ותטובות להתנהל

•  

 ייםית נתונה לשינוהתוכנ •

 ISCMAים בברחלבונוסים 

 םישוחידו נותדשים, עם חמחעם מו, וכםלים כמהגש היכרות עם מנמפ ★

 ועימינוף מקצ, ע והמידעהיד  בתרחהעמקה וה ★

 נותק מסק הסי, חשב, ביצע ובר יישםי שכיעצות בצוותים וקבוצות עם מזדמנות להתלבטות ולהתי ה ★

 שות עם אנרגיות מחוד  וחזרה היציאה מהשגר ★

 ם בישראל חום בתבילימוותערוכות  נסיםהשתתפות בכ ★

 יחודיות י הטבות ל כול קדמיה אקשר עם ה ★

 שראל ה וקובעת ביוענית מובילצמק ם צת מנהליובקל  שייך להיות ★

 בעלי תפקידים: 

 Cardo Systems,  תפעולסמנכ"ל  ה ארליך, מר שלמ : תעשייהויו"ר פורום אקדמיה  ISCMAיו"ר  •

 נאוית אדר –ISCMAמנכ"ל  •

    ISPL-Israeli Strategic Procurement Leadersאל בישרי טרטג פורום הרכש האסר יו" •

 .אקדמיהב מרצהו ניסיון רב בתעשייה  , הרכש מומחה לתחום ברג,קדי רוזנר א רמ –

 . רסלשופ, הלוגיסטיקהמנהל  -יניבי עיא –  לוגיסטיקה ום פוריו"ר  •

 City Logistics -צההפ רוםפ' " ופובוקרת טממ רום "לוגיסטיקהופסטיקה: גיוועדת לורת סגבמ •

 םת אס, קבוצוייבוא ןונהל אגף תכנשפיר, מ יםמר חי –  ולוגיהנוטכ  Planning רום פו"ר וי •

 eCommerce, יזם ומומחה בליו מר אילן  -יטלית'דיג  ספקהשרשרת א'רום ופר ו"י •

            CMAIS  שלמה ארליך, יו"ר  -כיריםבפורום יו"ר  •

 ר:חב ישום ודמרי

 לשנה  "ממע וללא כל₪  0028: איה  ארגוןהמ 1עלות החברות למנהל  •

 לא כולל מע"מ ₪  0032היא: מנהלים לשנה  2עלות החברות ל •

 מע"מלא כולל  ₪  3500היא:  לשנה מנהלים מהארגון 3החברות ל עלות •

 :חברות  ה -15.6.20ד העלמחדשים  -קורונהמשבר ה עקב הטבה מיוחדת

 1.9.2021ה  עדתהיה שנתית ה

 ת: ל ול כ   החברות 

ית כנמפגש בתובכל  ים הרשומיםר/ של החב  (יום ההצטרפותמ)   ה ך שנ במש תפות,  השת  •

 -שלוםתוספת ללא ת -גיע ל להיכו ובוע אינהק ציגהנו מידהב  םנציגים מטעמ ו  א   השנתית

 . גשמפ   לכל  ש מרא שום מלא  ברי 

ו"גים  , במרלםייד וארגונים ייח ם מקצועיים )בי, בסיורISCMAם לייד יחוי יםבמפגש איגוד ת חברי השתתפוה •

 ן(מים אחת לרבעו)המתקיי יםונשההמקצועיים  ורומים הפגשי מפביים ועוד(, השתתפות חדשנים וחדש

 .ציפותבר 21-ה שנההו ז 27/4/21ב שיתקיים  אל בישר השנתי הגדולכנס וב  םממוקדי נסיםבכ תפוהשתת •

לניהול   12-ה 'לני"הפסגה הב 27/4/21-ב ציפותרב 12י הנתס השכנב רהחבהמם  נציגי 4ות  השתתפ •

  3, השתתפות  neSupplychai: המקצועי ובכנס  ISCMAתי של נשזהו גם הכנס הש -פקה"האסרת רשש

שום  ברי –ום נוסף לללא תש -תוכנית השנתיתשבסף ובכל כנס נו תתיהשנ שבתוכנית  יםכנסם ביגינצ

 מראש.

 



 אספקהשרשרת הניהול חום תב ןנה לצרכי הארגו עוה כהוהדר  רההכשל ד חיו מחיר ***מ •

 .  " Onlineפקה ול שרשרת האסהי "ניוזלטר המקצועיאמרים בנמרסום ות, פצאבהר חשיפהנות למזד ה •

לוגיסטיקה   ,ול, רכשפערת האספקה, תש רשל בתחום ניהו  ר מת כוח אדם מקצועי בכיבהשדי ושירות ייח •

 כנון. ות

o םתחוא / שנוב םורופב בהשתלמעוניין ל________________________________________________________________ 

 ום:שס ריטופ

 

 _______________חברה____________________שפחה________מ____ _____________שם_

 

 _______________פקס':_______________ ___טל':________________________תפקיד_____

 

 _________________________________________________י:רונטלקר אאדו

 

 ___________________________________________________:____בתותכ

 :ISCMAום לחברות באיגוד אופן התשל

 טרפותצה / על החידוש המיום מיום חתי 30לום: שי תנאת

 0003147יה בית נחמ 119רחבה ה"אדר יוזמות" לפקודת ק } { צ'

ו בפרטי נא עדכנ) -014850067מ"ח ,  680 -מודיעין ףינס ,10-לאומית בנק יאקבנ ברהעה { } 

 ( זה וןספק את פרטי חשב

 

 __________________________________:תאריך____ ____________________חתימה:

 

 ___________________________החשבונית:_______ שלוחלמ בתו_________כת_____________שם:

 

 

  netyoz.-radNavit@aלמייל: להחזיר  מלא ישהטופס האת  ❖
 

 םכלרשותאני – עיון חדשני, רדתוחימבקשה  כל פרט,ל

 בברכה

 ית אדר נאו

darA itNav     netyoz.-ravit@adan      netyoz.-darwww.a                           

reManagneral Ge  

ISCMA- Israeli Supply Chain Management Association 

Tel: 03-9702990   Mobile: 054-7477414      Fax: 03-9702991  
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