
Avenue | 11.3.19



האיגוד הישראלי
לניהול שרשרת האספקה

ISCMA

ועדת לוגיסטיקה
פורום הפצה-
CityLogistics

פורום הבכירים
של קהילת
שרשרת

האספקה
בישראל

ניוזלטר-
"ניהול שרשרת 

האספקה אונליין"
מופץ ללמעלה

 מ14,000
שיתוף ידעקוראים 

ודילמות באתר
האיגוד 

www.adar-yoz.net

כנסים מקצועיים, 
סיורים מעשיים, 
השבחה מקצועית

ועדת 
 planning
וטכנולוגיה

פורום שרשרת 
אספקה
דיגיטלית

הקניית ידע,
מפגשי איכות, השמת 
בכירים, תחום ניהול 
שרשרת האספקה, 

רכש ולוגיסטיקה

פורום תעשייה
אקדמיה

פורום רכש 
אסטרטגי

ISPL!תמיד בחזית החדשנות

האיגוד הישראלי
לניהול שרשרת האספקה

ISCMA

לפרטים, להצטרפות לקהילת 
המקצוענים ומובילי הדעה
בניהול שרשרת האספקה, 

הגדולה בישראל
  navit@adar-yoz.net | נאוית אדר

03-9702990 | 054-7477414



ISCMA -דבר המארגנים

חברים יקרים, 

הפסגה היום הינה הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA הפועל משנת 2000, במטרה לקדם את תחום ניהול שרשרת האספקה,
הלוגיסטיקה, הרכש והתכנון בהיבטים: מקצועיים, ארגוניים, אישיים וציבוריים. האיגוד ISCMA נמצא תמיד בחזית החדשנות בישראל והבשורות מהעולם.

ב-ISCMA חברים למעלה מ-900 מנהלים: מנכ"לים, סמנכ"לים ומנהלים בתחומי ניהול התפעול, שרשרת האספקה, הלוגיסטיקה, הרכש, התכנון, חדשנות וצמיחה.
,Pull Planning ,בארגון כמשולב בתכנון העסקי Planningכמו כל שנה, האיגוד מפתח מקצוענות, איכות וחדשנות במיקוד לנושאים ותחומים כמו: מיצוב ה

דיגיטליזציה ברכש, Smart Sourcing, כ"א למול אוטומציה בלוגיסטיקה, ממשקי לוגיסטיקה ותכנון, בהפצה, תכנון – בקרה, יישומי חדשנות בשרשרת האספקה, 
עולם הליקוט היחידני ועוד ועוד. האיגוד ISCMA מהווה במה לשיתוף ולמידה של מנהלים מכל מגוון התעשייה.

הפעילות בכללה והכנס השנתי הגדול בישראל בפרט - הפסגה הבינלאומית ה-19, המתקיימת היום ה11/3/19, הינם הזדמנות עבור מנהלים בתעשייה לראות ולשמוע 
חדשנות, מגמות עיקריות בארץ ובעולם, לשתף תובנות על האופן, שבו הם מנווטים את שרשרת האספקה בסביבה המשתנה במהירות. הפסגה השנה מאפשרת באופן 

מיוחד, הזדמנות מצוינת ללמידה מהמנהלים הבכירים המובילים את קהילת שרשרת האספקה ומהמומחים הטובים בתחום.

לראשונה בישראל, מקיים האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA- את תחרות הפרס: Supply Chain Excellence Award- פרויקט מצטיין העומד
בקריטריונים מחמירים מול צוות שיפוט בכיר. את הפרס יקבל הארגון הזוכה על הבמה המרכזית .

חשיבות הפרס בהעלאת המודעות לחשיבות המצוינות בשרשרת האספקה, לעידוד חברות וארגונים להימצא בתהליך מתמיד של שיפור ביצועים, להתוות דרך להשגת 
מצוינת על בסיס קריטריונים בין- לאומיים מוכרים ולהוקיר הישגים של הארגונים המשתתפים והזוכים בתחרות.

ברצוני להודות לשותפיי הנפלאים ממידע כנסים לתומר ישראלי, ליאת אברהם ובמיוחד לנדין חכם על עבודה משותפת נהדרת- יחד הבאנו את הפסגה ה-19 להיותה 
במה כה מקצועית ומכובדת.

תודות לוועדת ההיגוי תכני הכנס ובמיוחד לחברת פרוגרמה נותנת החסות המקצועית, לשלמה ארליך יו"ר ISCMA, אופיר ברונהיים מDSV, שלומי חתן מנטפים, יובל 
הוד מטבע, רם לוי מפרוגרמה ונדין חכם ממידע כנסים- על העמדת תכנים בחזית המקצועית והחדשנית בתחום בישראל ובעולם.

תודה רבה והערכה לצוות השיפוט של פרס ה-Supply Chain Excellence Award- לדורית שמי, אלון ברנע, עדי גור, רפי טומשוף, לשלמה ארליך- על שיפוט 
אובייקטיבי, מקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

ISCMA תודה רבה לכם משתתפים יקרים, על שבחרתם להשתתף בכנס זה ובמיוחד למשתתפים הרבים חברי האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
תודות רבות ומיוחדות לנותני החסות  ולכל המרצים הנפלאים.

מאחלת לכולם כנס פורה, בעל ערך ומהנה,
בברכה,

ISCMA נאוית אדר, מנכ"ל, האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה



דבר המארגנים- מידע כנסים

חברים יקרים, 

אחרי ההצלחה המסחררת של הוועידה בשנה שעברה, גם השנה ובפעם השלישית, חברה מידע כנסים לאיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה – ISCMA, במטרה 
לקיים יחד את האירוע המקצועי ביותר בענף בישראל. 

ועידה זו מקיימת מדי שנה מפגש בין בכירים ומקבלי החלטות בענף, מעל 700 משתתפים שמגיעים להתעדכן בחידושים האחרונים, בדרכי ההתמודדות עם האתגרים 
ובמגמות העתידיות הצפויות מהמומחים בענף בישראל ובעולם. 

עם השנים הפכה ועידה זו להיות אירוע חובה לעוסקים בענף והזדמנות ייחודית להפגיש את התעשייה ליום פרודוקטיבי שכולו למידה והעשרה, נטוורקינג איכותי 
ויצירת הזדמנויות עסקיות חדשות. 

אחרי 18 שנים בהן מתקיימת הוועידה, היה לנו חשוב להעלות על סדר היום את התכנים הכי מדויקים עבורכם, את הדוברים והדוברות הכי מעניינים בתחום שהובילו 
מהלכים פורצי דרך במשק הישראלי והגלובאלי. אז גם השנה, רגע לפני שיצאנו לדרך, כינסנו לדיון ראשוני ועדת היגוי מנצחת שהגיעה לתובנות ומסקנות אותן נחלוק 
אתכם בוועידה. הרכבנו עבורכם מליאה עם הרצאות מרתקות וסיפורי לקוח של מותגים מובילים, ואם זה לא מספיק, נקיים 3 מסלולי תוכן מקצועיים שיציגו את חזית 

החדשנות בענף! 

בנוסף, לראשונה בישראל, נקיים במסגרת הוועידה את תחרותSupply Chain Excellence Award, במסגרתה יוענק פרס לפרויקט המצטיין ע"י צוות השיפוט הבכיר.
 ,ISCMA מאחורי היום גדוש התכנים שלפניכם מרתק שלפניכם, עומדים אנשים רבים שתרמו כל אחד מניסיונו ומזמנו. תודה רבה לשותפים היקרים שלנו מהאיגוד

ובמיוחד לגב' נאוית אדר, מנכ"ל האיגוד - על עבודה משותפת נהדרת יחד. תודה לחברי ועדת ההיגוי ולחברת פרוגרמה, נותנת החסות המקצועית שסייעה רבות בגיבוש 
התכנים עליהם נדון היום. 

תודות נוספות למר תומר ישראלי, מנכ"ל מידע כנסים, לגב' ליאת אברהם, סמנכ"לית החברה ולכל צוות מידע כנסים שעמל רבות מאחורי הקלעים כדי שהוועידה תצא 
לפועל ובסטנדרט הגבוה ביותר עבורכם המשתתפים. 

ואחרונים – אבל הכי חשובים – תודה לכם משתתפים יקרים על ההתמדה וההגעה לוועידה בכל שנה וגם היום, וכמובן תודה לנותני החסות ולנבחרת הדוברים
המופלאה שלנו!

אני סבורה ובטוחה כי תצאו מיום זה עם תובנות חדשות וקשרים שיועילו להמשך 
העשייה שלכם, מאחלת לכולנו יום פורה ומעניין!

נדין חכם, מנהלת הוועידה, מידע כנסים



חברים יקרים, 

שרשרת אספקה – ההיסטוריה של המחר ! 

"ההיסטוריה של המחר" הוא שם ספרו השני של פרופ' יובל נח הררי.
לאחרונה פרסם ספר חדש "21 מחשבות על המאה ה 21" בו הוא מנסה לבחון את הסוגיות העיקריות עימם מתמודד העולם במאה הנוכחית. הפוליטיקה העולמית 

עברה שינויים משמעותיים ב 80 השנים האחרונות, מלחמת העולם השנייה הביאה לקיצה את הפשיזם, בסוף שנות השמונים נפרדנו מהקומוניזם ובשנים האחרונות 
גם הליברליזם מאבד את דרכו כפי שאנו עדים בבריטניה בעידן הברקזיט ועלייתו לשלטון בארה"ב של דונלאד טראמפ. העתיד הפוליטי העולמי לא ברור וקיימת

תחושה של חוסר בהירות מה הכיוון אליו צועד העולם. 

אי הבהירות וחיפוש כיווני ההתפתחות קיימים גם בעולם הצר של שרשרת האספקה – אנו מותקפים במונחים כמו Supply Chain 4.0 , Blockchain, דיגיטיזציה, 
אמזוניזציה, eSupplychain , שרשרת אספקה בהפרעה – Disruptive Supply Chain, שרשרת אספקה שטוחה – Flat Supply Chain, שרשרת אספקה רזה – 

.Shared Supply Chain – שרשרת אספקה שיתופית ,Agile Supply Chain – שרשרת אספקה זמישה Lean Supply Chain

בכנס הזה, כמו בכנסים בשנים שעברו,  יציגו מנהלים בכירים ממגוון רחב של חברות וארגונים מובילים בארץ ובעולם כמו: Microsoft , Golf & Co, חיל הים, משרד 
ראש הממשלה לצד חברות שירות ו Start up  את תפיסתם לגבי האתגרים והמגמות בשרשרת האספקה בהווה ובעתיד.

מה שבטוח שעלינו ללמוד מהתובנות של ספר הילדים המפורסם "עליסה בארץ הפלאות" לבחור דרך ברורה להתחיל לרוץ  קדימה על מנת לא להימצא ב"שרשרת 
האספקה בארץ הבלהות" . 

בהצלחה לכולנו, 
שלמה ארליך 

ISCMA יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת אספקה

ISCMA דבר המארגנים- יו"ר



חברים יקרים, 

לקראת הכנס השנתי ה19 לפסגת שרשרת האספקה בשיתוף ISCMA ריכזנו בפרוגרמה בשיתוף לקוחותינו,  את המגמות העיקריות, שישפיעו על ניהול שרשרת
האספקה העתידית:

Cross border regulation •
Offshore /Nearshore הגנת מדינות על תוצרת עצמית, הגנות מיבוא, ובחינה מחדש של

Collaboration •
שיפור השיתופיות גם בתוך ארגונים, וגם מחוצה להם. יכולת חבירה הן באמצעות טכנולגיות עדכניות על בסיס פלטפורמות פנים וחוץ ארגוניות, ושימוש בבלוקצ'יין 

להגנה על מידע חסוי ואותנטי בין שותפים.
Technology •

שימוש ב AI  לשיפור יכולות חיזוי, בניית מסדי נתונים בשרשרת שישמשו את התכנון, כלי אופטימיזציה, שימוש באוטומציה להגברת הפריון ושיפור הדיוק בביצוע, 
מעבר שימוש בבלוק צ'יין– לשמירה על הלימות ומקורות מידע. 

 Leadership •
מחסור הולך וגדל של מנהלי שרשרת הספקה, היעדר משאבים מיומנים בעיקר לעולמות התכנון, הרחבת תחומי הניסיון הנדרש, היעדר מספיק מוסדות לפיתוח הון 

אנושי.
Circular economy •

התייחסות ורגולציה בתחום הסביבה, פליטות ואנרגיה, שימוש חוזר במשאבים 

אנו בפרוגרמה רואים במגמות אלו נקודות אי רציפות בתחום תהליכי ניהול שרשרת האספקה.
כל אחת ממגמות אלו משפיעה באופן ישיר על יכולת ניהול שרשרת האספקה והביקוש בעולם התחרותי של היום ומחייבת התייחסות על מנת לאפשר לחברות לייצר 

יתרון תחרותי בסביבה בה הם פועלים. 

רפי טומשוף,
מנכ"ל, פרוגרמה



Intelligent Supply Chains
Microsoft enabling Industry 4.0 with
IOT and AI  



על סדר היום

התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה

מנחת הוועידה:
מירב גרוסמן, דירקטור שרשרת אספקה גלובלית, דגניה סיליקון

ברכות: 
ISCMA נאוית אדר, מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  

  נדין חכם, מנהלת הוועידה, מידע כנסים
ISCMA שלמה ארליך, יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  

חלוקת הפרס Supply Chain Excellence Award והצגת הפרויקט הזוכה בתחרות על ידי צוות השיפוט: 
Senior Director, IL SAP Enterprise Business Lead, Teva Pharmaceutical Industries ,דורית שמי   

  אלון ברנע, סגן נשיא לפיתוח, המכללה האקדמית להנדסה, אפקה תל אביב
  עדי גור, מנכ"ל, FLEX ישראל
  רפי טומשוף, מנכ"ל פרוגרמה

Cardo Systems וסמנכ"ל תפעול ISCMA שלמה ארליך, יו"ר  

Supply Chain of the Future
Mrs. Pat Flynn-Cherenzia, Principal Program Manager, Manufacturing Digital Solutions & BI, 
Microsoft USA Supply Chain.
A description of the journey that Microsoft took to handle its own supply chain: what considerations 
were at play, where they are now, and how we see it evolving.

International

Keynote Speaker

08:00 - 09:00

09:00 - 09:05

09:05 - 09:15

09:15 - 09:35

09:35 - 09:55



שרת המשפטים וחברת הכנסת איילת שקד

Supply Chain 4.0 ושאר מגמות
רם לוי, מנהל פעילות ישראל, פרוגרמה

e-Commerce -האתגרים בין האוף-ליין לאונליין בעידן ה
GOLF&CO רביב ברוקמאייר, מנכ"ל קבוצת

שרשראות אספקה בהפרעה: חזרה להנחות היסוד כשהכל מסביב משתנה
NGG ,רם יאולוס, מנכ"ל קבוצת נירם גיתן

המשך הרצאה - שרשראות אספקה בהפרעה: חזרה להנחות היסוד כשהכל מסביב משתנה
תת אלוף יוסי אשכנזי, רמצ"ד חיל הים

עם הפנים לתחרות על הלקוח
איציק כהן, סמנכ"ל לתפעול ים ומסופים, נמל אשדוד

שרשרת אספקה – כשכל החוליות חזקות, הארגון שלך מוגן
אלי פטל, ראש מרכז אסדרה, מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה

סרטון נמלי ישראל

הפסקה ופיצול ל - 3 מסלולי תוכן מקבילים

09:55 - 10:10

10:10 - 10:25

10:25 - 10:40

10:40 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:35

11:35 - 12:05



 12:10 - 12:30 
דיגיטציה בשרשרת אספקה

 ,IT ארז אדם, סמנכ"ל
FRITZ

 12:30 - 12:45 
המהפכה התעשייתית 4.0 כבר כאן!

אלי הדר, יועץ אסטרטגי מומחה ניהול אנרגטי מיטבי בסביבות 
מורכבות

 12:45 - 13:00 
שרשרת אספקה 'שטוחה'

שלמה ארליך, יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה 
Cardo Systems וסמנכ"ל תפעול ISCMA

 13:00 - 13:10 
The Missing Link

 החוליה החסרה להבטחת רציפות שרשרת האספקה
רועי בסר, סמנכ"ל רגולציה, גאמא סקיוריטי

 13:10 - 13:20 
 Machine חיזוי מכירות ומלאי בעידן הדיגיטלי

Learning מבוסס
Avoid being out of stock , and don’t get 

stuck with stock
VP Sales, Curve.tech ,שי כהן

 12:10 - 12:30 
Optimizing supply chain technology to 

drive profits

 Chacko Verghese, SVP and CTO, Seldat Technology
Services

 12:30 - 12:45 
The Time is now : the global supply chain 

control tower
עדי ברק, דירקטור לקוחות אסטרטגיים

 12:45 - 13:05 
 סיפור ההצלחה של מרלו"ג רמי לוי

אלעד צמח, מנהל מרכז לוגיסטי,
 רמי לוי שיווק השקמה 

 13:05 - 13:20 
האיקומרס הבינ"ל של הדברים

הגדולים והכבדים 
הגר וליאנו ריפס, מנכ"ל ומייסדת, לדינגו

 12:10 - 12:30 
מלחמות סחר ומה שביניהן – רכש מסין בעידן של חוסר 

יציבות עולמית 

יעל טראו, סמנכ"לית שיווק, הליוס
מארחת את

אסי שטרית, מנכ"ל ובעלים, פלדה בעמק בע"מ

 12:30 - 12:45 
The Last-Mile Disruption

Global Head of Delivery ,נטע שדה בלאט
 Gett Delivery

 12:45 - 12:55 
:C&G סיפור לקוח של חברת

מהפכה בניהול התחזיות והמלאי
בחברת אוטולוקס

מארק מוטלואוגלו, משנה למנכ"ל, אוטולוקס
 12:55 - 13:10 
הרובוטים באים

יותם בן-ארי, מנהל הקמת מיזם ה-eCommerce, קבוצת גולד 
בונד

 13:10 - 13:25 
 האתגרים הלוגיסטיים בסביבה הגלובלית

בועז קליין, מנהל לוגיסטיקה גלובאלי,
אלביט מערכות 

חדשנות - טכנולוגיה מאפשרת שרשרת האספקה בעידן הדיגיטלי
Innovation

 Innovation facing Logistical
Challenges

בהנחיית:
אירנה אפלבוים, יועצת בכירה, פרוגרמה

בהנחיית:
 Supply Chain eCommerce ,רחל אורן

EMEA Leader, קימברלי קלארק

בהנחיית:
eCommerce אילן יובל, יזם ומומחה



הפסקה וחזרה למליאה ראשית

שיטות שיפור והתייעלות ותיקות משולבות בכלי בינה מלאכותית חדשניים- לשיפור גדול של השורה התחתונה
מלי ביצור פרנס, מנכ"לית, תפן

Nestle העלאת תפוקת עבודה וחיסכון באנרגיה בחברת :Case Study
יחיאל לנצקרון, מנהל בכיר BIG ASS FANS, אקון טק

הרצאת העשרה - ניהול באמצעות אומנות ההקשבה
שרה ארבל, מומחית בייעוץ ואימון מנהלים, מנטורית להשגת יעדים בחיים, בקריירה ובעסקים

דברי סיום 

ארוחת צהריים עשירה 
*למשתתפים בעלי כרטיס מתאים

*למשתתפים בעלי כרטיס הכולל ארוחת צהריים בסיום הוועידה

13:25 - 14:00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:35

14:35 - 15:10

15:10 - 15:15 

 15:15 



הכנס השנה הינו בסימן חדשנות וטכנולוגיה. Supply Chain 4.0 - ניהול שרשרת האספקה המודרנית – אינטליגנטית, דיגיטלית ואוטומטית.
במשך 30 שנה האחרונות, הלוגיסטיקה עברה שינויים מדהימים. בתחילה פונקציה אופרטיבית, בכפיפות לתפעול ,  שמתמקדת באספקת חומרי הגלם לקוי הייצור 

והמוצרים ללקוחות.

הגלובליזציה הביאה איתה רמת סיבוכיות אחרת לגמרי מבחינת השליטה בשרשרת האספקה. הייצור עבר למזרח, ההנדסה והפיתוח הרבה פעמים נשארו בארץ,
הלקוחות מעוניינים באספקות Just In Time מה שמחייב אותנו להקים מחסני הפצה קדמיים. כך בדיוק נראים האתגרים שלנו ב  Q Medical Devices, החברה פזורה 

על פני שלוש יבשות והמחיר המידי של מורכבות השרשרת אצלנו היה מלאי ועמידה בזמני אספקה.

המורכבות הזו דחפה את הטרנספורמציה של הלוגיסטיקה לשרשרת אספקה , שבארגונים רבים כבר בנויה כיחידה עצמאית בהובלת דרג  סמנכ"ל . מחלקות שלמות 
ומקצועות כמו כ Business Planning , Demand Planning, Supply Planning שאחראים מחד לתכנן נכון את הביקושים של החברה ומאידך להבטיח נכון את 

.TPL – תכנון האספקות לאורך השרשרת האספקה על פני הגלובוס.  את הלוגיסטיקה עצמה אנו יותר ויותר מעבירים לשירותי מיקור חוץ
ציפיות הלקוחות לשירות On-Line , לשיפור מתמיד ברמת השירות תוך כדי קסטומיזציה ברמה גבוהה מחייבת אותנו להשקיע במשאבי תכנון רבים. מחד, הטכנולוגיה 
מאפשרת לנו שקיפות רבה, Big Data  לטובת ניתוח וסימולציות, אולם מאידך, הטכנולוגיה מאפשרת  הגברת התחרות בשווקים והגדלת אפשרויות הבחירה  ללקוחות 

מה שמחייב אותנו לעקוב, לנתח ולשפר כל הזמן את הביצועים לאורך השרשרת.

דברי פתיחה

מירב גרוסמן,
מנחת הוועידה,

דירקטור שרשרת אספקה גלובלית, דגניה סיליקון



Supply Chain of the Future
Mrs. Pat Flynn-Cherenzia, Principal Program 
Manager, Manufacturing Digital Solutions & BI 
Microsoft USA Supply Chain

“Digital transformation is rapidly becoming the very basis for 
competition, but legacy supply chain solutions struggle to respond 
quickly enough to customer demands or market changes, because 
they were designed in the pre-digital era on archaic platforms and 
not the focus of companies’ investments.

Today, where agility, scalability, responsiveness and transparency 
are key, new digital supply chain solutions must leverage
state-of-the-art capabilities such as Artificial Intelligence, the 
Internet of Things, social collaboration, digital connectivity and 
predictive analytics to enable a truly demand-driven end-to-end 
operating model completely focused on the customer.

During the keynote we will have a short description of the journey 
that Microsoft took to handle its own supply chain challenges:  what 
considerations were at play, where they are now, and how we see it 
evolving for the entire industry.”

Supply Chain 4.0 ושאר מגמות
רם לוי,

שותף, מנהל פעילות ישראל, פרוגרמה

ניהול שרשרת האספקה משתנה באופן ניכר בעידן הדיגיטל והתפתחות
הטכנולוגיה התומכת.

(BI) שימוש נרחב בסגמנטציה ויוניפיקציה תוך שימוש במרחבי המידע
ואנליטיקה תומכת ביצועים (AI), עבור דרך רציפות עסקית מחייבת על רקע שינוי 

 SCM רגולציה ומיסוי, אתגרי מזג אוויר משתנה, איומי סייבר, בלוקצ'יין ותפיסת
4.0, הופכים את עולם שרשרת האספקה למעניין, דינמי ומאד אתגרי. 

חברת פרוגרמה, בין יתר הדברים, מובילה חברות בסקטורים שונים, לשימוש 
בטכנולוגיה לניהול שרשרת האספקה והתפעול להשגת מצוינות בעולם התחרותי 

של היום.

במסגרת ההרצאה, נסקור בקצרה את עידן SCM 4.0 ומגמות מרכזיות
בתחום ניהול שרשרת האספקה



האתגרים בין האוף-ליין לאונליין בעידן
E-COMMERCE ה

GOLF&CO רביב ברוקמאייר, מנכ"ל קבוצת

° אתגרי שרשרת האספקה שעוסקים בפרט, ארגוני קמעונאות ניצבים בפניהם  
. E COMMERCE בתקופה הקרובה על רקע התחזקות ה   

° איך לנווט בתקופה של שינויים בתמהיל המכירות בין און ליין לבין מכירות    
   אוףליין.

° סוגיות מרכזיות שארגונים יצטרכו לבחון ולגבש גישות התמודדות לגביהם.

שרשראות אספקה בהפרעה: חזרה להנחות 
היסוד כשהכל מסביב משתנה

רם יאולוס,
מנכ"ל קבוצת נירם גיתן

העולם בהפרעה, השקעות אינסופיות בטכנולוגיה מעסיקות הנהלות, אך אלו לא 
בהכרח נותנות את המענה.

אנחנו נוטים לעיתים לשכוח את הנחות היסוד האסטרטגיות והתפעוליות
המשפיעות על שרשרת הערך בכלל ושרשרת האספקה בפרט.

במהלך של בחינת הנחות היסוד האסטרטגיות והטקטיות בתהליכי ההצטיידות, 
שרשרת האספקה והתחזוקה, ביצע חיל הים שינוי מהותי ורחב שמביא להתאמה 

מיטבית בין השקעות ומוכנות.

ראש מספן ציוד חיל הים, תת אלוף יוסי אשכנזי ורם יאולוס, מנכ"ל קבוצת נירם 
גיתן NGG ומחבר הספר "עידן הדחיפות", ידברו בכנס על הקשר בין הסביבה

המשתנה והשפעת הנחות היסוד האסטרטגיות על תפקוד שרשרת האספקה, 
וכיצד התמודד חיל הים עם אתגרים אלו.



"שרשרת אספקה –
כשכל החוליות חזקות, הארגון שלך מוגן"

אלי פטל,
ר' מרכז אסדרה במערך הסייבר הלאומי,

משרד ראש הממשלה

מערך הסייבר הלאומי זיהה, כי בשנים האחרונות עלה שוב ושוב,
כי אירועי אבטחה רבים, צלחו באמצעות ניצול פרצות בשרשרת האספקה של 

הגופים שנפגעו.

הדבר עלה בשיח שנערך עם המשק, עם בעלי תפקידים ויועצים שונים מתחום 
הגנת הסייבר שנטלו חלק בקבוצות מיקוד וכן התגלה הצורך באסדרת ספקים 

בתוצאות הסקר שנערך ע"י המערך בשבוע הסייבר 2017.

על כן, בשנת 2018 יזמנו מהלך לאומי לאסדרת שרשרת האספקה, אשר נמצאת 
בימים אלו בעיצומה.

כמן כן, מערך הסייבר מקדם מתודה שתסייע לדעת מהן הדרישות המומלצות, לצד 
מיפוי של הדרישות לרגולציות ותקנים מובילים בבחינת ספקים חיצוניים לארגון.

אילן יובל
e-commerce יזם ומומחה

ISCMA יו"ר פורום שרשרת אספקה דיגיטלית ב
יו"ר ומנחה מסלול  'שרשרת אספקה בעידן הדיגיטלי'

אם פעם היה צריך לשכנע מישהו בתופעת האיקומרס ובקצב הגידול שלה בכלל 
וההשפעה שלה על העולם הלוגיסטי, היום כולנו מבינים שאנחנו בעיצומו של

שינוי ובמציאות מתגברת והולכת שאת ההשפעות שלה אנחנו רואים בכל אספקט 
של החיים שלנו. 

החל מהדרך שאנחנו קונים או מחפשים לרכוש מוצר או שירות ולציפיות
(ההולכות וגדלות) מהספקים ונותני השירותים שלנו והמהירות שאנחנו יכולים

להחליף/לשנות את הצריכה, בהתאם לרמת השירות שקיבלנו וכלה בציפייה שלנו 
כלקוחות למחיר שלא תמיד משקף את המציאות ...

אנחנו עדים בשנים האחרונות לפריחה חסרת תקדים בכל הקשור לעולמות
הדיגיטל קרי : אתרי המכירות , מערכות ה BI וה AI , UI ו UX וכו׳ עד כדי כך
שבתחילת הדרך תחום ה Customer Journey לא הזכיר את עולם הביצוע !

מאידך שרשרת האספקה ובמיוחד בעולמות ה B2C  נשארה קצת מאחור
וההתנעה שלה הגיעה מאוחר יותר והאתגרים רק הלכו והתעצמו.

עולם האיקומרס כולו תמיד משתקף ממשקפיו של הלקוח הסופי.
(המורכבת  השאלה  מאותה  להתחיל  תמיד  אמורה  כולה  האספקה  שרשרת  גם 

מאוד...) – מה רוצה או מה מצפה הלקוח שלנו ? ואיך אנחנו בונים את שרשרת
האספקה שלנו בהתאם .

אחוז העלות הלוגיסטית בעולם האיקומרס לעיתים מגיעה לפי 30 (!!) מעלות
הלוגיסטיקה המסורתית!

איך מפצחים את הנוסחה ? מי עשה את זה כבר (רמז :לא רק אמזון...) 
ומה קשור אסטוניה (כן – המדינה) ?

תבואו!



tech@seldatinc.com seldattech.com

ERPפלטפורמת
לוגיסטי

חדשנות טכנולוגיית שרשרת אספקה  
לקידום העסק שלך

פתרונות מקצה לקצה משולבי חומרה ותוכנה משלב הייצור ועד  
Last Mileלהפצה 

התמחות גלובלית בתחום שרשרת האספקה
:לוגיסטית כוללת ERPפלטפורמת 

- POMS מערכת לניהול רכש
- WMS360מערכת לניהול מחסן
- Vendooמערכת לניהול סחר B2B B2Cומכירות

- Solocate,הובלה והפצהמערכת לניהול מיסלול



דיגיטציה בשרשרת האספקה
ארז אדם,

FRITZ, IT סמנכ"ל 

המהפכה התעשייתית הרביעית כבר כאן; וכמו בכל מהפכה, יש מי שמוביל אותה 
ככוח חלוץ ויש מי שמסתגל לשינויים. בכל הקשור ל"תעשייה 4.0" וללוגיסטיקה 

בפרט, חברות רבות, בעיקר קטנות ובינוניות, שואפות להדביק את הפער – אך 
בפועל זה לא תמיד פשוט. 

מערכת 360 ממוחשבת שעושה אינטגרציה בין כל המערכות. לא משנה אם 
הפעילות היא באוויר, בים או ביבשה, אצל ספק הלוגיסטיקה או אצל הלקוח, 

המערכת מספקת תמונת מצב מלאה בזמן אמת.

המהפכה התעשייתית 4.0 כבר כאן!
אלי הדר,

יועץ אסטרטגי, מומחה בניהול אנרגטי ואפקטיבי
בסביבות מורכבות

5G המהפכה התעשייתית 4.0 בשילוב •

• בינה מלאכותית (AI) הלכה למעשה, לימוד מכונה, תהליכים והליכים

• אסטרטגית התייעלות באמצעות מערכות אנרגיה חכמות

• טכנולוגיות בקרה חדישות וחכמות

• קיימות LEED ותאורה מכוונת אדם



Flat Supply Chain - שרשרת אספקה שטוחה
שלמה ארליך,

 ISCMA יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
Cardo Systems סמנכ"ל תפעול

השינויים בתרבות הצריכה של הלקוחות והתגברות הדרישות לקיצור זמני
eCommerce אספקה המהווים חלק מהמעבר מהרכישה בחנויות לרכישה ב
ביחד עם ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, הביאו לשינוי משמעותי בציפיות 

ממערכי שרשרת האספקה בארגונים.  הלקוחות העסקיים שהתרגלו לרמת
שירות, תהליכים פשוטים וזמינים וקבועי זמן קצרים

לאספקות בעולם ה B2C דוחפים ודורשים ליישם תהליכים אלו גם בעולם
ה B2B . במסגרת המעבר ל eSupplyChain  נדרשת שרשרת האספקה ליישם 

גישות ומודלים חדשניים על מנת לעמוד בציפיות הלקוחות והשינוי בתחומי
האחריות של שרשרת האספקה בארגון. יישום מודלים כגון:  "ניהול שרשרת 

הערך" ומעבר מניהול שרשרת האספקה ל "ניהול שרשרת  הביקוש" הביא
לפיתוח גישת "שרשרת האספקה השטוחה".  

המעבר לשרשרת אספקה שטוחה מחייב את הארגון להיערך ולהתאים את
תהליכי האספקה לציפיות ממנו בעולם החדש. דרישת הלקוחות משרשרת

האספקה הינם לשיפור הזמישות – זמינות, זריזות וגמישות תוך הבטחת זמני 
אספקה קצרים, מחייבת היערכות תפעולית אחרת של שרשרת אספקה. 

השינויים הנדרשים משרשרת האספקה השטוחה הינם בכול תחומי הפעילות של 
השרשרת וכוללים בין היתר:  שיפור אמינות התחזית , שיפור זמינות מלאי, קיצור 
זמני אספקה מספקים , צמצום מגוון המוצרים, צמצום מערך המחסנים הארגוני, 
שיפור וקיצור התהליכים הלוגיסטיים, מעבר למשלוחים קטנים בתדירות גבוהה 

. Control Tower  – והתאמת מערכת מידע לשליטה ובקרה מרכזית

The Missing Link – החוליה החסרה
להבטחת רציפות שרשרת האספקה

רועי בסר,
סמנכ"ל רגולציה, גאמא סקיוריטי 

בדרך כלל אנחנו מגדירים כי ניהול נכון של שרשרת האספקה מוביל למצב בו  
סחורות ותוצרת גמורה נעים בשטף ובזמן נדרש מהספקים ללקוחות תוך שמירה 

על מלאים נמוכים והורדת עלויות. ניהול יעיל של שרשרת האספקה מושג כאשר 
הן הספקים והן הלקוחות פועלים במשותף, בשיטה מתואמת, משתפים מידע 

ופועלים להשגת  יעדים משותפים. כיום בעידן ה eCommerce  אנו יכולים ליצור 
שרשראות וקשרים שבעבר הלא רחוק היו בלתי אפשריים. אנו יכולים ליצור 

שרשראות וקשרים שבעבר הלא רחוק היו לא יעילים. 

Dropshipping היא שיטה קמעונאית שבה החנות אינה שומרת את המוצרים 
שהיא מוכרת במלאי. כיצד נראית שרשרת אספקה של עסק כזה? מה מאפשר 

את המסחר בצורה יעילה?

במה בדיוק שונה העסק שהקים ישראל ישראלי להשלמת הכנסה מכל חברה 
אחרת? 

בשנים האחרונות גדל מספר אירועי הסייבר שתחילתם בתשתית מערכות המידע 
של חברה אחת, וממשיכים אל תשתיות מערכות המידע של חברות אחרות.  

זליגת אירוע שכזה מתרחשת על פי רוב בין חברות החולקות חוליה בשרשרת 
האספקה, ומכאן האחת משפיעה על השנייה. חוסנם של ארגונים במשק

ועמידותם בפני תקיפות סייבר, מושפע באופן ישיר ועקיף מיכולות הספקים להגן 
על שרשרת האספקה לארגונים אלו.



חיזוי מכירות ומלאי בעידן הדיגיטלי מבוסס 
Machine Learning

שי כהן,
VP Sales, Curve.tec

טכנולוגיה מאפשרת חדשנות
רחל אורן,

,Supply Chain eCommerce Leader EMEA
קימברלי קלארק

איך צופים את הביקושים העתידיים, בזמן תכנון תקציב ובשוטף ונערכים בהתאם 
עם מלאים לערוצים השונים ובמיקומים הנכונים, כדי לא לאבד מכירות עקב 

חוסר מלאי מצד אחד ומצד שני להחזיק את המלאי הנדרש ולא יותר מדי ולזמן
האופטימלי האפשרי . 

דמיינו שאפשר לקבל חיזוי מדוייק של הביקוש  לטווח קדימה של שנה , רבעון , 
חודש , שבוע. על פי פריט ספציפי , קטגוריה או מאפיין ועל מי ערוץ או

מקור - מה תהיה ההשפעה על העסק שלכם ?

טכנולוגיה, ככלי המאפשר לשרשרת האספקה להעצים את כוחו של ארגון,
לאפשר לו להעניק ללקוחותיו את חווית השרות ,הגורם המניע לנאמנות לקוח 

ומכאן לחיזוק כוחו התחרותי של הארגון.
טכנולוגיה היא המנוע מאחורי העולם המשתנה תדיר, נהוג היה לומר ויש 
שאומרים כי "טכנולוגיה היא  גורם מפריע"Disruptor  , אך אם תסתכלו 

סביב, כולל על נושאי הכנס בו אנו לוקחים חלק היום, ככל שתפנימו כמנהיגים 
את ההבנה כי טכנולוגיה היא אמצעי עבור כל אחד מאיתנו בארגונו ולא גורם 

מפריע, כך תהיו פתוחים יותר לאימוץ טכנולוגיות ככלי המאפשר לארגונים לתת 
ללקוחותיהם את הגורם המרכזי לנאמנות לקוחות וצרכנים כאחד והוא השרות 

מותאם לקוח.
נהוג לעשות שימוש במונח BIG DATA בעולם השיווק והמכירות , גוגל, אמזון  

עוסקים באיסוף מידע צרכני במטרה להנגיש לצרכנים את המוצר/הפרסום בזמן 
הנכון ואכן ניתן לראות כי הטכנולוגיה המתפתחת מאפשרת להפיק מאין סוף 

נתונים , מידע עסקי המאפשר לארגונים להעניק ללקוחות מעבר ומעבר
למוצרים.

כמנהלי שרשרת אספקה מלאה או חלקה , אם תעצרו לרגע ותתבוננו , באין סוף 
הנתונים הזורמים ונוצרים בכל יום בפעילות המחלקה / חטיבה אותה אתם

מנהלים, וודאי תבינו כי באמצעות שימוש בטכנולוגיה תוכלו לא רק לשפר 
ולייעל את שרשרת האספקה באחריותכם אלא חשוב מכך ,לאפשר לארגונכם 

להעניק ללקוחות שרות יוצא דופן ומכאן ערך משמעותי, מעבר למוצר אותו אתם 
מייצרים/משנעים.

הטכנולוגיה המתפתחת אינה גורם "מפריע" הוא כלי המאפשר לנו לעשות מעל 
ומעבר.



Optimizing supply chain technology to 
drive profits
Chacko Verghese, SVP and CTO, Seldat 
Technologies Services

 The Time is now: The Global Supply Chain
Control Tower

עדי ברק,
דירקטור לקוחות אסטרטגיים

הרצאה מרתקת על שילוב טכנולוגיה בעולמות הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה

בואו ללמוד כיצד ניתן לייעל החזר השקעה (ROI בטכנולוגית שרשרת אספקה).
כיצד הטמעת טכנולוגיות חדשניות בשרשרת אספקה, משמשת כמנוע רווחיות.

כיצד אופטימיזציה של הטכנולוגיה מביאה לשיפור ברווחים והגברת עסקים.
בואו לראות דוגמאות ויישומים מעניינים וחדשניים מהעולם.

* ההרצאה תינתן באנגלית.

הדרישה לשקיפות מלאה לאורך השרשרת הלוגיסטית עולה ואיתה הצורך בניהול 
דיגיטלי של המידע. יש שייקראו לכך "דיגיטיזציה" או "אמזוניזציה"...

לצד ההתפתחות הטכנולוגית, נדרשת שרשרת האספקה לפתרונות לוגיסטיים 
חכמים שייתמכו בשינויים המהירים בתהליכים, ולמענה ללקוחות החיצוניים 

והלקוחות הפנימיים בארגון, הדורשים פתרונות שילוח ולוגיסטיקה מתוחכמים 
ויעילים יותר. 

כמנהלי שרשרת אספקה, אנו נדרשים לתת פתרונות לוגיסטיים גמישים, זולים 
ויעילים כשכולנו מסכימים שהיכולות הלוגיסטיות הקיימות כיום  נמצאות די 

מאחור ביחס למהפכות בתחומים האחרים... עולם השילוח והלוגיסטיקה נתפס 
כעולם מיושן, מבוסס עבודה ידנית, לא מספיק טכנולוגי ולא מספיק גמיש.

כיצד אנחנו כמנהלי שרשרת אספקה בארגונים יכולים לשנות את המצב? כיצד 
אנחנו כמנהלי לוגיסטיקה רוצים שהלוגיסטיקה בארגון שלנו תיראה ותיתפס 

בעוד חמש שנים? איך ניתן להפוך ארגון לוגיסטי "מבצע", למערך לוגיסטי מוביל 
בעל אסטרטגיה ברורה המביא ערך מוסף ויתרון תחרותי משמעותי לארגון?

הפתרון טמון בשינוי בתפיסת הלוגיסטיקה והארגון. יש צורך בבניית
אסטרטגיה לוגיסטית המתמקדת באלמנטים המשמעותיים ביותר לארגון,

מדגישה ומעצימה את ערכי הליבה, ומטמיעה כלים המאפשרים ניהול של המידע 
תוך שקיפות מלאה לנתונים לאורך השרשרת הלוגיסטית. אחד הכלים

 CONTROL -לניהול את הלוגיסטיקה של המחר הוא ה  enablers-המאפשרים, ה
TOWER, מערך שליטה ובקרה מרכזי המותאם לצרכים הלוגיסטיים של הארגון.



סיפור הצלחה של מרלו"ג רמי לוי
אלעד צמח,

מנהל מרכז לוגיסטי, רמי לוי שיווק השקמה

האיקומרס של הדברים הגדולים והכבדים
הגר וליאנו ריפס,

מנכ"ל ומייסדת, לדינגו

המרכז הלוגיסטי החדש של רמי לוי במודיעין הטמיע את המערכת החדשנית
'ליקוט קולי -הדור החדש!' מבית זטס 

רמי לוי שיווק השיקמה הטמיעה במרכז הלוגיסטי החדש מהגדולים בארץ הממוקם 
בעיר מודיעין את מערכת הליקוט קולי – הדור החדש! המערכת מסייעת לנו לייעל 
את תהליך האספקה ל-2.5 מיליון לקוחות. כדי להגביר את יעילות ליקוט ההזמנות 
התוצאות  קולי.  ליקוט  פתרון  של  פריסה  ביצענו  לשגיאות,  הסיכון  את  ולהפחית 
בתפוקה,   15% של  :שיפור  המערכת  עם  בעבודה  שנה  כחצי  של  התנסות  לאחר 

הפחתת שגיאות, וזמן הכשרה קצר לעובדים החדשים.

"יש לנו פה מרכז לוגיסטי מהגדולים בארץ, ובמרכז לוגיסטי כזה, אנחנו, כדי ללקט 
- צריכים את הדבר הטוב ביותר, שזו הטכנולוגיה של חברת זטס". 

 רמי לוי שיווק השיקמה, הינה בין הראשונות שהחלה להשתמש במערכת
יחד  עבורנו.  רבים  תפעולים  יתרונות  בעלת  הינה  אשר   – קולי  -ליקוט  החדשנית 
עם שיפור משך זמן ליקוט ההזמנות והפחתת הסיכון לשגיאות, רצינו להגביר את 

הגמישות שלנו ולקצר את זמן ההכשרה באמצעות מערכת ליקוט קולי.
דרישות תפעול מרכזיות נוספות היו, שהפתרון יהיה בטיחותי ויעיל כך שהמלקטים 
לא יצטרכו להסתכל במסופון בזמן נהיגה ולנוע כשידיהם ועיניהם יהיו חופשיות 

וכך ינהגו בצורה בטיחותית, זיהוי קולי מעולה ותמיכה במבטאים שונים.
לאחר תהליך יישום קצר ומוצלח הגענו למצב בו כל התהליך, החל משלב התחברות 
המלקט למערכת, דרך קבלת המשימה, זיהוי המיקום, זיהוי המוצר, בקרת השקילה 
והפקת התעודות והמדבקות, בסוף התהליך התבצע אך ורק באמצעות המערכת של 

הזיהוי הקולי ללא מגע יד אדם בכלל.

כיצד טכנולוגיה בלוגיסטיקה יכולה להכפיל שוק?

איזו טכנולוגיה עומדת לרשותנו על מנת למקסם את הכלים הלוגיסטיים בעולם 
השילוח הימי?

הגר, מנכ"לית ומייסדת לדינגו תדבר על חלק בעולם האיקומרס שזכה להתעלמות 
עד כה בעולם האיקומרס, שילוח של דברים גדולים וכבדים ללקוחות קצה.

מה הם האתגרים ומה הן האפשרויות העומדות לרשות המוכרים המקוונים
המעוניינים להגיע ללקוחותיהם מעבר לים  ואיך לדינגו רותמת את עולם השילוח 
הימי וע"י אוטומציה ואופטימיזציה הופכת את החיבור לעולם המקוון לפשוט וקל 

לכל הצדדים.



אירנה אפלבוים,
Innovation facing Logistical Challenges יו"ר מסלול

יועצת בכירה בחברת פרוגרמה, המתמחה בין היתר בשרשרת 
אספקה ולוגיסטיקה ומלווה חברות בסביבה הדינמית של היום

מלחמות סחר ומה שביניהן-
רכש מסין בעידן של חוסר יציבות עולמית 

יעל טראו,
סמנכ"לית שיווק, הליוס

אנחנו נמצאים כיום במהלכן של מספר מגמות חברתיות וטכנולוגיות, אשר ישפיעו 
משמעותית על הצורה והאופי של שרשרת האספקה העתידית. 

מצד התשומות קיים לחץ להוריד עלויות, להפחית את פליטות הפחמן הדו חמצני, 
הקיימת  הלוגיסטיקה  בפני  אתגרים  המציבות  מחמירות  תחבורה  תקנות  גם  כמו 

היום. שינוייים דמוגרפיים מובילים לקיטון בזמינות כ"א, דרישות ארגונומיות 
משתנות בהתאם לעלייה בגיל של כ"א העובד מחייבות גם הן התייחסות.

במקביל גם הציפיות מצד הלקוחות עולות: מגמת ה-on-line של השנים האחרונות 
הובילה לגידול בציפיות לרמת השירות. ישנה גם מגמה ברורה מאוד לכיוון

בתמהיל  התמידיים  השינויים  את  שמניעה  אישית,  והתאמה  אינדיבידואליזציה 
המוצרים המוצעים ללקוח. האינטרנט מאפשר שקיפות וגישה פשוטה לאפשרויות 
רבות, איפה לקנות ומה לקנות, דבר היוצר תחרותיות באלמנטים השונים בשרשרת 

האספקה.

ענק,  בצעדי  המתפתחת  הטכנולוגית  החדשנות  לעיל,  המפורטים  השינויים  לצד 
משנה צורות עבודה מסורתיות  כמו הדפסת תלת מימד , ייצור לפי דרישה והתאמה 
digital twinsהיא טכנולוגיה שתגדיר  אישית ועוד. אין ספק, שבין היתר, יכולות  

מחדש את מודלי שרשרת אספקה.
השינויים האלה מציבים אתגרים רבים אשר דורשים מכולנו לגבש אסטרטגיה

ולבנות סט יכולות נכון על מנת ליצור שרשרת אספקה אפקטיבית שתתמודד עם 
השינויים המתרחשים. במושב ננסה לגעת באתגרים ובפתרונות רלוונטיים   

להתראות,
אירנה

ביסוס מנגנוני שרשרת אספקה ורכש יציבים, איכותיים ותחרותיים הינם הבסיס 
והתנאי להתמודדות ארגונים תעשייתיים ומסחריים בארץ ובעולם עם התחרות 

הבינלאומית העזה השוררת כמעט בכל תחום וענף בתעשייה. 

בשלושת העשורים האחרונים מהווה סין מוקד ייצור ואספקה מרכזיים בכלכלת 
העולם, כאשר לאורך השנים אנו עדים לשיפור משמעותי בהיבטי איכות,

טכנולוגיה וקניין רוחני.

אולם, השנתיים האחרונות מזמנות לנו אתגרים וקשיים אשר לא הכרנו בעבר - 
מלחמות סחר, פירוק בריתות כלכליות וכדומה.

בהרצאתי אבחן את השפעת הטלטלות הפוליטיות והכלכליות הבינלאומיות
המקומיות על מנגנוני רכש ואספקה בסין, בהתאמה לצרכים הבינלאומיים

והמקומיים של השוק הישראלי.



מינט טכנולוגיות
מוצרים מתקדמים ברכש ושרשרת האספקה

www.minet.co.il

רכש קטגוריות 
סופר סופלייר

Vendor scheduling

רכש
באאוטסורסינג

ענן
מערכת לניהול והורדת 

עלויות בענן
ניתוחים טכנו-כלכליים בענן

מערכת לאופטימיזציית
הובלות מורכבות 

מערכת מכרזים מקוונים
תוכנת BI  ייחודית ברכש

רובוטי תוכנה ו AI- ברכש  
תוכנת אופטימיזציית שרשרת אספקה 

03-7516858

info@minet.co.il 

פרויקטים
 וייעוץ 

הערכת ספקים
שיפור תהליכים 

הורדת עלויות 
איחוד וטיוב קטלוגים

Logistics Solution  
 ניטור שרשרת האספקה והלוגיסטיקה

   מערכת חכמה המושתתת על תקשורת סלולארית בטכנולוגיית
GPS/GPRSS  המערכת  .  מידע ומיקום בזמן אמתהמספקת

בעלי רגישות גבוהה   משלבת רכזת וחיישנים אלחוטיים חכמים 
 :פרמטרים כגון המאפשרים ניטור

 תנועה לחות מגנט טמפרטורה מתח לחץ אור

9444* |  www.pointer4u.co.il 
  טכנולוגיתעליונות . פוינטר



The Last-Mile Disruption
נטע שדה בלאט,

Global Head of Delivery, GETT

מהפכה בניהול בתחזיות והמלאי בחברת 
אוטולוקס

מארק מוטלואוגלו,
משנה למנכ"ל, אוטולוקס

תעשיית ה- eCommerce צומחת, אבל הדרך שבה מתנהלת הלוגיסטיקה הפיזית 
עדיין מהווה צוואר בקבוק. 

השוק מחייב שינויים משמעותיים ולכן מודל הLast Mile- עתיד להשתנות.  

תחילה, ציפיות הצרכים משתנות- הלקוחות דורשים לקצר את זמני השילוח
ולקבל את הסחורה מהר יותר, אך מנגד לא מוכנים לשלם על כך יותר. 

עם זאת, בפילוח העלות של מרכיבי השרשרת הלוגיסטית ניתן לראות בבירור
שמרכיב Last-Mile, הינו היקר ביותר בכל שרשרת השילוח.

ולכן, אנו נדרשים יותר מתמיד להיות מספיק יצירתיים ולאמץ אסטרטגיות
חדשות על מנת לפגוש את הציפיות המשתנות של הצרכנים.

בהרצאה נציג דוגמאות-
• כיצד טכנולוגיה יכולה לתת מענה לאתגרים אלו? 

• מהם המודלים והטכנולוגיה החדשניים שקיימים כיום בתעשייה לקיצור זמני  
  השילוח והורדת העלויות?

• כיצד ניתן לנצל את הנכסים הקיימים של כל ארגון כדי לשפר את היעילות, 
  השקיפות ללקוח ואת מבנה העלויות?

חברת אוטולוקס, יבואנית ומשווקת צמיגים וציוד למוסכים מובילה, תציג כיצד 
הטמעת מערכת ושיטת (OTI On time Inventory) שינתה את פני החברה. 

בתקופה קצרה לאחר הטמעת מתודולוגיית OTI הצליחה אוטולוקס לצמצם את 
רמות המלאי, לשפר את תזרים המזומנים ולהגדיל משמעותית את המכירות.

אוטולוקס מנהלת כיום באמצעות  OTI את כל שרשרת האספקה משלב ההזמנה 
אצל הספקים השונים ברחבי העולם ועד לניהול המלאי הנכון במחסן בעזרת חיזוי 

ומעקב אחרי המכירות של הפריטים השונים.

ההרצאה תלווה בהדגמה של המערכת בסביבת העבודה היומיומית של המתכננים 
והמנהלים.



התמונה להמחשה בלבד.  ט.ל.ח.

הפרויקט הבא שלכם
מתחיל עם צ'יינה מוטורס

כלים כבדים077-2205515 | מסחריות | אוטובוסים

בכל פרויקט שתבחרו; בנסיעה, בהובלה או באתר עבודה,
אתם מוזמנים ליהנות מהכלים האיכותיים 

של משפחת צ'יינה מוטורס

אפשרות מימון
ותנאי תשלום נוחים

מחירי השקה
לזמן מוגבל

מערך שירות 24 שעות 
בפריסה ארצית

₪

נזק לגלגלי כלי הליקוט והשינוע? הבטיחות נפגעת עקב שברים ברצפה?

תפר  בטון אחרי - מעבר חלקתפר  בטון לפני - מפגע בטיחות

שיקום שברים וסדקים ברצפות פעילות

שימוש בחומרים מהירי התגבשות חזקים במיוחד

חזרה לשינוע מלא תוך שעה אחת מגמר יישום שכבת חומר אחרונה

שיקום רצפות וספי כניסה בחדרי הקפאה וקירור פעילים ללא  השבתת הקירור

עמידה בלוחות זמנים קצובים, מוגדרים וקבועים מראש, בהתאם לנוחות המזמין

®SIKA קבלן ביצוע מורשה בחומרי חברת

o�ice@abam.co.il     www.abam.co.il     03-5601631 .טל 



הרובוטים באים
יותם בן ארי,

מנהל הקמת מיזם ה-eCommerce, קבוצת גולד בונד

האתגרים הלוגיסטיים בסביבה הגלובלית
בועז קליין,

דירקטור בכיר לוגיסטיקה גלובלית, אלביט מערכות

לאחר מספר שנות מחקר בנושא החליטה קבוצת גולדבונד להקים מרכז רובוטי 
לאחסנה ולהפצה ייעודיים לעולם הסחר המקוון.  בהתבסס על ניתוח מעמיק 

שנעשה בקבוצה, נחלוק עמכם את התפיסה שלנו לגבי האתגרים הלוגיסטיים 
שהאיקומרס מציב בפנינו, והעקרונות החשובים למתן מענה לאתגרים אלו

באמצעות טכנולוגיה בהווה ובעתיד.

במציאות של היום ההתמודדות עם אתגרי ה eCommerce מצריכה היערכות 
לוגיסטית נכונה.  סביר להניח שהאתגרים עמם יש להתמודד היום ישתנו ויתעצמו 
ככול שיעבור הזמן.  קיצוניות בגאות ושפל של הזמנות מכר, גידול מתמיד בכמות 
ההזמנות המכילות פריטים בודדים, גידול המגוון, הפצה מורכבת לבתי אב הם רק 

חלק מהאתגרים הללו.

כדי להיות מוכנים לכל מה שהאיקומרס יציף במרוצת השנים, צריך להקדים 
ולהעמיד את המערכות הטכנולוגיות הגמישות והמתאימות בצמתים החשובים 

של שרשרת האספקה.

פעילות אחודה ורציפות טכנולוגית למימוש פוטנציאל התפתחות רוחבי.

כיצד יתאפיינו המכירות בתחום ה Aerospace & Defense בעשור הבא?

שילוב חווית הלקוח כחלק ממדדים תפעוליים בארגון.

קידמה טכנולוגית אל מול יציבות תפעולית וחוויית משתמש.

שרשרת אספקה מגוונת, כזכות הקיום העתידית של אלביט מערכות.



שיטות שיפור והתייעלות וותיקות משולבות 
בכלי בינה מלאכותית חדשניים- לשיפור 

השורה התחתונה
מלי ביצור פרנס,

מנכ"לית, תפן

Case Study: העלאת תפוקת עבודה וחיסכון 
Nestle באנרגיה בחברת

יחיאל לנצקרון,
מנהל מחלקת BIGASSFANS  בחברת אקון טק

בינה מלאכותית ולמידת מכונה הן הטכנולוגיות המאפשרות של המאה ה 21 
(GPT) והן הצעד הבא בהתייעלות ושיפור של ארגוני תעשייה בעידן המהפכה 

התעשייתית הרביעית.
קבלת  החלטות אסטרטגיות בניהול תפעול, שרשרת אספקה וייצור התאפשרה 
עד לאחרונה רק באמצעות ניתוח רטרואקטיבי של נתונים באופן מוגבל , לעומת 

זאת טכנולוגיית החיזוי מאפשרת קבלת החלטות בהתבסס על הבנה של התכנות 
של אירועים בעתיד ברמה גבוהה של דיוק.

החיזוי הוא תהליך של איסוף  ושילוב היקפים עצומים של מידע ממקורות שונים 
וניתוחו באמצאות בינה מלאכותית ולמידת מכונה.

שימוש בטכנולוגיית חיזוי מאפשר לפעול באופן מהיר ויעיל בשווקים דינאמיים 
בדרכים הבאות:

חיזוי ביקושים ותכנון תמחור
חיזוי שינויים במלאי

חיזוי תקלות ותכנון תחזוקה מונעת
חיזוי בשינוי בביקוש

חיזוי של מקורות הגדלת הכנסה
הפער?

מדברים על בינה מלאכותית אך לא יודעים הלכה למעשה לשלבה בפעילות 
הארגון ולייעלו .

התשובה היא שילוב בינה מלאכותית בכלי ייעוץ ושיפור קיימים והמיקוד הוא 
בשילוב בהסקת מסקנות באמצעות בינה מלאכותית בשלב האבחון כדי להתמקד 

בהגדלת רווחיות וערך לארגון.
קבוצת Tefen פתחה מתודולוגיה חדשה ששמה שבעת היהלומים=7D  שמשלבת 

כלי ייעוץ מובילים עם כלי חיזוי  מתקדמים מעולם industry 4.0 ובכך משיאה 
ערך מוסף לארגוניי תעשייה באמצעות העלאת  שורת הרווח הארגוני.

יחיאל הינו בעל ניסיון של מאות פרויקטים בהם תכנן וביצע מערכות אוורור 
.HVLS מתקדמות בשיטת

מערכות אלו מביאות להעלאת תפוקת העובדים ולחסכון באנרגיה.

בהרצאה נלמד על פתרונות אוורור מסוג HVLS ונעבור על case study  של 
פרויקט בחברת נסטלה ונראה כיצד ניתן להגיע באמצעות מערכת אוורור נכונה 

לחסכון של מאות אלפי שקלים בשנה במרלו"ג בעלויות החשמל למול הפתרונות 
הרגילים. נראה גם כיצד ניתן להעלות את תפוקת העובדים והמוטיבציה בזכות 

פתרון זה.



ניהול באמצעות ההקשבה
שרה ארבל,

מומחית בייעוץ ואימון מנהלים, מנטורית להשגת יעדים בחיים, בקריירה ובעסקים

שרה ארבל באה לתת לכם המנהלים המשתתפים בכנס-מתנה.
המתנה היא כלי אחד קטן ומשמעותי בתהליכי ניהול הן של הקריירה שלכם והן של חייכם. 

המתנה היא כלי הנקרא " הקשבה" הקשבה אפקטיבית יעילה ותהליכית. 

כל פעם שאתם מקשיבים למישהו, ממש, אתם מעניקים להם מתנה, מתנה של המשאב היקר, זמן. הקשבה אפקטיבית בונה מערכות יחסים, תורמת לפתרון בעיות, 
מונעת התנגשויות, מפחיתה את כמות השגיאות וחוסכת זמן. 

הקשבה בונה קשרים וקריירות. 
הקשבה מעניקה ערך גבוה ליחסי עובד מעביד ומכבדת את הארגון ומטרותיו. 

העולם הדיגיטלי הרועש והמשתנה מרחיק אותנו מהטווח הארוך וממקד אותנו בטווח הקצר.
ריבוי המשימות אכן מאפשר לאדם להספיק יותר בטווח קצר אבל מונע ממנו להקדיש זמן להקשבה יעילה המועילה לטווח הארוך. 

עולם העסקים והקריירה מתפתחים ביחס ישיר לאבולוציה של כלכלת העולם. 
לפני כ- 200 שנה עברנו מכלכלה חקלאית לכלכלה תעשייתית

לפני כ 50- שנה כלכלת התעשייה עברה לכלכלת הידע
כיום הפוקוס הוא בפרט, מנהגי הפרט, דפוסי התנהגותו, צרכיו ארוכי הטווח וקצרי הטווח. 

כל אמצעי טכנולוגי מגיב לגחמותיו, מאווייו וצרכיו.  
הקידמה המואצת, מקצרת את חיי המוצרים ומאריכה את חיי הצרכן.

במטרה להכיר את מה שמניע את הפרט, עלינו להבין לעומק את מערכת הצרכים האישית שלו. 

כמי שמנהלים את הפרט וכמי שרוצים לשמר אותו , יש להקשיב לצרכיו, יש להפגין עניין ולאפשר זמן הקשבה נקייה ואמפטית.

להתראות
שרה ארבל



ISCMA
Israeli Supply Chain Management Association

האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
Cardo Systems ,יו"ר: שלמה ארליך,  סמנכ"ל תפעול

מנכ"ל: נאוית אדר
יו"ר ועדת לוגיסטיקה: אבי עיני, מנהל מרכז לוגיסטי שוהם, שופרסל
יו"ר ועדת Planning: חיים שפיר, מנהל התכנון והיבוא, קבוצת אסם

יו"ר פורום הרכש האסטרטגי: ארקדי רוזנברג, סמנכ"ל רכש גלובלי
יו"ר פורום שרשרת אספקה דיגיטלית: אילן יובל, יזם ומומחה 

eCommerce
פורום בכירים- בכירי קהילת שרשרת האספקה בישראל

פורום אקדמיה- תעשייה
CityLogistics -פורום הפצה

כתובת: הרחבה 119 בית נחמיה 7314000
טל': 03-9702990 / 054-7477414

פקס': 03-9702991
 www.adar-yoz.net :אתר

 navit@adar-yoz.net :דואר אלקטרוני

מידע כנסים
מנכ"ל: תומר ישראלי

בעלים: אילן ירון
כתובת: לשם 7, פתח תקווה

טל: 073-2644000
פקס: 077-5150024

 http://www.meda-conferences.com : אתר

תחומי פעילות:
הארגון המקצועי המוביל בישראל לתחום ניהול שרשרת האספקה, 

לוגיסטיקה ורכש. 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 אמיתית, השבחה מקצועית של 

המעמד המקצועי בארגון ובציבור בכלל, מתוך מטרה להשפיע, להוביל, 
לדעת ולהחליף מידע מניסיון ומקצוענות רבים.

• האיגוד פועל בערוצים העיקריים: כנסים מקצועיים ממוקדים כמידי 
חודש, כנסים גדולים מרכזיים- לרכש- כנס eProcurement, לוגיסטיקה 

וניהול שרשרת האספקה- כנס eSupplychain, סיורים מקצועיים,
מפגשי פורום בכירים פעמיים בשנה. כל ועדה ופורום נפגשים אחת 

לרבעון עם אג'נדה משלהם. הועדות מייצרות ערכים מוספים חשובים 
ביותר בכל תחום ובחזית החדשנות.

הנכם מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף!

תחומי פעילות:
יזום ועריכת כנסים עסקיים במגוון תחומים בעולמות ה-B2B: שיווק, 

קמעונאות, נדל"ן, תשתיות, דיגיטל, IT, משאבי אנוש, מסעדנות, נשים 
ועסקים ועוד.



א. אדירן  הנדסה וסוכנויות בע“מ 
מנכ"ל: אבי וולר (מנכל משותף), רם זהבי (מנכל משותף)

מנהל קשרי מתכננים: גידי מור 
כתובת:  שחם 32 , פתח תקווה 

טל: 03-9700500
פקס: 03-9700510

https://www.adiran.co.il :אתר
 info@adiran.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
דלתות אוטומטיות, רמפות העמסה ופתרונות אטימה, משווי גובה

למרכזים לוגיסטיים, דלתות קירור, תריסי אש, פתרונות יניקה וסינון אוויר לתעשייה (אדי אמולסיה ושמן, אבק ושבבים, עשן ריתוך, מעבדות כימיה 
ואלקטרוניקה...), אוורור כללי ומפוחים, מסכי אוויר ,זיווד רכבי טכנאים

מייצגים בישראל: EFAFLEX גרמניה, BUTZBACH גרמניה, TEKENTRUP גרמניה, COOLIT גרמניה, NORTH-ENVIRA קנדה, ABSOLENT שבדיה, 
ALUCA גרמניה, ANGELMIR ספרד , ESTA גרמניה.

UTi iMS (Inventory Management Solutions)
מנכ"ל: שמשון שמשון

מנהל תפעול EMENA: ירון סרוסי
מנהל שיווק: אבי שלום

מנהל תחום שרשרת אספקה: ראובן אליה משה
פיתוח עסקי ומנהל תיקי לקוחות: כפיר מן

כתובת:לשם 1 קרית גת
טל: 054-9777677
פקס: 08-6601747

www.utiims.com/hebrew  / www.utiims.com :אתר
kfir.man@il.dsv.com :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
ניהול מלאי ורכש, ניהול לוגיסטי, איתור מקורות רכישה, שרשרת אספקה



Optiways.io
מנכ"ל: אלעד רזניקוב

סמנכ"ל תפעול: יניב פנחס 
N/A :מנהל תחום שרשרת אספקה

כתובת: רמת ים 50, הרצליה
טל: 0545721236

www.optiways.io :אתר
elad@optiways.io :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
אופטימיזציית הפצה, אופטימיזציית מסלולים, ניהול ציי רכב, תחבורה שיתופית

Optiways מציעה פתרון טכנולוגי ייחודי לאופטימיזציה של מסלולי נסיעה ותהליכי הפצה אשר מוזיל באופן משמעותי את הוצאות ההפצה
והשינוע. הפתרון מבוסס על אלגוריתם ייחודי מוכוון עלות ומנוע חוקים מובנה המאפשר תמיכה בתרחישי הפצה מורכבים.

הפתרון מבטיח החזר השקעה מהיום הראשון ולמעשה החברה תומכת בין היתר במודל של השתתפות בחיסכון העלות מבוססת על נתח מהחיסכון 
המושג בפועל (ללא שום התחייבות וללא אותיות קטנות).

המערכת אינה מחליפה מערכות אחרות ולא מחייבת שינוי של תהליכי עבודה קיימים אלא מתממשקת למערכות הקיימות מאחורי הקלעים,
מבצעת את האופטימיזציה ומזריקה את המסלולים האופטימליים למערכת הקיימת איתה הארגון עובד.

מייצגים בישראל: אופטיווייז.אייאו בע"מ

 איגל מלגזות ולוגיסטיקה
מנכ"ל: יורם מזוז

מנהל שיווק: עודד סבן
מנהל תחום שרשרת אספקה: יובל שוכמן
כתובת: ת.ד 3183 רמת השרון 4713101

טל:03-9090096
פקס:03-6025471 

www.eagle-fl.com :אתר
SALES@EAGLE-FL.COM:דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
מכירה והשכרות של מלגזות וציוד הרמה, לתקופות קצרות וארוכות, מתן שרות.

UNICARRIERS,COMBILIFT, NISSAN, STILL, HELLI, ATLET  , AUSA מייצגים בישראל: יבואנים של מלגזות



Ewave Mobile 
מנכ"ל: אידו שטיינברגר

מנהלים: אסף לוי, שלומי אפרוס
מנהל שיווק: יונתן ילון

מנהל תחום שרשרת אספקה: אסף לוי
כתובת: המגשימים 19 פתח תקווה

טל: 03-9292200
פקס: 03-9292233

https://www.ewavemobile.com/he :אתר
asaf.l@ewavemobile.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: ניהול שרשרת אספקה, פתרונות חומרה ויישומי IoT לתעשייה
מייצגים בישראל: JDA, Zebra, Caterpillar, Sonim, SLA, Bluebird וחברות רבות נוספות.

איכות ומצוינות בניהול 
מנכ"ל: אלי יצחקוב

מנהל תחום שרשרת אספקה: אלי יצחקוב
כתובת: ת"ד 6703, אורנית , 4481300

טל: 052-2788846
www.lgi.co.il :אתר

eli@lgi.co.il :דואר אלקטרוני
תחומי פעילות: שרשרת אספקה

 אלאלוף ושות' ספנות בע"מ
מנכ"ל:  מר. גיל מילר - אלאלוף ושות' ספנות בע"מ

מנהלים: מר. נתן אלאלוף נשיא קבוצת אלאלוף 
              מר. דניאל אלאלוף מנהל פיתוח עסקי קבוצת אלאלוף

              גב. מטי אלאלוף מנהלת משאבי אנוש ותקשורת קבוצת אלאלוף
מנהל שיווק: מר. עודד הראלי אלאלוף ושות' ספנות בע"מ

כתובת: משרד ראשי – השלושה 2 ת"א 
טל: 972-3-5640202 / פקס: 972-3-7601135

www.allalouf.com :אתר
odedh@allalouf.com :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: סוכני אנייה, לוגיסטיקה ,שילוח, שירותי מסוף ואחסנה
 United feeding קבוצת ,NYK Lines מייצגים בישראל: קבוצת גרימלדי, קבצת



אשדוד בונדד בע"מ
מנכ"ל: רועי שלזינגר

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים: אילן עוזרי
מנהל פיתוח עסקים: עמית אסא
סמנכ"ל מסוף מטענים ומחסנים

סמנכ"ל איי קיו לוגיסטיקה: אסף בן ארי
כתובת: רח' שלזינגר 1 אשדוד

טל: 08-6110000
פקס: 08-8522088

www.ashdod-bonded.co.il :אתר
revital@ashdod-bonded.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: מרכזים לוגיסטיים, שירותי הפצה, מחסני ערובה, מסוף מטענים

Gama Security LTD

גאמא סקיוריטי בע"מ  
מנכ"ל: דר' אילן דניאל'ס רחימי  

מנהל תחום שרשרת אספקה, סמנכ"ל רגולציה: רועי בסר
כתובת: צה"ל 104, קרית אונו

טל:  03-5311813  / 054-5422060
פקס:03-5311808  

  www.gama.technology:אתר
 roee@gama.technology:דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: ביקורות תאימות סייבר בשרשרת אספקה; ביקרות ITGC לדו"חות SOX; יעוץ והכוונה לדרישות תקנות הפרטיות;  הדרכות והכשרות 
בתחום הגנת הסייבר; פיתוח ושיווק מערכות סימולציה "מקרים ותגובות" למקבלי החלטות בארגון; פיתוח ושיווק לומדות אינטראקטיביות לדרישות

רגולטוריות (נגישות, מניעת הטרדה מינית, סיכוני סייבר)

 אקון טק בע"מ
מנהלים: דורון עמיר

מנהל שיווק: סיגל כץ
מנהל תחום שרשרת אספקה: שירי זוהר

כתובת: אבא הילל סילבר 18 לוד
טל: 08-9197878

פקס: 08-9225000  
bigassfans.co.il  :אתר

yechiel@econ-tec.com :דואר אלקטרוני
תחומי פעילות: יבואנית ומשווקת מאווררי bigassfans ומזגני מיצובישי אלקטריק



קבוצת גולד בונד בע"מ (קונטרם)
מנכ"ל: אריה קרמן
סמנכ"ל: עמוס דעי

מנהלת כספים: דפנה עזרא 
מנהל שיווק: יותם בן ארי

סמנכ"ל ומנהל תחום שרשת אספקה – עמוס דעי
מנהל תחום לוגיסטיקה חופשית – דוד מלכה

מנהל תחום מכולות מסוף ומחסן ריקונים – ניסים בן שימול
מנהל תחום טנקרים – שי שרייבר

מנהל תחום צמה והשכרת מלגזות – לואיס רוחמן
מנהל תחום תפעול – נועם צדוק

מנהל מסוף גולד בונד חיפה – איציק ישראל
מנהלת סידור נהגים – אולגה נועה גז

כתובת: רחוב הקדמה 1 אשדוד
טל: 08-8547001 

פקס:08-8523404  
 www.conterm.co.il:אתר

 amos@conterm.co.il:דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
מסוף מכולות ומטענים בפיקוח מכס , לוגיסטיקה , אחסנה, הפצה, הובלה, ריקון והמכלה של מכולות , ניקוי טנקרים ומכליות כביש, הובלה ברכבת, 

השכרת מלגזות מכול הסוגים והגדלים, הפעלת מרלו"גים,
שירותי לוגיסטיקה ייעודית לeCommerce כל שירות לוגיסטי אפשרי לקבל תחת קורת גג אחת. 

מייצגים בישראל:
HIGHJUMP SOFTWARE  https://www.highjump.com
GREY ORANGE https://www.greyorange.com



 Gett Delivery
מנהלת הפעילות הגלובאלית: נטע שדה בלאט

מנהל האופרציה: מני האוזר
פיתוח עסקי: אור זאנו רביד
כתובת: הברזל 21 תל אביב

טלפון: אור זאנו רביד 052-8242013
 https://www.gett.com/il/delivery אתר

delivery@gett.com :דואר אלקטרוני
last mile delivery, on demand delivery :תחומי פעילות

 גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ
מנכ"ל:  אסף עמית 

סמנכ"לית שרשרת אספקה: מאיה גיטלין 
סמנכ"ל לוגיסטיקה: גל מליק 

כתובת:  רח' הבושם 7, ת.ד 12130, א.ת. אשדוד 7761007
טל: 1-800-727272 
פקס: 08-9428526

www.globus-intr.co.il :אתר
michal@globus-intr.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
מזה שלושה עשורים אנחנו עושים לוגיסטיקה איכותית וחכמה

למגוון לקוחות פרטיים, עסקיים ומוסדיים. שירותי החברה כוללים שינוע ושילוח בינלאומי, תכנון וייצור אריזות,  אחסנה, שירותים באתר הלקוח 



CMYK

C 73
M 9 
Y 8 
K 0

C 70
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C 50
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M 8
Y 5
K 0
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C 50
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Y 5
K 0
Opacity 25

גלובתג בע"מ
מנכ"ל: אייל פררו

CTO: עמי טל 
מנהלת מחלקת מכירות: דגנית כוכבא

מנהל שיווק: יפתח פריזדה
כתובת: הגולן 1, בית ברקת 1, קריית שדה התעופה

טל: 03-9718787
פקס: 03-9718786

www.globe-tag.com :אתר
Info@globe-tag.com :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: פתרונות לעולם איסוף הנתונים האוטומטי
.Zebra Technologies, Honeywell - Vocollect, Microscan, Nordic ID, Datalogic, Seagull Scientific :מייצגים בישראל

ג'נרל החברה המרכזית לציוד בע"מ
מנכ"ל: ניסים גלם

מנהל שיווק: אורטל בן חמו 
כתובת: מושב שדה עוזיהו , משק 35 

טל: 08-8650008
פקס: 08-8650009 

 www.g-e.co.il :אתר
 shivok.general@gmail.com :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: יבוא , שיווק ושירות למלגזות . 
FEELER , ATTACK, SANY, JAC, EVER-LIFT, TCM :מייצגים בישראל

Wise Systems
מנכ"ל: שמעון וייס

CTO: ניב וייס
מנהל תחום שרשרת אספקה: שמעון וייס, ניב וייס, גיא כהן

תחום ERP: ארז רוזנברג, לב נופר
כתובת: דרך עכו 82 קרית ביאליק 

טל׳ / פקס: 04-8702499
Shimon@wise-systems.co.il  :דואר אלקטרוני

WMS מערכות פיננסיות ופנסיוניות, בקרה ,ERP, CRM ,תחומי פעילות: מערכות לוגיסטיקה



DEVELOPMENTS HK LIMITED

GreyOrange GmbH 
CEO: Dieter Berz-Voge (CEO EMEA +LATAM)
Address: GreyOrange GmbH, Zeißstraße 14, 30519Hannover
Tel:+49 51198593817
Website: www.greyorange.com 
GreyOrange is a multinational technology company that designs manufactures and deploys advanced robotics systems for 
automation in warehouses, distributions and fulfillment centers.
Through the we of flexible automation, the power of AI and exceptional customer service. We work closely with businesses 
to recognizes their needs, optimize the supply chain and enhance process efficiency.

The Gold Bond Group is the official representative of Greyorange in Israel and the contract details are
Yotam@goldbond.co.il, 053-7757630

הליוס סחר בינלאומי בע"מ
סמנכ"לית שיווק: יעל טראו

כתובת: התע"ש 25 כפר סבא 
טל: 09-7665592

 WWW.HELIOS-DEVELOPMENTS.COM :אתר
yael@helios.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: רכש, ייצור וקבלנות משנה בסין

זהר הנדסה ומיזוג אוויר (1976)בע"מ
מנכ"ל: עומר צימר

מנהל שיווק: בעז בר
כתובת: נחשון 16 פ"ת

טל: 03-9349099
פקס: 03-9042378

www.zohar-energy.com :אתר
sales@macroair.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: יצרניות מאווררי ענק ותקרה MacroAir וHunter מארה"ב, 
יצרנית יחידות טיפול באוויר Mandik מצ‘כיה,

וכן של AMC ספרד ממובילות שוק הקפיצים והבולמים באירופה.



זטס אינדסטריס
מנכ"ל: אלי הראל

מנהלים: ניר גרינהאוס, יעקב רבינוביץ'
מנהלת שיווק: דנה אליהו

מנהל תחום שרשרת אספקה: ניר גרינהאוס
כתובת: העמל 11 ראש העין ת.ד. 11663 מיקוד 4809239

טל:  1-800-393-837
 https://www.zetes.com/he :אתר

 contact@il.zetes.com :דואר אלקטרוני
תחומי פעילות: פתרונות טכנולוגיים בשרשרת הלוגיסטית

חוליות פתרונות אחסון בע"מ
מנכ"ל: יובל קדר

מנהל שיווק ומכירות ארצי: רונן בירן
כתובת: המלאכה 21 – פארק אפק ראש העין

טל: 03-6889980
פקס: 03-6888786

www.huliot-storage.com :אתר
ronenb@huliot.com :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: פתרונות אחסון מודולריים
LA FORTEZZA, PEGASUS, QUANTUM, HUNI, BISLEY, CEHA :מייצגים בישראל

 Made4net
מנכ"ל: דיויד בנקימון

מנהל שיווק ופעילות ענן : ישי אורלן- 0529596826
מנהל תחום שותפים עסקים ושרשרת אספקה:  לירן מרום

מנהל מכירות מזרח אירופה: מרק לטבין
מנהל מכירות אסיה פסיפיק: רונן עובד

כתובת: יד חרוצים 9 הרצליה
טל:073-2820200 

פקס:073-2820201
 www.made4net.co.il:אתר

sales.il@made4net.com :דואר אלקטרוני



 מינט טכנולוגיות בע"מ
מנכ"ל: דוד ענבר

כתובת:  בן יוסף 4 רמת גן
טל: 03-7516858

פקס: 03-7516791
www.minet.co.il :אתר

info@minet.co.il :דואר אלקטרוני
תחומי פעילות:

מינט היא חברת פתרונות בעולם הרכש ושרשרת ההספקה.  הפעילות שלנו כוללת רכש באאוטסורסינג, פרויקטים ויעוץ, תוכנות ורכש וניהול 
עלויות ענן. 

מייצגים בישראל: אופטיטול, אורפאוס, קלאודביליטי, אנקלסריה.

 מיקרוסופט
מנכ"לית: שלי לנצמן 

מנהלת שיווק: אורית גרינבאום ליפסקי
כתובת: הפנינה 2 ,רעננה

 v-maykat@microsoft.co.il :דואר אלקטרוני
תחומי פעילות: טכנולוגיה ,הייטק

 מאנטיס אינפורמטיקס ישראל בע"מ
 Faidon Daskopolus :מנהלים

מנהלת שיווק:   קרן מור-יוסף 
כתובת: אימבר 14 פתח תקווה 

טל 03-5234563
פקס: 03-6526220

https://www.mantis.group/index.html אתר
keren@mantis.email :דואר אלקטרוני



NGG קבוצת נירם גיתן
מנכ"ל הקבוצה: רם יאולוס 

מנכ"ל נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית: נועם לזר
מנהלת שיווק: ניל"י גולדפיין

מנהל תחום שרשרת אספקה: עופר ליבו 
כתובת: החרש 36 הוד השרון

טל: 09-7944800
פקס: 09-7944808

https://www.nggconsult.co.il :אתר
info@nggconsult.com :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: מצוינות תפעולית, טרספורמציה ארגונית ודיגטלית, טכנולוגיה ודיגיטציה, קמעונאות, תפעול וש"א

חברת נמל חיפה
יושב ראש דירקטוריון: אשל ארמוני

מנכ"ל: מנדי זלצמן
סמנכ"ל לתפעול ומסופים: דוד כהן 

סמנכ"לית  שיווק: אליצ'ה פרנקל 
טל: 04-8518111 

 www.haifaport.co.il :אתר
Efrat-Shivuk@HAIFAPORT.CO.IL :דואר אלקטרוני

חברת נמלי ישראל- פיתוח ונכסים בע"מ
מנכ"ל: שלמה ברימן

מנהל מערכת קהילת הסחר הישראלי (תס"ק ים)- רונן מועלם
כתובת: מנחם בגין 74 תל אביב

www.israports.co.il:אתר
info@israports.co.il:דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
פיתוח נמלי הים, מערכת סחר דיגיטלית לשירותים מקוונים לקהילת הים, פארקי תעשיה ולוגיסטיקה בעורף נמלי הים בחיפה ובאשדוד.



סי אנד ג'י לוגיסטיקס סולושינס בע"מ
C&G Logistics Solutions 

מנכ"ל: גיא פרחי 
כתובת: בר כוכבא 23 בני ברק

טל: 03-5441046
פקס: 03-5441076

www.cgls.co.il :אתר
תחומי פעילות: תכנון מחסנים ואוטומציה, תכנון מלאי, תכנון ביקושים, תכנון הפצה, תכנון ייצור, גיבוש ויישום תכניות אסטרטגיות בתחום 

שרשרת האספקה, WMS, WFM, TMS, תכנון והקמת מערכי הפצה, תכנון והקמת מערכות אחזקה, קיטלוג, פיתוח ויישום מודולים מתקדמים 
לאופטימיזציה ושיבוץ, פיתוח מודלים ייעודים לחיזוי ביקושים.

התמחות במגוון רחב של תעשיות: קמעונאות, היי טק, תקשורת, אופנה, מוצרי צריכה, ייצור, תעופה, דלקים וגז, תרופות ועוד.
Servara, On Time Inventory:מייצגים בישראל

 Seldat
CEO: דניאל דדון

Chacko Verghese: Senior Vice President and Global CTO
Country manager -IL CEO: אבירם אשכנזי

מנהלת מכירות ופיתוח עסקי ישראל : ריקי שורק
כתובת: צלע ההר 1 מודיעין

טל: 054-4861083 / 03-9786183
פקס: 08-9544676

https://seldatinc.com / https://seldattech.com :אתר
 ricky.shorek@seldatinc.com :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: מערכות מידע ייעודיות ללוגיסטיקה ושרשרת אספקה

ע.ב.מ עבודות ביטון מיוחדות בע"מ 
מנכ"ל: שי ברקוביץ

מנהלים: שי ברקוביץ, שירי ברקוביץ, אתי ברקוביץ
כתובת: ת"ד 568 גבעתיים 5310402

טל: 03-5601631
פקס: 03-5601671

www.abam.co.il :אתר
office@abam.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
חברת ע.ב.מ עבודות ביטון מיוחדות מספקת שירותי שיקום, ציפוי, 
איטום, מניעת החלקה והגנה בפני תקיפה כימית ו/או שחיקה של 

רצפות ומשטחי עבודה במפעלי תעשיית המזון, מטבחים תעשייתיים, 
מחסנים לוגיסטיים, חדרי קירור, חדרי דחסן אשפה, ביצוע רצפות

שיפועים ורצפות מדויקות.



POINTER
מנכ"ל:   אילן גולדשטיין
סמנכ"ל שיווק: יניב ברוך

מנהל תחום שרשרת אספקה:  אורן צ'אצ'י
כתובת: המלאכה 14 ראש העין

טל: 9444*
פקס:  03-5579539

www.pointer4u.co.il   :אתר
sherut@pointer4u.co.il  :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: טכנולוגיות חכמות לאיתור וניטור

Programa

פרוגרמה מערכות
שותפים מייסדים: רפי טומשוף, ג'וני רומן

מנכ"ל: רפי טומשוף
מנהלים ויועצים בכירים: ג'וני רומן, רפי טומשוף, רם לוי, רונן גולדשטיין, רונן אברמוביץ', יואל דרסלר, גיל זיו, עידית פלוך-וייס, אירנה אפלבוים, 

אורן וולף, אבי סיגל, יובל ברק, רות סינוואני, שרון בן רומנו .
Dr. Mehmet Erhun :מנהל משרד טורקיה

כתובת: הפנינה 2, רעננה
טל: 09-7444366

פקס: 09-7444367
www.programa-consulting.com :אתר

פרוגרמה הינה חברת ייעוץ והנדסה בינלאומית המתמחה בתחומים:
-ניהול שרשרת האספקה (SCM) – אסטרטגיה, תהליכים עסקיים, תשתיות, ארגון.

-ניהול לוגיסטי – תשתיות לוגיסטיות, אופטימיזציה, מיקור חוץ, ניהול מלאי ומדיניות מלאי, מצוינות תפעול מערכים לוגיסטיים ומרכזי הפצה, מערכות מידע תומכות
-ניהול התפעול – רכש, ייצור, מכירות, שירות, הפצה, לוגיסטיקה, מערכות מידע.

-הנדסה לוגיסטית – Materials handling  - אוטומציה בתחומי הלוגיסטיקה וייצור, תכנון פונקציונלי, מערכי מפעל.
.BI ,אנליטיקה ומודלים – אופטימיזציה ,סימולציה, זימון-

פרוגרמה מספקת ערך לעסקי לקוחותינו הגלובליים  והמקומיים, ע"י פיתוח ויישום פתרונות משמעותיים, מוחשיים, בעלות-תועלת מיטבית,  התומכים ביצירת יתרון 
תחרותי ללקוח בתחום פעילותו

הצעת הערך הייחודית של חברת פרוגרמה מבוססת על יכולתה לשלב יצירתיות, מומחיות פונקציונלית וראיה מערכתית והוליסטית – הן ברמה האסטרטגית והן ברמה 
התפעולית.

בתחום התוכנה מייצגת פרוגרמה, בישראל ובטורקיה, חברות המובילות בתחומן: 
Net Stock -ניהול מלאי ,Siematic- Preactor – זימון קווי ייצור ,Supply Chain Guru – ניהול שרשרת האספקה ,Arena – סימולציה

צוותי פרוגרמה נבחרים בקפידה בהתאם  לדרישות הפרויקט. מתוך כך, פתרונות פרוגרמה מותאמים לצרכי הלקוח ולסביבה התרבותית בה היא פועלת.



פריץ
מנכ"ל: שי בן גרא

מנהל שיווק: חלי ברגר
מנהלת תחום שרשרת אספקה: חן גולדנר

כתובת: החרושת 32 אור יהודה
טל: 03-7351000

http://www.fritz.co.il :אתר
info@fritz.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: שילוח, לוגיסטיקה, רכש, מימון רכש, הובלה, משלוחים קריטיים, ביטוח, תערוכות ופרויקטים

ציוד בע"מ
מנכ"ל: יקי סובל

בעלים ופיתוח עסקי: מיכה סובל 
בעלים ומנהל תחום שירות: דני סובל 

מנהל מכירות ארצי: שי מרגלית
כתובת: סניף חיפה: אלכסנדר בל 4 מפרץ חיפה
            סניף אשדוד: המתכת 13 אזה"ת אשדוד

טל: 04-8811700
פקס: 04-8811711

www.equipment.co.il :אתר
info@equipment.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
יבוא, שיווק והשכרה של מלגזות ופתרונות שינוע, מחסנים אוטומטיים, עגורנים למחזור וצמיגים למלגזות

LINDE, HUBTEX, KONECRANES, FLEXI, BAUMANN :מייצגים בישראל: תחום המלגזות
תחום רדיו שאטלים ומחסנים אוטומטיים:

 ,AUTOMHA, PSB, Caljan-RiteHite
SENNEBOGEN תחום המחזור: עגורני

CONTINENTAL, GLOBE STAR :צמיגים למלגזות



  

C H I N A  M O T O R S

אמינות ושירות לאורך כל הדרך
צ'יינה מוטורס

צ'יינה מוטורס בע"מ
מנכ"ל: יצחק קויפמן

מנהלים: קרן זוהר, גילי כרמלי, אילה שוחט
מנהל תחום שרשרת אספקה:  שפרה רוטנברג

כתובת:  פארק לב הארץ, ראש העין
טל:     03-7177306 
פקס:   03-7177307

www.chinamotors.co.il :אתר
 shifrar@chinamotors.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות:
JAC משאיות ,LONKING באגרים ,SANY וצמ"ה ,SINOBOOM במות הרמה ,SAMUK מלגזות ,MAXUS המסחריות ,YUTONG יבוא אוטובוסים

 Curve.Tech
Roei Livneh :מנכ"ל

Boaz Lowenstein:  CTO
Shai Cohen: VP Sales

Michal Minitzer Cohen:  CMO
NA :מנהל תחום שרשרת אספקה

A כתובת: ראול וולנברג 20 בניין
www.curve.tech :אתר

info@curve.tech  :דואר אלקטרוני
start up , technology, machine learning :תחומי פעילות

NA :מייצגים בישראל

 קומיוג'ן בע"מ 
מנכ"ל: אייל ששון

מנהל שיווק: יעקב שחם
מנהלת תחום שרשרת אספקה: ליבת אפולט

כתובת: נחלת בנימין 47, תל אביב
טל:  03-6050649

פקס: 03-6048215
www.commugen.com :אתר

eyal@commugen.com   דואר אלקטרוני
תחומי פעילות:ניהול מכרזים, בל"מים, ועדות רכש, הסכמים וסיכוני סייבר בשרשרת האספקה



קיוסי-טק

מערכות בקרה ומדידה

קידמה ציוד לתובלה 1971 בע"מ
מנכ"ל: אביטל גרומן

כתובת: אליהו איתן 7, ראשון לציון
טל': 03-9433333

פקס': 073-2770352
www.kidmah.co.il :אתר

anatlh@kidmah.co.il :דואר אלקטרוני
תחומי פעילות: מלגזות

STILL, HYUNDAI :מייצגים בישראל

 קיוסי-טק בע"מ
מנכ"ל: מיכל זלוף

מנהל שרות: אליהו שברטוב
כתובת: ת.ד. 2746 כפר יונה 

טל: 09-8944787 / פקס: 09-8944786 
 info@qctech.biz :דואר אלקטרוני / www.qctech.biz :אתר

תחומי פעילות :חברת ייעוץ טכני ושירות המתמחה ביישום טכנולוגיות חדשניות לייעול תהליכי העבודה חסכון ואופטימיזציה בשרשרת האספקה והתעשייה.
תחום הלוגיסטיקה מתקדם בצעדי ענק עם טכנולוגיות חדשות ומתקדמות, קיוסי-טק רואה את עצמה כמי שלוקחת חלק פעיל בתהליך ושמה לעצמה כמטרה להביא 

ללקוחותיה את הקידמה הטכנולוגית.
• זיהוי נפח ומשקל לטיוב נתונים ועלויות משלוח ברמת פריט בודד, קרטון ומשטח.

• שקילה ובקרה בתנועה, אינטגרציה עם מערכות ניהול רצפת מרלו"ג ויצור. 
• ליקוט מונחה אור המבוסס על טכנולוגיה מודרנית ומאובטחת.

• מצלמות חכמות (ראייה ממוחשבת)  
• אוטומציה, מסועים וממיינות 

• פתרונות הרמה ומתקני הרמה בוואקום ע"ג כלי שינוע 
• מערכת לספירת מלאי ואימות משטחים מהפכנית  

• פריקה של מכולות תפזורת "לא ממושטחות" באופן אוטומטי ללא כל מאמץ פיזי והעברתם לאחסון  
• פריקה והמכלה של מטענים כבדים, ארוכים וגדולים!

• פתרון שקילה מהיר (פחות מ-5 דקות) למכולות 
• ניהול מידע חזותי ומגוון פתרונות לבטיחות  

לחברה מערך שירות, תמיכה ומרכז ידע מהמובילים בארץ בתחום.
 Alvac-Industry, Akl-Tec, AirSense, Bison Jacks, Cubiscan, Copal Handling Systems, DroneScan, OCM, Orgatex, Ravas, Simply, :מייצגים בישראל

.Vitronic, Voodoo Robotics



שיפור הנדסה ולוגיסטיקה בע"מ
מנכ"ל: ירון לוק

מנהלים: ירון לוקר, עוזי שפיגל
מנהל שיווק: פיטר גלנץ

מנהל תחום שרשרת אספקה: רני שגיב
כתובת: אימבר 14 פ"ת

טל: 03-6495007
פקס: 03-6474398

www.rosenstock.co.il :אתר
office@rosenstock.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: תכנון מחסנים, מרלו"ג, ייעוץ פונקציונאלי ותפעולי,  ומערכות הפצה, תכנון מערכי מפעלים, תכנון לשיפור התפעול ושרשרת 
האספקה, מערכות מידע לניהול לוגיסטי

תכן-וור
מנהל תחום שרשרת אספקה: גל מורנו

כתובת: ת.ד 4975, שוהם
טל: 03-9772266

פקס: 1533-9772266
www.techenware.co.il :אתר

info@techenware.co.il :דואר אלקטרוני
תחומי פעילות: סימולציה, ניתוח ואנליזה של שרשראות אספקה. 

  AnyLogic, AnyLogistix, Delmia,coreDX-DDS   :מייצגים בישראל

 תפן אי .אל ישראל בע"מ 
מנכ"ל:  מלי ביצור פרנס 

מנהל חטיבת תעשיה: ערן ינקו 
מנהלת חטיבת שירותים ומגזר ציבורי: מלכה ינאי
מנהל תחום ניהול פרויקטים ורכש: זאב אהרונסון

סמנכ"ל תפעול גלובאלי: אלי פלג
סמנכ"ל פיתוח עסקי: אייל לוי

סמנכ"ל שיווק: ורד טרנטו טויל 
כתובת: מנחם בגין 5 בית דגן 

טל: 03-9775151
פקס: 03-9775152

 /https://he.tefen.com :אתר
veredt@tefen.co.il :דואר אלקטרוני

תחומי פעילות: ייעוץ ניהול אסטרטגי וארגוני. מינהלות ומגה פרויקטים, 
תכנון לוגיסטיקה ושרשרת אספקה, בטיחות ומצוינות.






