האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA
מטרת הפרס להוקיר ,לכבד ,להעריך
ובמיוחד הכרה לאדם /צוות/קבוצה/
ארגון שהגיעו להישגים בעלי ערך
משמעותי בתחום ניהול שרשרת
האספקה

המוביל את חזית החדשנות ,והמצוינות בתעשייה
בתחום ניהול שרשרת האספקה בישראל ,מקיים
זו השנה ה 3-בישראל את תחרות פרס
הSupply Chain Excellence Award -
חברות וארגונים אשר פיתחו או יישמו פרויקטים
ייחודיים וחדשניים מוזמנים להציג מועמדותם.

תנאי סף להשתתפות פרויקט בתחרות :






מתמקד בתחום שרשרת האספקה
משמעותי לשיפור ביצועי הארגון ושרשרת
האספקה
כולל חדשנות בפיתוח או יישום של מתודולוגיות,
כלים או יכולות מתקדמים
כולל אינטגרציה בין מערכות ויחידות בתוך הארגון
ומחוצה לו
יושם או השלים פיתוח בשנה האחרונה

ארגונים /מועמדים המעוניינים ,יש להגיש בקשה
למועמדות הכוללת :
➢

➢
➢

➢

תמצית הפרויקט בהיקף של עמוד אחד :תאור
הארגון ,עיקרי הפרויקט והישגיו.
 .1הגשת המועמדות היא עד ה 31.1.22למייל:
navit@adar-yoz.net
אישור להשתתפות בתחרות ,כולל קריטריונים
להערכה ופורמט הצגתו יינתנו עד ה10.2.22
 .2שליחת מצגות הפרויקטים המשתתפים
בתחרות תהיה עד ה 28.2.22-למייל:
navit@adar-yoz.net
 .3הצגת הפרויקטים בפני וועדת השיפוט תתקיים

ב9.3.22
➢ טקס חלוקת הפרסים :יתקיים ב22.3.2022
במליאה המרכזית במסגרת' :הפסגה הבינלאומית
ה 20-לניהול שרשרת האספקה' במרכז הכנסים
 Avenueקרית שדה התעופה.

לפרטים נוספים :נאוית אדר /03-9702990 -
navit@adar-yoz.net

הפרויקטים המצטיינים יזכו בפרסים ,הכרה והוקרה
וכן יוצגו בטקס חגיגי בהשתתפות אישיות ממשלתית
בחירה ,צוות השיפוט וקהל של מאות רבות של
מנהלים בכירים מחברות מובילות בישראל.
הטקס והנבחרים -ילוו בחשיפה במדיה מקצועית
ועסקית רחבה.

צוות השיפוט:
נבחר בקפידה רבה וכולל נציגים בכירים מתחומים שונים
להבטחת שיפוט רב -תחומי

•
•
•

•
•
•
•

•

צוות השופטים (לפי א'-ב'):
מר אלון ברנע  ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ,אפקה
המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
בני קלנר ,סמנכ"ל תפעול בכיר גלובלי,
נטפים
ד"ר יובל הדס ,ראש תוכנית לימודי מוסמך
בניהול שרשרת האספקה ולוגיסטיקה,
המחלקה לניהול ,אוניברסיטת בר אילן
גב' סיגל מנהיים קצוביץ' ,מנכ"ל DSV
בישראל
מר רפי טומשוף ,מנכ"ל Programa
מר שלמה ארליך ,סמנכ"ל תפעול ,קרדו
סיסטמס ויו"ר ISCMA
מר שמוליק רוזנפלד ,סמנכ"ל שרשרת
אספקה ,סבון של פעם
גב' נאוית אדר ,מנכ"ל ISCMA

*במקרה של פרויקט מאותה חברה או לקוח החברה –
אותו שופט לא ישתתף בשיפוט פרויקט ספציפי זה

