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חברים יקרים,
ניהול שרשרת אספקה )SCM( השתנה באופן דרמטי במהלך השנים האחרונות.  חברות רבות יש להן ספקי ייצור בחו"ל, 

והשקעה עצומה בשיפור איכות המוצרים, צמצום עלויות, ופישוט תהליכים. הרעיון של דיווח אחד וניהול בכל מקום שהארגון 
צריך בגלובוס, הופך לסטנדרט החשוב ביותר לניהול שרשרת האספקה של הארגונים. 

הפסגה הבינלאומית ה-16 המתקיימת היום, היא האירוע עם ההזדמנויות הטובות ביותר ללמוד ממומחים בתעשייה, ממרצים 
בכירים הנותנים היבטים עסקיים קריטיים, ממקצוענות לשמה , כלים וידע, בד בבד עם ההזדמנות להתחבר לקהילה 

העסקית הדומיננטית בישראל בתחום ניהול שרשרת האספקה – בכנס שנתי זה של חברי האיגוד הישראלי לניהול שרשרת 
.ISCMA האספקה

הכנס יתמקד:
• ניהול שרשרת אספקה בסביבה עסקית וטכנולוגית משתנה

S2CM קיצור שרשרת האספקה להגדלת הערך לארגון •
All you need is Agile -זמיש"- זה מה שיש" •

All you need is LOVE- Lean Organization Value Enhancement •

אני מאחלת לכולם כנס פורה, בעל ערך ומהנה.
בברכה נאוית אדר, מנכ"ל
ISCMA האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

שותפים לעשייה:
עיצוב והפקה גראפית: סטודיו BAcreatives- בתאל אזרואל 054-8359835 | בינוי והקמת התערוכה: סוקוניק, 03-6830044 

שירותים טכניים אורקוליים: סימול, 08-9228889 | רישום: Pixeline- אלון סלע, 050-5222141 | אירוח וכיבוד: Avenue קרית שדה התעופה, 03-9715000 

דבר המארגנים
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השפעות השינויים העסקיים והטכנולוגיים  בעקבותיהם נדרשת השרשרת להתאים עצמה לאספקות On Line - ישירות מהמקור 
 IOT – חדירת ה ,- Claud השינויים הטכנולוגיים כמו המעבר לענן . S2CM – Source to Customer Management  ללקוחות הסופיים

Internet of לכול תחום וציוד אלקטרוני  והצורך למצוא  את "מחט המידע" בערימת ה Big Data מחייבים את הארגונים בכלל   Things
ואת שרשרת האספקה בפרט לבחון ולהתאים את מערכת המידע שהופכת להיות מכפיל כוח בארגון. 

הסביבה העסקית המשתנה מחייבת התאמה של תהליכי העבודה בשרשרת האספקה הפנימית בארגון אך גם של שרשרת 
האספקה החיצונית – השרשרת הבין ארגונית על מנת לשפר את שיתוף הפעולה והתיאום עם הספקים והלקוחות של השרשרת 

ולחלוק בסיכונים, אך גם בסיכויים Revenue & Risk Sharing don't dare to share הגלומים בשינויים בסביבה העסקית והטכנולוגית.

 
 

בברכת המשך עשייה פורייה בשנים הבאות לפיתוח, טיפוח וקידום תחום ניהול שרשרת האספקה בישראל. 
 ISCMA שלמה ארליך, יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת אספקה

חברים יקרים, 
"משחק הפוקר" מייצג נאמנה את המתרחש סביב שולחן ההנהלה בה קיים "מאבק" בין מנהל המכירות למנהל שרשרת 

האספקה. מנהל המכירות טוען כי ביכולתו להביא הזמנות אך הוא חושש לאכזב את הלקוח כי שרשרת האספקה לא תהיה 
מסוגלת לספק את ההזמנות במועד, מנגד מנהל שרשרת האספקה טוען בתוקף כי ביכולתו לספק את ההזמנות ומאיץ 

במנהל המכירות שיביא את ההזמנות. מנהל שרשרת האספקה מעריך כי הסיכויים שיצליח לממש את ההזמנה, באם תגיע, 
גבוהים יותר מהסיכויים של מנהל המכירות להביא את הזמנה מהלקוח... שני "שחקני הפוקר" סביב השולחן משחקים לא רק 
עם ה "קלפים" שלהם אלא גם מעריכים גם מה יש בידי הצד השני...ומקווים שהצד השני יהיה הראשון ש "ייכנע" ויודה בחוסר 

יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו ויאפשר לשני להיתפס כ"מנצח". 
"משחק הפוקר" השבועי בישיבת ההנהלה מייצג את האתגר של שרשרת האספקה - הבטחת האספקות ללקוחות תוך 

חסכון בעלויות ושמירה על גמישות תפעולית. מנהלי שרשרת אספקה משתמשים לעיתים בהסבר, שלא לומר תירוץ, לאי 
יכולתם לעמוד באספקות בכך שלא קיבלו תחזית ממערך המכירות. ההערכה של מנהלי שרשרת האספקה היא שבידי מנהלי 
המכירות קיים מידע על המכירות אך הם לא משתפים אותם בו. האמת המרה היא כי לרוב גם למנהלי המכירות אין מושג לגבי 

תחזית המכירות והם מופתעים מקבלת או אי קבלת ההזמנות מהלקוחות ולכן מפתיעים בכך את שרשרת האספקה. ככול, 
שאנו, מנהלי השרשרת נקדים ונכיר בעובדה שעל מנת לעמוד באספקות אין לנו לצפות ל "ישועת התחזית" מכיוון מערך 

המכירות כך נוכל להתמודד טוב יותר עם אי הודאות שהינה מנת חלקה ולחם יומה של שרשרת אספקה. 

בכנס הקרוב נדון בצורך בניהול שרשרת האספקה יציבה בסביבה עסקית וטכנולוגית משתנה. המעבר ממיקוד פנימי בשיפור 
 .Agile – למיקוד בסביבה העסקית החיצונית באמצעות  ניהול זמיש , Lean  - יעילות השרשרת באמצעות ניהול רזה

ISCMA דבר יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
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דברי רפי טומשוף מנכ״ל פרוגרמה

עם פתיחת הכנס השנתי לפסגת שרשרת האספקה חשבנו בפרוגרמה, שיהיה נכון להתבונן במספר מגמות של חדשנות 
והמצאות ) Invention and innovation(, המשפיעות הן באופן ישיר והן באופן עקיף, על התחום המקיף של ניהול שרשרת האספקה:

Demand sensing and insight •
• יכולת נגישות להעדפות הצרכן/לקוח, המאפשרת נראות מגמות בביקוש בזמן אמת.

 Collaborative technology Platforms - שיתופיות באמצעות טכנולוגיות •
• שימוש בטכנולוגיה לאופטימיזציה גלובלית של משאבים. לדוגמא, Uber, Bringg ועוד.

 :Data analytics, big data •
 -זיהוי דפוסי התנהגות, חיזוי וניבוי על בסיס ניתוח מידע רחב ויכולות מתקדמות בהררי מידע.

:IOT – Internet of  Things •
- היכולת של רכיבים טכנולוגיים לתקשר האחד עם השני. למשל, רכיב במכולה המשדר בנוגע למיקום, תנאי סביבה ומועד 

פריקה.
)3D Printing( הדפסה בתלת מימד •

• הנדסת תלת מימד המאפשרת יציקת דגמים לפיתוח עד חלקים מתחלפים ללא שילוח פיזי.

אנו בפרוגרמה רואים במגמות אלו נקודות אי רציפות בתחום תהליכי ניהול שרשרת האספקה.
כל אחת ממגמות אלו משפיעה באופן ישיר על יכולת ניהול שרשרת ההספקה והביקוש ותאפשר מעבר, עליו הצבענו בעבר, 

.demand driven supply networks – משרשרת אספקה לרשתות אספקה מוכוונות ביקוש

 

עוצמת האיגוד היא עוצמת החברים בו

האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  ISCMA- הינו האיגוד המקצועי המוביל באיכותו בישראל, פועל זו השנה ה-16, חברים 
בו מאות )למעלה מ830( מנהלים בכירים ממאות ארגונים 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 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 תכניות מקצועיות, פיתוח מיומנויות, ידע וביצוע בהתאם

 www.adar-yoz.net :שיתוף באתר ידע של האיגוד •
• ניוזלטר מקצועי: "ניהול שרשרת האספקה Online" המופץ ללמעלה מ13000 קוראים בכל זירת שרשרת האספקה.

• ירחון של האיגוד: "מי ומה בשרשרת האספקה" – הירחון וכתב העת
• השמת כוח אדם מקצועי בכיר ודרג ניהול ביניים בתחומי: ניהול שרשרת האספקה, תפעול, רכש, לוגיסטיקה, תכנון ועוד.

• חברי האיגוד מוכנים להשקיע מזמנם, ניסיונם ויכולתם המקצועית ולהתחייב בכדי לקדם את מטרות האיגוד.
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Israeli Supply Chain Management Assoclation
           האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

יו"ר: שלמה ארליך | מנכ"ל: נאוית אדר | יו"ר ועדת לוגיסטיקה: איציק גול, מנהל לוגיסטיקה גלובלי- איזור ישראל-אסיה, טבע
יו"ר ועדת Planning  : חיים שפיר, מנהל התכנון, קבוצת אסם

יו"ר ISPL-Israeli Strategies Procurement Leaders- פורום הרכש האסטרטגי: ארקדי רוזנברג, סמנכ"ל רכש גלובלי, קבוצת טמבור |
CityLogistics -פורום בכירים- בכירי קהילת שרשרת האספקה בישראל | פורום אקדמיה- תעשייה | פורום הפצה

כתובת: הרחבה 119 בית נחמיה 7314000 | טלפון: 03-9702990 / 054-7477414 | פקס': 03-9702991 
 navit@adar-yoz.net :דואר אלקטרוני | www.adar-yoz.net :אתר

תחומי פעילות: הארגון המקצועי המוביל בישראל לתחום ניהול שרשרת האספקה. 
חברים בו מאות מנהלים בכירים מארגונים מובילים במשק ממגוון התעשיות, השירותים והטכנולוגיות.

הארגון פועל להשבחה וקידום תחום ניהול שרשרת האספקה, עם דגש על מקצועיות, איכות, חדשנות, עשייה אמתית, השבחה 
מקצועית של המעמד המקצועי בארגון ובציבור בכלל, מתוך מטרה להשפיע, להוביל, לדעת ולהחליף מידע מניסיון 

ומקצוענים רבים.

האיגוד פועל בערוצים העיקריים:  כנסים מקצועיים ממוקדים כמידי חודש, כנסים גדולים מרכזיים- לרכש, לוגיסטיקה וניהול 
שרשרת האספקה, סיורים מקצועיים, מפגשי פורומים בכירים פעמיים בשנה, אקדמיה- תעשייה- פעמיים בשנה ופורום 

CityLogistics עפ"י צורך. בנוסף מתקיימים  מפגשי הועדות השונות – כאשר כל ועדה נפגשת אחת לרבעון עם אג'נדה משלה. 
הועדות מייצרות ערכים מוספים חשובים ביותר בכל תחום.

 הנכם מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף!

12/1/16 -  מפגש פורום הפצה עירונית-CityLogistics- בעירית תל אביב

29/2/16 -  כנס רכש מקצועי ייחודי: "Show me the Money" הרכש כמייצר כסף לארגון

8/3/16 -    מפגש 2 של פורום אקדמיה- תעשייה במכללת רופין

15/3/16 -  כנס בנושא: 'חדשנות בלוגיסטיקה וניהול שרשרת האספקה' במרכז הכנסים קריפטון הכפר הירוק

Planning ,3/16 -       מפגש וועדות: רכש, לוגיסטיקה

28/3/16 -  מפגש פורום בכירים- סמנכ"לי שרשרת אספקה ISCMA בתעשייה האווירית

5/4/16 -    מפגש פורום- ISPL- הרכש האסטרטגי בטמבור

12/4/16 -  השתתפות בכנס השנתי של הפקולטה לתעשייה וניהול – מכללת רופין- מושב בניהול והרצאות של חברי האיגוד הישראלי                             

                ניהול שרשרת האספקה ISCMA בנושא: "חדשנות ואתגרים בניהול שרשרת האספקה"

13/4/16 -  כנס מקצועי למנהלים:Balance your supply chain Priorities, במרכז הכנסים קריפטון הכפר הירוק

6/6/16 -    הפסגה הבינלאומית ה-16 לניהול שרשרת האספקה, מרכז הכנסים Avenue קרית שדה התעופה

20/6/16 -  מפגש וועדת Planning באסם בהנחיית חיים שפיר- בנושא: "ניהול סיכונים מול ניהול תחזית"

Planning ,7/16 -       מפגש וועדות: רכש, לוגיסטיקה

7/7/16 -    מפגש מקצועי וסיור במרלו"ג שטראוס החדש בשוהם- באירוח: משה ריעני, סמנכ"ל שרשרת אספקה, שטראוס

26/10/16 -סיור מקצועי בקרית ההדרכה- עיר הבהד"ים- צה"ל אט"ל

ISCMA 9/16 -       מפגש פורום בכירים – סמנכ"לי שרשרת אספקה
22/11/16 -הכנס השנתי ה-3 ל'לוגיסטיקה חכמה- הלוגיקה מאחורי הלוגיסטיקה

לפרטים, להצטרפות, לכל בקשה ושאלה אנו לרשותכם-
ISCMA האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
navit@adar-yoz.net / 03-9702990
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IMS- פתרונות ניהול מלאי

מנכ"ל: שמשון שמשון
מנהלים: שי יצחקי, ירון סרוסי, ארז מימון, קרן אלעל | מנהל שיווק: אבי שלום, מומחה תחום שרשרת אספקה: ראובן אליה משה |

פיתוח עסקי: כפיר מן | כתובת: לשם 1 קרית גת
טלפון: 054-9777621  /  054-8088619 /   054-9777677 | פקס: 08-6601747
ashalom@go2uti.com :דואר אלקטרוני | http://www.utiims.com/hebrew :אתר

תחומי פעילות: פתרונות רכש חדשניים וניהול מלאי יצירתי למפעלים יצרניים בתחומים שונים- מיקרואלקטרוניקה, 
פארמה, אנרגיה, תשתיות ועוד

מנכ"ל: ירון בוקצין
מנהל שיווק: הראל סטולר

כתובת: הסתת 13 א.ת. חולון | טל: 03-5500111 | פקס: 03-5500112
 sales@ono.co.il :דואר אלקטרוני | www.ono.co.il :אתר

תחומי פעילות: פיתוח ושיווק עמדות לניפוק אוטומטי ממחושב. ניפוק מתכלים )בטיחות ועזרים( חלקי חילוף, 
כלי עבודה ומדידה ועוד

AMS, AIS ,Royal Vendors, USI ,ADS , Coinco :מייצגים בישראל

אונו מבית מיסטר וונד

מנכ"ל: אלי יצחקוב
כתובת: השיטה 13/1 אורנית | טלפון: 03-9360013, 052-2788846

 www.lgi.co.il :אתר
eli@lgi.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: ייעוץ בתחומי רכש, לוגיסטיקה ושרשרת האספקה, הוצאה לאור של כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה".

איכות ומצוינות בניהול

אדר שלומי- מומחים בתשתיות ובטחון

מנכ"ל: אדר שלומי 
מנהלים: מר איתן טומשי

כתובת: הוד השרון, דרך רמתיים 11/32, 4532311. 
טל: 03-7414168 / 0543-500005/ 0542-809233 | פקס:03-7414168  

www.adarsecurity.co.il :אתר
  shlomi@adarsecurity.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: מומחים למערכי – BCP , תשתיות ביטחון, אבטחת מידע פיזי ולוגי בארגונים. 
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מנכ״ל: אייל פררו
מנהל טכני: עמי טל | מנהלת מכירות: דגנית כוכבא | מנהל שיווק: יפתח פריזדה

כתובת: בית ברקת 1 ,רחוב הגולן 1 קריית שדה התעופה
sales@globe-tag.com :דואר אלקטרוני | www.globe-tag.com:טל: 03-9718787 | פקס: 03-9718786 | אתר

תחומי פעילות: איסוף נתונים אוטומטיים ,מסופונים , מדפסות ברקוד , סורקי ברקוד
תשתיות אלחוט תעשיתיות ,RFID , פתרונות הדפסה וסימון מחסנים

Microscan, Nordicid ,Zebra Motorola, Honeywell Intermec Datamax, seagal scientific – Bartender. :מייצגים בישראל

Top Solutions  .10

מנכ"ל: איתן טומשין
משנה למנכ"ל: איל ברנע | מנהל מוצר והטמעה Action Base : איתי אנגלברג | מנהל מוצר והטמעה נמל"ה 

Attentive: זיו וינדיש | מנהלת שיווק: שירלי אוסזיקלי | מנהל תחום שרשרת אספקה: איתן טומשין
כתובת: קרית עתידים בניין 1, תל אביב | טל: 03-7667722 | פקס: 03-7667770

info@topsolutions.co.il :דואר אלקטרוני | www.topsolutions.co.il :אתר
תחומי פעילות: המשכיות עסקית, ניהול תהליכי בקרה ואיכות, מעקב ביצוע משימות והחלטות, ביקורת פנים, משובים 

וסקרים ארגוניים, משובי חווית לקוח, פתרונות גיוס והשמה

Redmatch, Ethoos ומייצגים את מערכות Action Base, Attentive ,מייצגים בישראל: בעלי ומפתחי מערכות נמל"ה

מנכ"ל: צור אמיתי 
כתובת: הפטיש 1 ת.ד. 2125 נס ציונה 74120 

טל: 08-9300363 | פקס: 08-9300563
 amitai@asc-il.co.il :דואר אלקטרוני |  www.asc-il.co.il  :אתר

תחומי פעילות: 
1. יעוץ בניהול שרשרת האספקה, כולל את התחומים הבאים:

תכנון מרכזים לוגיסטיים ומחסנים , תכנון מערכי ייצור ורצפת ייצור , תפ"י וכלים לתכנון ייצור, מלאי ותחזיות
ניהול המלאי – עיתוד ותכנון מלאי והצטיידות , ניהול הרכש , ניהול הייצור , ניהול ותכנון הפצה

2. מייצגים ומשווקים את מערכת Forecast Pro לניהול תחזיות ואופטימיזציה של מלאי. 

מערכת Forecast Pro כוללת 3 גרסאות שונות:
• XL – מערכת הפשוטה והזולה ביותר המוגבלת לניהול תחזיות ל 100 מוצרים

• Unlimited – מערכת מלאה ומתקדמת לניהול תחזיות ואופטימיזציה של מלאי
• TRAC – המערכת המתקדמת ביותר לניהול תחזיות ואופטימיזציה של המלאי

 Forecast Pro :מייצגים בישראל

 ASC גלובתג - איסוף נתונים אוטומטייםאמיתי יעוץ אסטרטגי
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נמל חיפה

מנכ"ל: דיוויד בן קימון
מנהל פעילות ישראל:  אייל כהן

מנהל מכירות: דוד ניב - 052-8282211
מנהל פעילות ענן: ישי אורלן - 052-9596826  

כתובת: יד חרוצים 9 הרצליה | טל:073-2820200 | פקס:073-2820201
sales.il@made4net.com :דואר אלקטרוני | www.made4net.co.il :אתר

תחומי פעילות: פתרונות תכנה מתקדמים לניהול שרשרת האספקה

מנכ"ל: מנדי זלצמן
סמנכ"ל כספים: מוטי ווטרו | סמנכ"ל משאבים: יעקב לטבינסקי | סמנכ"ל שיווק: אליצ'ה פרנקל 

טל:04-8518111, 04-8518518 
Efrat-Shivuk@HAIFAPORT.CO.IL  :דואר אלקטרוני | www.haifaport.co.il :אתר

Made4net

מנכ"ל: יוסי רצאבי
מנהל שיווק ומכירות: אורי קליינר

כתובת:  כנרת 4, קריית שדה התעופה, ת.ד. 300 נתב"ג | טל:  03-9778844 )משרד(, 054-7749863 )נייד(, 03-9778877 )פקס(
Ori.Kleiner@Unitronics.com :דואר אלקטרוני | www.unitronics.com :אתר

תחומי פעילות: 
תכנון מערך, אספקה, התקנה, ניהול פרויקט ומתן תמיכה ושירות למערכות לוגיסטיות משולבות אוטומציה.

אינטגרציה מלאה ואחריות אחת כוללת לכל חוליות הפתרון, לרבות: מיפוי לוגיסטי, הנדסה, מרכיבי בינוי )שבממשק למערכות 
האוטומטיות(, מכאניקה, חשמל, בקרה, תוכנה, ומקצועות שלובים נוספים.

מנכ"ל: ראובן קינן
כתובת: רופין 7 כפר סבא

infodata@013net.net :דוא"ל | www.lgi.co.il :טל: 09-7681294 | פקס': 09-7681293 | נייד: 054-6312230 | אתר

תחומי פעילות: הוצאה לאור של הירחון "מי ומה בשרשרת האספקה", ארגון קבוצות מקצועיות בתחומי שרשרת האספקה 
והלוגיסטיקה לסיורים בתערוכות ובאתרים לוגיסטיים בעולם.

יוניטרוניקס פתרונות אוטומטיים

מי ומה בשרשרת האספקה )אינפו-דטה(
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שותפים מייסדים: רפי טומשוף, יעקב לוי, ג'וני רומן | בשנת 2016 כחלק מהתרחבות החברה,
מטריקס אי. טי בע״מ הפכה להיות שותפה מהותית בפרוגרמה

מנכ״ל ומנהל פעילות בינלאומית: רפי טומשוף
מנהל פעילות ישראל: רם לוי

מנהלים ויועצים בכירים: יעקב לוי, ג'וני רומן, רפי טומשוף, רם לוי, רונן גולדשטיין, , רונן אברמוביץ', יואל דרסלר, גיל זיו, עידית פלוך-וייס, 
אירנה אפלבוים, אורן וולף, אבי סיגל, שרון בן רומנו, 

 Dr. Mehmet Erhun :מנהל משרד טורקיה
 www.programa-consulting.com :כתובת: הפנינה 2 רעננה | טלפון: 09-7444366  פקס: 09-7444367 | אתר

פרוגרמה : חברה בינלאומית המספקת שירותי ייעוץ והנדסה בתחומים הבאים:
) SCM ( ייעוץ ניהולי עם התמחות בניהול שרשרת האספקה  

  תפעול – מכירות, שירות, הפצה, לוגיסטיקה, תכנון פונקציונאלי, מערכי מפעל, ייצור, רכש 
  הנדסה לוגיסטית - Materials Handling  ואוטומציה בתחומי הלוגיסטיקה 

  מודלים – אופטימיזציה וסימולציה 

פרוגרמה, כשותפה לדרך של לקוחותיה, מוסיפה ערך )value( לעסקיהם תוך מחויבות לפיתוח ולהובלת מהלכים לשיפור אפקטיביות, 
עלות – תועלת ולהשגת יתרונות תחרותיים בסביבתם העסקית.

הצעת הערך של פרוגרמה ללקוחותיה הנה ייחודית, ומבוססת על יכולתה לשלב יצירתיות, מומחיות פונקציונאלית וראיה 
מערכתית-הוליסטית - הן ברמה האסטרטגית והן ברמה התפעולית.

בתחום התוכנה מייצגת פרוגרמה שתי חברות מובילות בתחומן: 
Descartes: Supply Chain Execution Software
Rockwell: Simulation and Modeling Solutions

פרוגרמה מערכות לוגיסטיות

מנהל: דניאל וינברגר
כתובת:אלון התבור 17 פארק התעשיה קיסריה | טל:04-6274411

  sales@shkila.com:דואר אלקטרוני | www.shkila.co.il:פקס:04-6274433 | אתר

תחומי פעילות: מערכות שקילה למלקטות ומלגזות, מערכות איסוף נתונים מרצפת יצור, מערכות שקילה על גבי משאיות. מערכות 
למדידת משקל ונפח.

LOGIWEIGH, VEI, PARCELCUBE :מייצגים בישראל

שקילה יצור בע"מ

מנכ"לית: גב' אוולין כהן
כתובת: משה דיין 14 פתח תקווה , 4951814  | טל: 1-700-700-339  

 www.fedex.com/il  :אתר
FedEx_Marketing@fdx.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: שילוח בינלאומי 
FedEx Express :מייצגים בישראל

אף. סי. )פליינג קרגו( אקספרס בע"מ, זכיינית FedEx Express בישראל
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רוזנשטוק- שיפור הנדסה ולוגיסטיקה | רוזנשטוק- שיפור מערכות מידע

מנכ"ל: הנדסה – ירון לוקר | מערכות מידע- דודי רם 
מנהלים: הנדסה - ירון לוקר, גילי אהרון גבירצמן ועוזי שפיגל   

מערכות מידע - ירון לוקר, גילי אהרון גבירצמן ,עוזי שפיגל ודודי רם 
כתובת: אימבר 14 פתח- תקוה 

טל: 03-6495007
 www.rosenstock.co.il :אתר

    www.rosenstock-it.com : אתר מערכות מידע
office@rosenstock.co.il דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: 
הנדסה- ייעוץ תכנון ושדרוג מרכזים לוגיסטיים, מחסנים, מערכות תפעוליות, ותכנון שרשרת אספקה וייעול התפעול 

מערכות מידע -החברה מתמחה בייעוץ, תכנון ואפיון של מערכות מידע ארגוניות ולוגיסטיות. החברה מספקת שירותי ייעוץ  ואפיון 
פתרונות בכל הנוגע למערכות שרשרת אספקה, מערכות מידע ארגוניות, מרכזי שירות ותמיכה, אינטגרציה ותהליכי בדיקת 

מערכות. 

מנכ"ל: טל וייסר 
סמנכ"ל מכירות: אופיר אייזיק 

COO: אלדד פז | סמנכ"ל מוצר: גדי רוטמן | סמנכ"ל שותפים: נועם מלר 
מנהלת פתרונות עסקיים: נורית סלע 

כתובת: בנין 4, קרית עתידים, תל אביב  | טל: 03-9702116/7 | פקס:03-9520083
 info@QlikView-Israel.com :דואר אלקטרוני | www.QlikView-Israel.com :אתר

תחומי פעילות: 
 QlikView,  Qlik Sense ,NPrinting :ואנליטיקה, ביניהם )BI( מספקת פתרונות מובילים בתחום הבינה העסקית QlikView Israel

ו- Publisher , המאפשרים ניהול, ארגון וניתוח המידע העסקי במטרה לאפשר לארגונים, מכול תחומי המשק, להשיג יתרון תחרותי, 
גמישות ומהירות בקבלת החלטות. 

מייצגים בישראל: 
QlikView Israel הינה חברת בת של חילן ונציגה בלעדית של Qlik העולמית. פלטפורמת הפתרונות של Qlik מוטמעת בכ- 40,000 

ארגונים הפרוסים בלמעלה מ- 100 מדינות ברחבי העולם

QlikView Israel
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מנכ"ל: איתי קנת
כתובת: שוהם 60850 ת.ד: 4975 | טל: 03-9772266 | פקס: 153-3-9772266

Techenware.co.il :אתר
Michal@techenware.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: ייעוץ, פתרונות תוכנה לתכנון ושיפור תהליכים
 AnyLogic, Delmia - מייצגים בישראל: תוכנות סימולציה

Techenware | תכן וור

מנכ"ל:  מיכל זלוף 
מנהל מכירות ותמיכה: ניר יצקן

כתובת: ת.ד. 2746 , ההגנה 14 כפר יונה  4034246 | טל: 09-8944787 | פקס: 09-8944786 
 info@qctech.biz :דואר אלקטרוני | www.qctech.biz :אתר

תחומי פעילות: ליקוט ובקרת משקל ע"ג כלי שינוע, מערכות בקרת משקל ונפח בתנועה, טכנולוגיות ניידות לשקילה ואיזון מכולות 
במקום האריזה מענה לדרישות SOLAS, טכנולוגיה ייחודית וחדשנית לפריקה והמכלה של מכולות תפזורת )קרטונים , שקים וכד'( 

מכולות "לא ממושטחות" באופן אוטומטי ללא כל מאמץ פיזי והעברתם לאחסון ממשק מלא עם מערכות הניהול, ניטור עומס יתר 
ומשקל בצי ההובלה, סימוני רצפה ואיתור, ניהול מידע חזותי, מגני בטיחות ומשטחים מונעי החלקה, פתרון לניקוי גלגלי כלי השינוע 

ומדרך הולכי רגל.
 CubiScan, AKL-Tec, Ravas B.V., Orgatex, Bison Container Jacks, Copal Containers unloading & palletizing, :מייצגים בישראל

 Heute, Boplan, Vishay Precision Group

קיוסי-טק
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                           האביב הצרכני בקמעונאות -  אתגר חדש לשרשרת אספקה
                           דוד לרון, סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה, שופרסל

ראשי פרקים:
-  הצרכן הוא המלך , היצרנים והקמעונאים נתיניו

-  ״היד הנעלמה״ בשוק החופשי נעלמה?
- מודל חדש של שיתוף פעולה בין השחקנים

- מה הלאה ? 

2223
             

                              לוגיסטיקה בטיב טעם כמראה לשוק קמעונאות המזון
                              מר עדי כהן, מנכ"ל טיב טעם

שוק קמעונאות המזון במשבר, הצריכה מצטמצמת, התחרות בין הקמעונאים גוברת והלחץ עובר לספקים. 

טיב טעם כ- Case Study לתפקידה של השרשרת הלוגיסטית כמפתח לבידול והצלחה

                              ״רמי לוי שיווק השקמה- סוד ההצלחה"
                              מר רמי לוי, בעלים ומנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה

                              
החנות הראשונה של 'רמי לוי שיווק השקמה', שהציעה לצרכנים פרטיים מוצרים במחירים סיטונאים, הוקמה בשנת 1976 ברחוב 
השקמה, בשוק מחנה יהודה בירושלים על שטח של 40 מ"ר . ב-1981 פתח לוי חנות נוספת באותו הקונספט בשכונת רמות אלון 

.
בשל ביקוש גדול ולחץ של לקוחות פתח את חנות הענק הראשונה שלו, בשנת 1992 בשכונת תלפיות בירושלים, ובהמשך 

הרחיב את פעילותו עם פתיחת חנויות דיסקאונט גדולות נוספות .נכון להיום, הרשת מפעילה 34 חנויות בפריסה ארצית. 
בשנת 2007 הונפקה רשת החנויות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לאחר ההנפקה המשיך רמי לוי להיות בעל השליטה 

בחברה ולשמש כמנכ"ל שלה. 
קפיצת המדרגה הגדולה של שיווק השקמה התרחשה במאי 2009, כשנתיים לאחר ההנפקה בבורסה, עם פתיחת סניף ברמת 
גן. הסניף החדש הקפיץ את רמי לוי ל"מגרש של הגדולים": לא רק הבעלים של רשת פרטית, מקומית אלא הבעלים של רשת 

המזון השלישית בגודלה בישראל. 

קשה להפריד בין האסטרטגיה השיווקית של המותג האנושי 'רמי לוי', למותג הקמעונאי 'רמי לוי שיווק השקמה'. רשת השיווק 
פועלת בצלמו ובדמותו של מי שייסד אותה, והוא גם משמש כ"פנים" של הרשת וכפרזנטור שלה בפני הצרכנים. 

האסטרטגיה השיווקית של רמי לוי בשתי מילים: "טובת הצרכן".
רמי לוי פרץ דרך בשוק הקמעונאות בארץ, יצר תחרות והוזיל את סל הקנייה בעשרות אחוזים.

בשל כך זכה רמי להדליק משואה בטקס יום העצמאות ה 65 למדינת ישראל.



 Agile Supply Chain – שרשרת אספקה זמישה                           
Demand Chain -לשרשרת ביקוש  Supply  Chain – המעבר משרשת אספקה                           

Cardo Systems שלמה ארליך, סמנ״ל תפעול                           
ISCMA יו״ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה                           

האתגר הגדול של שרשרת האספקה הינה הבטחת האספקות ללקוחות על ידי התאמת ההיצע לביקוש. בשנים האחרונות הפך 
האתגר לקשה יותר בשל העובדה כי הארגונים נדרשים להתאים עצמם לסביבה המשתנה ובעיקר לחוסר היציבות וחוסר היכולת 
לצפות את הביקוש. גלים של צמיחה מהירה ותקופות של מיתון מקשים על היערכות שרשרת האספקה  אשר נאלצת להתמודד 
שנה אחת עם מחסור עקב אלוקציות חומר עקב גידול בביקוש ושנה לאחר מכן עם עודפי מלאי וקיבולת ייצור עקב ביקוש נמוך. 

בנוסף לחוסר היציבות ואי הודאות בביקוש, מתקצרים חיי המוצרים ומתגברת התחרות  וציפיות הלקוחות דבר שהופך את סביבת 
העבודה של השרשרת לכאוטית לחלוטין.  על מנת להתמודד עם מצב זה נדרש הארגון  בכלל ושרשרת האספקה בפרט להפוך 

להיות גמישים וזריזים על מנת לתת מענה מהיר לשינויים. המונח Agility  בעברית זמישות )שילוב של זריז וגמיש( מבטא את 
הצורך של הארגון להתאים את עצמו תוך זמן קצר לשינויים בהיקף ובמגוון המוצרים שאותו נדרש לספק לשוק. 

בשנים האחרונות התפתחה תפיסת ה Agile – Scrum   בפיתוח תוכנה על מנת לתת מענה לצורך דומה – פיתוח מהיר של תוכנה 
תוך התאמה לשינויים מתמידים בדרישות הלקוחות. העיקרון המנחה בפיתוח בגישת ה Agile – Scrum  הינו פירוק הדרישות 

לחבילות עבודה קטנות וביצוע סבבי פיתוח מהירים וקצרים אשר יאפשרו הצגת חלקי תוכנה ללקוח בזמן קצר תוך צמצום היקף 
השינויים.  תפיסה זו הועתקה לאחרונה מעולם פיתוח התוכנה והותאמה גם כתפיסת הפעלה לשרשרת האספקה. 

זמישות הינה היכולת של השרשרת להתאים את ההיצע לביקוש אבל בשונה מגישת הייצור הרזה - Lean Production  אשר 
התמקדה בנעשה פנימה בתוך הארגון ומטרותיה היו שיפור היעילות תוך מניעת בזבוז – מלאי ועבודות מיותרות  תוך יישום גישות 
ה JIT  מתמקדת גישת הזמישות בלקוח החיצוני תוך הבטחת האפקטיביות באמצעות זריזות וגמישות במתן מענה לצרכי הלקוח. 

2425

  
                            גישה אסטרטגית לניהול שרשרת אספקה בסביבה גועשת ומשתנה 

                            דרור סיני, סמנכ"ל ונשיא חטיבת התפעול, אורבוטק
 

הסביבה העסקית מסביבנו נראית תנודתית , מורכבת ולא צפויה מתמיד.
תזכורת לכך ניתן היה לקבל בתחילת השנה , כשהעולם עצר נשימתו אל מול המפולת בשוק המניות הסיני.

גם בימים אילו גובר אי השקט אל מול התוצאות המאכזבות של אפל, פיטורים המוניים באינטל ושורה של דיווחים מאכזבים 
מחברות מובילות.

אורבוטק הינה חברה גלובלית הפועלת בשוק האלקטרוניקה ומספקת ציוד ליצרניות בשרשרת האספקה של מוצרי צריכה 
אלקטרונים חכמים )טלפונים, טאבלטים וכו'(,

ככזו החברה פועלת באיזור עסקי בעל תנודתיות גבוהה שנשלט ע"י מספר קטן של חברות גדולות המתחרות ביניהן ללא 
רחמים )אפל וסמסונג הן החברות הבולטות בתחום(.

מאפייני השוק דורשים מחד, גמישות רבה לשינוי בביקושים ומאידך, בשל המחזוריות הרבה  ושינויי הטכנולוגיה המהירים רמת 
החשיפה והסיכונים הפיננסיים גבוהים.

ההרצאה תתאר את התהליך והגישה האסטרטגיים באמצעותם הגדרנו את תפקידה של שרשרת האספקה בהשגת היעדים 
העסקיים של החברה היום ובעתיד – עמידה בתוכנית האספקות , תוך הורדת עלויות והקטנת הסיכונים הפיננסיים.



ארבעת מרכיבי שרשרת האספקה זמישה הינם:

- רגישות לשוק – מעבר מארגון מונחה תחזית לארגון מונחה ביקוש אמיתי באמצעות חיבור ישיר לדרישות הלקוח על ידי 
מערכות מידע תומכות 

- שרשרת אספקה וירטואלית – המבוססת על מידע וירטואלי המגיע ישירות מהשוק ולא המלאי הפיזי הנמצא בארגון 
- אינטגרציית תהליכים ושיתוף מידע בין הספקים ללקוחות לאורך השרשרת תוך התמקדות בעיסוקי הליבה של הארגון 

והוצאה של מיקור חוץ לשותפים עסקיים. 
- רשת אספקה – בניית רשת אספקה המשלבת בין הספקים ללקוחות על מנת לתת מענה הולם לדרישות השוק 

המשתנות.

 - Supply Chain בהרצאה תוצג תפיסת שרשרת האספקה הזמישה המבטאת את תפיסת המעבר משרשרת אספקה
המתמקדת ביעילות הייצור והאספקה של הארגון והמעבר לשרשרת הביקוש Demand Chain הממוקדת באפקטיביות 

המענה לביקוש הלקוח ומהווה יתרון משמעותי לארגון.
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NEXT
DAY

 Next Day Europe -ו Next Day USA שירותי
של FedEx Express מבטיחים לכם מסירה מהיום

למחר, בכל רחבי ארצות הברית, עד השעה 10:30 בבוקר 
וביעדים נבחרים באירופה, עד סוף יום העסקים.



  
                            ״לזרום מדחיפה למשיכה״ 

                             עמי גבאי, Senior Director Supply Chain- Aerospace Division, אלביט מערכות 

עליית   המלאים  ,  עיבוד   היתר   ותהליכים   מסורתיים   לצד   שינוי   ארגוני   בחברה   הובילו   לשאיפה   למצוינות   תפעולית . 
   LEAN . לאחר   ניסיון   הגדרה   והפנמה   מהי   מצוינות   תפעולית   הוחלט   ליישם   תרבות   ושיטות   עבודה   של

בתום   סדנא   של   4   ימים   בוצע   תהליך    VSM-Value Stream Mapping    בשרשרת   האספקה , 
מהלך   זה   הציף   שאלות   אינספור   ודילמות   שחידדו   את   הרצון   לשיפור   מתמיד  ,  אבל   כיצד ?  

לראשונה   הבנו   שאנחנו   לא   יודעים   כיצד   ליישם   את   האתגרים   שהצבנו   לפנינו    והחלטנו   ל " חזור   לאקדמיה ." 
לאחר   מספר   חודשים   של   סקרי   ספרות  ,  סיורים   בחברות ,  ראיונות   של   לקוחות   ולקוחות   פנים   הגדרנו   3   רבדים   לפתרון . 

בהרצאה   זו   אסקור   את   המסע   שעברנו    בדרך   לפתרון    –    זרימה   ומשיכה   מהלקוח   עד   לספק . 

  design to logistic חשיבותו של התפעול האסטרטגי להובלת תהליכי                            
                            דיויד וקטור, VP Strategic Operation, סרגון

המצגת מתארת את הקונפליקטים בין מחלקת התפעול לבין ה RD והתהליכים ההכרחיים לשינוי והטמעה בשתי המחלקות, 
בכדי ליצור סינרגיה המובילה לקיצור LT  וזמן תגובה קצר ללקוחות.

הדגש הוא על חשיבה פרואקטיבית כבר בזמן הפיתוח כאשר התפעול דוחף ומאתגר את מחלקת
)PLC( מבלי לעקב את שלבי הפיתוח RD ה 
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                            מהפכת הייצור המבוזר בעידן ה- Additive Manufacturing : יתרונות ואתגרים
Make it LEO ,משה מולכו, מנכ״ל                            

בהרצאה נתאר את עיקרי מהפכת הייצור המבוזר שמשנה את עולם הייצור מן
 Additive Manufacturing משתלב בה. נסקור בקצרה מהו Additive Manufacturing היסוד ואיך

בדגש על השונה מרוב שיטות הייצור האחרות. נראה כמה דוגמאות למודלים עסקיים חדשים 
המבוססים על השילוב של ייצור מבוזר ו-Additive Manufacturing עם דגש על חיסכון בעלויות של אחזקת וניהול מלאי.

נפרט מספר אתגרים במודלים אלה וגישות אפשריות לפתרון.

  
                            יישום תאוריית האילוצים להגדלת שיתופי פעולה בשרשרת האספקה

                            בני עוזיאל  Harmonize Project- Team member SCM - TM , כי״ל

ארגונים רבים הגיעו למסקנה המתבקשת  כי שילוב של עלות נמוכה, איכות גבוהה, שיפור בזמני תגובה וגמישות היא הנוסחה 
להשגת שביעות רצון לקוח.

גישה זו  חייבה מעבר מניהול פונקציונאלי, שבו כל מחלקה בארגון מנוהלת באופן התואם את האינטרסים שלה בלבד, לניהול 
אינטגרטיבי חוצה מחלקות וארגונים.

בהרצאה יוצג השינוי שחל בניהול שרשרת האספקה תוך שימוש בתיאורית האילוצים בשילוב חשיבה יצירתית כגון:
מתי לאחרונה בדקתם את מסלול האספקה? האם נמל היעד אכן אופטימלי ביחס למיקום הלקוח? האם ניתן לשנות את 

שיטת 
השינוע? 

ההרצאה כוללת  מספר דוגמאות,  כיצד שרשרת האספקה יכולה באמצעות שת"פ פנימי ותאום חוצה מחלקות, לשפר את 
עלויות ההובלה ולקצר את זמני האספקה לשביעות רצון הלקוחות. 
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                             demand planning בעולם מוצרי הצריכה
                             חנן קמינסקי, מתכנן ביקושים, קוקה קולה ישראל

FMCG בעולם מוצרי הצריכה demand planning בהרצאה יוצגו המטרות והאתגרים איתם יש להתמודד בניהול ה

                            יישומי QLIK – לבקרת תהליכים בשרשרת האספקה
                            דרורה מרטן, מנהלת חטיבת המידע והאו״ש, שראל

כל נגיעה בחוליה בשרשרת האספקה, החל ממעקב נכון על הצעות מחיר וכלה
באספקת מוצרים פגומים ללקוח, הינה בעלת פוטנציאל לפגיעה בהכנסות לחברה.

בהרצאה זו, 
תתמקד דרורה בדרכים לצמצם את הפגיעה בהכנסה באמצעות שימוש מושכל ונכון באנליזה חכמה.

                            משרשרת למטריצה - ניצול היתרונות היחסיים של השותף האסטרטגי
Jabil תומר אגמי, מנהל יחידות עסקיות בחברת                            

במצגת אפרט על היכולות המתרחבות של קבלני הייצור לתחומים בהם יש להם יתרונות יחסיים כמו פיתוח, רכש ולוגיסטיקה 
גלובליים ואף קשרים עם לקוחות פוטנציאליים, אשר הופכים אותם מספק ייצור לשותף אסטרטגי.

 ,Control Tower יוצגו דוגמאות לכלים ותהליכים המוסיפים ערך ויוצרים סינרגיה במגוון התחומים הנ"ל, כגון
כולל דוגמאות ליישום של Jabil עם חברות בארץ.

לסיכום, תוצג החשיבות של מנהלי שרשרת האספקה והתפעול בריכוז והובלת שיתוף הפעולה האסטרטגי.
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סקירת התפתחות חבילות התוכנה והכלים הממוכנים לניהול הפעילות הלוגיסטית על פני שרשרת האספקה ומגמות במערכות 
ה-ERP אשר ישפיעו וישנו את פני השוק בנושאי מערכות לעולם שרשרת האספקה.

בעבר התמקדו מערכות המידע הארגוניות בתהליכי הליבה הארגוניים כגון כספים, ניהול מלאי, מכירות רכש וכ"ו תוך הזנחה 
יחסית ואיטיות בקידום הפתרונות לנושאי הלוגיסטיקה.

בכך נוצר וקום וסביבה נוחה לצמיחה של חבילות תוכנה ייעודיות המתמחות במתן פתרונות לעולם ניהול הפעילות והמשאבים 
במרכזים הלוגיסטיים. תוכנות כגון WMS, TMS, POD ועוד.

מגמה זו השתנתה בשנים האחרונות ומשפיעה על זמינות המערכות, האינטגרציה בין הפתרונות, עלות המערכות, קצב 
ההתפתחות והתחכום שלהן.

שינויים אילו והכרת המגמות הינם חשובים ביותר למקבלי ההחלטות בארגוניים השונים בבחירת האסטרטגיה של מערכות המידע. 

                              אבולוציה במערכות התוכנה לתפעול שרשרת האספקה – ממערכות בוטיק למערכות מרכזיות     
                              מר דודי רם, מנכ"ל רוזנשטוק- שיפור מערכות מידע                                     
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