
קרית שדה התעופה

הפסגה הבינלאומית ה-16 
לניהול שרשרת האספקה



הפסגה היא המפגש עם ההזדמנויות להתחבר לקהילה העסקית והמקצועית של 
שרשרת אספקה, הרכש והלוגיסטיקה, לאלה שמצליחים, שמנהיגים, שממציאים- לקבלת 

כלים וידע למימוש מלוא הפוטנציאל שלך ושל הארגון שלך.
הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA- הפסגה הבינל' ה-16 

לניהול שרשרת האספקה ב6/6/2016 - הוא האירוע שייתן לך את ההזדמנויות הבלתי 
מוגבלות ללמוד ממומחים הטובים בתעשייה, לשמוע את המרצים הבכירים וליצור קשרים 

עם מנהיגי שרשרת האספקה המשפיעים ביותר. כמו כן תוכל להתחבר לידע החדשני 
ביותר בניהול שרשרת האספקה ובהתפתחויות האחרונות בענף. 

הצטרפו לעמיתיכם, בואו להכיר, ללמוד, להתחבר ולמנף את המקצועיות שלכם.
הנק' המרכזיות בפסגה:

   ניהול שרשרת אספקה יציבה בסביבה עסקית וטכנולוגית משתנה 
  S2CM קיצור שרשרת אספקה להגדלת הערך לארגון   

  All you need is Agile – זמיש' – זה מה שיש'   
 All You need is LOVE – Lean Organization Value Enhancement   

מבנה הכנס: 
מליאה מרכזית בה ישתתפו בכירים מהממשלה, מהקהילה העסקית ומהתעשייה, מומחים 

מהעולם- שיביאו בשורות, מגמות, חידושים, השקפות ויישומים. לאחר המליאה הכנס 
יתחלק למושבים מקצועיים בהם יודגשו: חדשנות, כלים ייחודיים, יישומים מארגונים 

המובילים בישראל ופריצות דרך בלוגיסטיקה ובניהול שרשרת האספקה.
 ,ISCMA משתתפים בכנס השנה: מאות חברי האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

סמנכ"לי תפעול, סמנכ"לי שרשרת אספקה, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי רכש, מובילי הדעה 
ומקבלי ההחלטות, מנהיגי קהילת שרשרת האספקה. ספקי השירותים והטכנולוגיות 
המתקדמות בעולם לתחום. מפגש פסגה זה מביא יחד את כל המנהלים המשפיעים 

 .SCM ביותר בקהילת ה

ניהול שרשרת אספקה יציבה בסביבה עסקית וטכנולוגית משתנה 
All you need is Business Agility

8:30-16:00

חסות פלטינה

חסות כסף

חסות זהב חסות פלטינה

שותפים



09:15 | יו"ר ומנחה: מר גלעד גורביץ', סמנכ"ל שרשרת אספקה, חוגלה קימברלי

ניהול שרשרת אספקה יציבה בסביבה עסקית וטכנולוגית משתנה 

09:00 - 08:30 התכנסות, ארוחת בוקר מפנקת וביקור בתערוכה

מליאה מרכזית

9:30 – 09:15 ברכות
ISCMA גב' נאוית אדר, מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
ISCMA מר שלמה ארליך, יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

09:45 - 09:30 דברי פתיחה- אורח כבוד של האיגוד ISCMA- אישיות בכירה ממשלתית

10:05 – 09:45 - לוגיסטיקה בטיב טעם כמראה לשוק קמעונאות המזון 
                      מר עדי כהן, מנכ"ל טיב טעם

10:25 – 10:05 – "רמי לוי שיווק השקמה- סוד ההצלחה" - 
                      מר רמי לוי, בעלים ומנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה

10:45 – 10:25 – האביב הצרכני בקמעונאות -  אתגר חדש לשרשרת אספקה
                      מר דוד לרון, סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה, שופרסל

11:10 – 10:45 – גישה אסטרטגית לניהול שרשרת אספקה בסביבה גועשת ומשתנה - 
                      מר דרור סיני, סמנכ"ל ונשיא חטיבת התפעול, אורבוטק

- All you need is Agile -11:30 – 11:10 – 'זמיש'- זה מה שיש
                      מר שלמה ארליך, סמנכ"ל תפעול, Cardo Systems ו יו"ר האיגוד הישראלי                                                          

ISCMA לניהול שרשרת האספקה                      

11:55 -11:30 הפסקה, כיבוד, ביקור בתערוכה ומעבר ל2 מושבים (במקביל)

מושב א' | שרשרת האספקה הפנים והבין ארגונית 
12:00

יו"ר ומנחה: מר רם לוי, שותף, מנהל פעילות ישראל, פרוגרמה

מושב ב' | שרשרת האספקה- כלים ותהליכים 
12:00

יו״ר ומנחה: גיל ברק, מנהל שרשרת אספקה גלובלי, קרמר אלקטרוניקה

במסגרת הכנס מתקיימת תערוכה, מרהיבה וחדשנית מתמיד

של כל תחומי שרשרת האספקה, הרכש והלוגיסטיקה

12:35 – 12:10 - "לזרום מדחיפה למשיכה"
 ,Senior Director Supply Chain- Aerospace Division ,מר עמי גבאי                       

                       אלביט מערכות
 design to logistic 13:00 – 12:35 – חשיבותו של התפעול האסטרטגי להובלת תהליכי

                      מר דיויד וקטור, VP Strategic Operation, סרגון
13:25 – 13:00 – יישום תיאוריית האילוצים להגדלת שיתופי פעולה בשרשרת אספקה

                      מר בני עוזיאל, Harmonize Project, Team Member SCM-TM, כי״ל
13:50 – 13:25 – מהפכת הייצור המבוזר בעידן ה- Additive Manufacturing: יתרונות ואתגרים

Make it LEO  מר משה מולכו, מנכ"ל                      
14:00 - 13:50 - סיכום- יו"ר ומנחה המושב

12:35 – 12:10 - יישומי QLIK – לבקרת תהליכים  בשרשרת האספקה 
                      גב' דרורה מרטן, מנהלת חטיבת המידע והאו"ש, שראל

Demand Planning - 12:35 – 13:00- בעולם מוצרי הצריכה
                      מר חנן קמינסקי, מתכנן ביקושים, קוקה קולה ישראל

13:25 – 13:00 - משרשרת למטריצה- ניצול היתרונות היחסיים של השותף האסטרטגי  
 Jabil מר תומר אגמי, מנהל יחידות עסקיות בחברת                      

13:50 – 13:25 - אבולוציה במערכות התוכנה לתפעול שרשרת האספקה – 
                      ממערכות בוטיק למערכות מרכזיות

                      מר דודי רם, מנכ"ל רוזנשטוק- שיפור מערכות מידע

15:00 – 14:00 ביקור בתערוכה וארוחת צהריים עשירה

15:00 – 14:00 ביקור בתערוכה וארוחת צהריים עשירה



לחברי האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA- ההשתתפות הינה ללא תשלום ל-4 מנהלים 
מאותו ארגון- חובה להירשם מראש

למי שאינו חבר הISCMA- ההשתתפות הינה בתשלום בסך: 430 ש"ח לא כולל מע"מ למשתתף.

טופס הרשמה
ההרשמה בעיצומה, נא הבטיחו מקומכם!

שם                                              משפחה

חברה

תפקיד                                        כתובת

טלפון                                                פקס

EMail

הסכום לתשלום                                צורת התשלום
צ'ק לפקודת "אדר קפיטל יוזמות", הרחבה 119 בית נחמיה 7314000

העברה בנקאית בנק הפועלים סניף 410 מ"ח 13900| תנאי תשלום: מזומן.

שם                                   חתימה                           תאריך 

 כתובת למשלוח החשבונית
•ביטולים יתקבלו בכתב בלבד עד התאריך ה-26/5/16 לאחר תאריך זה הביטול כרוך בתשלום מלא.

•את הטופס המלא יש להעביר לפקס' :03-9702991

ISCMA האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
 Navit@adar-yoz.net, www.adar-yoz.net

03-9702990 / 054-7477414

פרטים והרשמה|                    מרכז הרשמה 24 שעות ביממה!
03-9702990

ההשתתפות כוללת: השתתפות במליאה, במושבים, בתערוכה. 
כולל: ארוחת בוקר מפנקת, הפסקות קפה מתוקות וארוחת צהריים עשירה.



מצפים לראותכם!

כל קהילת שרשרת האספקה תהיה שם...


