האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA
האיגוד המקצועי המוביל באיכותו בישראל ,פועל משנת  ,2000חברים בו מאות (למעלה מ )900מנהלים 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 גם בעשייה ציבורית.
מפגשים לחילופי ידע ולמידה תוך שיתוף מניסיונם של מנהלים מארגונים אחרים במשק ובתעשייה.
•
גישה לגלובליזציה  -מפגש עם שרשרות אספקה גלובליות מורכבות.
•
מפגש עם מנהלים בכירים בתחום ,מקבלי ההחלטות בניהול שרשרת האספקה מהתעשיות השונות.
•
ייזום ,פיתוח תוכניות מקצועיות ,פיתוח מיומנויות ,ידע וביצוע בהתאם.
•
שיתוף באתר ידע של www.adar-yoz.net :ISCMA
•
ניוזלטר מקצועי" :ניהול שרשרת האספקה  "Onlineהמופץ ללמעלה מ 14500קוראים בכל זירת שרשרת
•
האספקה.
השמת כוח אדם מקצועי בכיר ודרג ניהול ביניים בתחומי :ניהול שרשרת האספקה ,תפעול ,רכש,
•
לוגיסטיקה ,תכנון ועוד.
החברים מוכנים להשקיע מזמנם ,ניסיונם ויכולתם המקצועית ולהתחייב בכדי לקדם את מטרות קהילת
•
שרשרת האספקה.ISCMA -

תוכנית  ISCMAל2021
***

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

28.12.20

מפגש התייעצות עם המנטורים של  -ISCMAלגבי פרויקטים ,תהליכים ועוד

25.1.21
8.2.21
22.2.21
10.3.21

וובינר לפורום  -Planningחידושים
מפגש פורום לוגיסטיקה -פתרונות  Unmannedבשרשרת האספקה
 Supply Chain 4.0ב -HP Indigoיעל נאמן ,מנהלת אגף שרשרת אספקה גלובאליתHP Indigo ,
מגמות שילוח -סיכום  2020ומה צפוי ל -2021עדי ברק  -מנהלת שרשרת אספקה ,אלביט ואמיתי
וייס -מומחה תוכן ,יזם ויועץ בעולמות השילוח
איפה המשלוח שלי? טכנולוגיה כפתרון לקוח עסקי-לקוח סופי וספק השירות
מובילים את השינוי לרכש מודרני

27.4.21

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

1.6.21

דרכי התמודדות עם אתגרים לוגיסטיים בסדר גודל שלא ידענו עד כה -...וובינר עם אולג ליפשיץ-
במשבר הקורונה פועל כמנהל חמ"ל לוגיסטיקה במשל"ט מגן ישראל
קריטיות לוגיסטיקת מומחה של  -Unilog -Service Partsאוסי תגר ,מנכ"ל Unilog
מפגש פורום לוגיסטיקה -לוגיסטיקה קרובה ללקוח הסופי -מרכזי "הזמשה" ( הזמנות ומשלוחים)
Fulfillment Centers
מפגש פורום רכש -מיקור חוץ ל( 80%ששווה רק ל )20%כדי למקצע את צוות הרכש בנושאים של
ליבת העסקSAP -
סיור במרלו"ג אוטומטי ראשון מסוגו....
מפגש פורום  -Planningיישום טכנולוגיות חדשות בשרשרת האספקה -סיסמאות או מציאות-
... IoT ,Blockchain

17.3.21
12.4.21

21.6.21
28.6.21
12.7.21
26.7.21
2.8.21
20.10.21

הכנס ה ' -eSupplyChain 3-בלוגיסטיקה לא מפחדים מאיקומרס'

8.11.21

מפגש פורום  -Planningהתמודדות עם שני צידי מודל ה -k-כיצד מתמודדים עם ירידה/עליה חדה
בהיקפי הפעילות
מפגש פורום בכירים -התמודדות עם האי ודאות-מה ניתן ללמוד מהשנה האחרונה לשנה הבאה
ולשנים הבאות -האם אי הודאות נעלמה?

29.11.21
14.12.21

הכנס לניהול בטיחות במרכז הלוגיסטי

20.12.21

מפגש פורום שרשרת אספקה דיגיטלית -ניהול שרשרת אספקה דיגיטלית /וירטואלית -האם יש
דבר כזה?
מפגש יו"ר הוועדות ונבחרים לתכנון 2022

22.3.22

הפסגה הבינל' ה 22-לניהול שרשרת האספקה -הכנס הגדול בישראל!

30.12.21

•

במהלך השנה מתווספים בשוטף :כנסים וסיורים ממוקדי נושאים עדכניים וחידושים ומפגשי הפורומים
המקצועיים! עקב הזדמנות שנוצרה בתק' הקורונה -הוספנו מפגשי וובינר מקצועיים איכותיים ומלאי
חדשנות ועצות טובות להתנהלות באתגרים ובהזדמנויות לתחום! לכל מפגש ווירטואלי שאין אפשרות

להשתתף ,ניתן לידע אותנו ונשלח הקלטה של המפגש ,בזמנכם להקשבה וצפייה ו ...חזרנו
למפגשים פנים אל פנים!
•

התוכנית נתונה לשינויים

בונוסים לחברים בISCMA
★
★
★
★
★
★
★

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

חדש!
➢
➢
בעלי תפקידים:
•
•
•
•
•
•
•
•

שירות השמת כוח אדם לחברים המחפשים את האתגר הבא
הזדמנות נפלאה להתייעצות על פרויקט /תהליך עם נציגות מנבחרת המנטורים של ISCMA
המורכבת ממנהלים בתעשייה עם המון ידע וניסיון!
יו"ר  ISCMAויו"ר פורום אקדמיה תעשייה :שלמה ארליך ,סמנכ"ל תפעולCardo Systems ,
מנכ"ל  –ISCMAנאוית אדר
יו"ר פורום הרכש האסטרטגי בישראל ISPL-Israeli Strategic Procurement Leaders
– ארקדי רוזנברג ,מומחה לתחום הרכש ,ניסיון רב בתעשייה ומרצה באקדמיה.
יו"ר פורום לוגיסטיקה – אבי עייני -מנהל לוגיסטיקה שרשרת אספקה ,קבוצת שופרסל.
במסגרת וועדת לוגיסטיקה :פורום "לוגיסטיקה מבוקרת טמפ' " ופורום הפצהCity Logistics -
יו"ר פורום  Planningוטכנולוגיה – חיים שפיר ,מנהל אגף תכנון וייבוא ,קבוצת אסם
יו"ר פורום 'שרשרת אספקה דיגיטלית' -אילן יובל ,יזם ומומחה eCommerce
יו"ר פורום בכירים -שלמה ארליך ,יו"ר ISCMA

רישום ודמי חבר:
עלות החברות למנהל  1מהארגון היא ₪ 2800 :לא כולל מע"מ לשנה

•
•

עלות החברות ל 3מנהלים לשנה היא ₪ 3500 :לא כולל מע"מ

החברות כוללת:

•

השתתפות ,במשך שנה (מיום ההצטרפות) של החבר/ים הרשומים בכל מפגש בתוכנית
השנתית או נציגים מטעמם במידה והנציג הקבוע אינו יכול להגיע  -ללא תוספת תשלום-
ברישום מלא מראש לכל מפגש.

•

השתתפות חברי האיגוד במפגשים ייחודיים ל ,ISCMAבסיורים מקצועיים (בארגונים ייחודיים ,במרלו"גים
חדשים וחדשניים ועוד) ,השתתפות במפגשי הפורומים המקצועיים השונים (המתקיימים אחת לרבעון)
השתתפות בכנסים ממוקדים ובכנס השנתי הגדול בישראל שיתקיים ב 22/3/22זו השנה ה 22-ברציפות.
השתתפות  4נציגים מהארגון בכנס השנתי ה 21ברציפות ב" 22/3/22-הפסגה הבינל' ה 22-לניהול
שרשרת האספקה" -שזהו גם הכנס השנתי של  ISCMAובכנס המקצועי , eSupplychain :השתתפות 3
נציגים בכנסים שבתוכנית השנתית ובכל כנס נוסף שבתוכנית השנתית -ללא תשלום נוסף – ברישום
מראש.
***מחיר מיוחד להכשרה והדרכה העונה לצרכי הארגון בתחום ניהול שרשרת האספקה
הזדמנות לחשיפה בהרצאות ,פרסום מאמרים בניוזלטר המקצועי "ניהול שרשרת האספקה . "Online
שירות ייחודי בהשמת כוח אדם מקצועי בכיר בתחום ניהול שרשרת האספקה ,תפעול ,רכש ,לוגיסטיקה
ותכנון.
מעוניין להשתלב בפורום בנושא  /תחום________________________________________________________________

•
•

•
•
•
o

➢ להשארת פרטים -לחץ כאן!
טופס רישום:

שם__________________ משפחה________________________חברה___________________
תפקיד_______________________טל' __________________:דואר אלקטרוני________________________________:
כתובת_______________________________________________________:
אופן התשלום לחברות באיגוד :ISCMA
תנאי תשלום 30 :יום מיום חתימה על החידוש  /הצטרפות
{ } צ'ק לפקודת "אדר יוזמות" הרחבה  119בית נחמיה 7314000
{ } העברה בנקאית בנק לאומי ,10-סניף מודיעין , 680 -מ"ח ( -014850067נא עדכנו בפרטי ספק את פרטי
חשבון זה)

חתימה ________________________:תאריך__________________________________:
שם______________________:כתובת למשלוח החשבונית__________________________________:
❖ את הטופס המלא יש להחזיר למיילNavit@adar-yoz.net :
לכל פרט ,בקשה מיוחדת ,רעיון חדשני –אני לרשותכם
בברכה
נאוית אדר ,מנכ"ל
www.adar-yoz.net
navit@adar-yoz.net Navit Adar
ISCMA- Israeli Supply Chain Management Association
Mobile: 054-7477414 Tel: 03-9702990

