
 AISCM    לניהול שרשרת האספקה   איגוד הישראלי ה 
בכירים   מנהלים  ( 090למעלה מ) מאות חברים בו   ,2000משנת פועל  ,בישראלבאיכותו  מובילהמקצועי ה האיגוד 

להשבחה ולקידום תחום "ניהול שרשרת האספקה בישראל"    ממגוון התעשיות, מובילים במשק,  ארגונים מאותמ

 עם דגש על:

קידום : השבחה מקצועית של העוסקים בתחום, אישית וציבורית, יתצועית, ארגונ קמ –  םוחתהקידום  •

 . בעשייה ציבוריתגם להוות כוח איכות והשפעה –בארגון ובכלל, לובינג  המקצועי המעמד 

 אחרים במשק ובתעשייה.ארגונים מנהלים משל  מניסיונםתוך שיתוף  למידהו חילופי ידעמפגשים ל •

 . שרשרות אספקה גלובליות מורכבותגש עם פמ -  גישה לגלובליזציה •

 .שונותהתעשיות הבתחום, מקבלי ההחלטות בניהול שרשרת האספקה מ בכיריםמפגש עם מנהלים  •

 . ידע וביצוע בהתאםפיתוח מיומנויות, ,  ייזום, פיתוח תוכניות מקצועיות •

   ISCMA :yoz.net-rwww.adaשל  ידע באתר  ףותיש •

קוראים בכל זירת שרשרת    14500המופץ ללמעלה מ "Online: "ניהול שרשרת האספקה ניוזלטר מקצועי •

 האספקה. 

  ,שכרבתחומי: ניהול שרשרת האספקה, תפעול,  ודרג ניהול ביניים מקצועי בכיר  השמת כוח אדם •

 ועוד. תכנון טיקה, לוגיס 

קהילת    התחייב בכדי לקדם את מטרותמקצועית ול המוכנים להשקיע מזמנם, ניסיונם ויכולתם ם חבריה •

 .ISCMA -שרשרת האספקה

 2022ל  ISCMAתוכנית  
'שרשרת  , אקדמיה תעשיה ,בכירים פורוםוטכנולוגיה,   Planning ,לוגיסטיקה:   הפורומים המקצועיים *** 

ו  לדה מש הפורומים נפגשים אחת לרבעון כל פורום עם  אג'נ –  גירכש אסטרט, אספקה דיגיטלית'

 המנהלים הרלוונטיים. מתוכננת מראש. הזימונים נשלחים ישירות ליומנים של 

 באתגרי ניהול שרשרת האספקה -דטקום מזון ופוהשקת פור 26.7.21

מהם אתגרי המחר, ומה למדנו בשנה    -בגדות (   ��)פנים אל פנים  לוגיסטיקה פורום מפגש  24.8.21

 האחרונה בלוגיסטיקה ושרשרת האספקה? 

את כל שירותי  שהוציאה  –  במרלו"ג משטרת ישראל(  ��)פנים אל פנים   ועיוסיור מקצמפגש  26.10.21

 בתפעול חברת לוגיסטיקר  -ור חוץלוגיסטיקה למיק ה

 כיצד מתמודדים עם ירידה/עליה חדה -k-דדות עם שני צידי מודל הומהת -Planningפורום פגש מ 8.11.21

 אסם ב  ותילפעבהיקפי ה

תן  ני מה-תהאי ודאו אתגרי התמודדות עם - קריית אוריין ב (�� אל פנים םי)פנ -פורום בכיריםגש פמ 16.11.21

 ות נעלמה? ודאואי ה םהא -ים הבאותה ולשננה הבאה לשנאחרוד מהשנה המולל

 ניהול דיגיטאלי של שרשרת האספקה -מתכנון לרכשר מקצועי בנושא: בינוו 23.11.21

 2022 נוןחרים לתכנבות עדומפגש יו"ר הוו 30.12.21

כולל יישום  Planning- Global Supply Chain Project פורום ( ��)פנים אל פנים  של פעם בסבון גשמפ 8.3.22

 מערכת תכנון גלובלית 

פנים ) דול בישראל! נס הג כ ה   -קה האספ   ת שרשר   לניהול   22-ל' ה הבינ   ראל ועידת יש  222.3.2

 (אל פנים

 דלתאקבוצת ב -ולות?"איך מותחים יכ -"ביקושים בהפרעה -יתיגיטלה ד פורום שרשרת אספקגש פמ 30.4.22

 באלקטרה מוצרי צריכה  פורום לוגיסטיקה מפגש  

 מפגש מקצועי וסיור במרלו"ג שירותי בריאות כללית  9.5.22

 שופרסל  -כדאי או הכרחי? -לו"גם השחורים"המר" -ומטי חדשניסיור במרלו"ג אוט  23.5.22

 שברכ  תוגיווטכנול ת מומג -מפגש 25.5.22

 ס.ל.א  -הבטחת זמינות החומר בכל מחיר -Planningפורום ש מפג 13.6.22

 בצים  פורום בכיריםמפגש  20.6.22

 בקבוצת דלתא -איך מותחים יכולות?" -"ביקושים בהפרעה -מפגש פורום שרשרת אספקה דיגיטלית 4.7.22

 HP Indigoב יקה טס וגיפורום ל מפגש  19.7.22

 אקסטרא ריטייל ב פורום רכשמפגש  12.9.22

 באודיוקודס Planningפורום מפגש  8.11.22

 CardoSystemsב  םפורום בכירימפגש  28.11.22

 כפר סבא Valley ם נסיבמרכז הכ -'בלוגיסטיקה לא מפחדים מאיקומרס' eSupplyChain 4-הכנס ה 14.12.22

 ממוקדי   יםרווסינסים כ כולל:ם רבים נוספים מפגשיים עוד ועוד תווספמ השנה במהלך

   ם!צועיים המקמיוורהפ מפגשי  שניים +דים וחיעדכנ םנושאי

 

ISCMA קליפ 

http://www.adar-yoz.net/
https://youtu.be/ocKeSvLijCs
https://youtu.be/ocKeSvLijCs


 MAISCים בברחלם בונוסי

 םישדווחי נותדשים, עם חמחמו םע ,וכםלים כמהרות עם מנכיגש הפמ ★

 ועימינוף מקצ, ידעהמע וד הי בתרחהעמקה וה ★

 נותמסק ק הסי, חשב, ביצע ובר יישםי שכצות עם מוקבויעצות בצוותים  תי בטות ולהלהתל ותמנזד ה ★

 שות וד עם אנרגיות מח וחזרה הה מהשגראייצ ★

 ל בישראם חותם בבילימות כו ותערו נסיםהשתתפות בכ ★

 יחודיות י ות בטה לכול קדמיה אקשר עם ה ★

 לשראה וקובעת בילמובינית ועצמקם מנהלי הילת קל  ךשיי תלהיו ★

 תגר הבאאת האלחברים המחפשים אדם  השמת כוחירות ש ➢

 ISCMAל ורים שחרת המנטות מנביגיקט/ תהליך עם נצעל פרואה להתייעצות ת נפלהזדמנו ➢

 ניסיון! וידע  וןעם המייה עשים בתהמורכבת ממנהל

 לי תפקידים: עב

 Cardo Systems,  פעולתסמנכ"ל , רליךה א שלמ  : תעשייהדמיה אקם ו"ר פור ויו ISCMAר "וי •

 וית אדר נא   –ISCMAכ"ל מנ •

    ISPL-Israeli Strategic Procurement Leaders אלישרבי טרטג רכש האסרום הפור יו" •

 תאנרגיה מתחדש , מנהל רכש גלובלי, אנלייטסער שפירא  –

  , Industrial Print, ראש אגף שרשרת אספקה גלובלית, בחט'  יעל נאמן  –  גיסטיקהו ל ם ופוריו"ר 

HP 

ת אלקטרה  , קבוצשרשרת אספקה תכנון , מנהל שי גרבר   –  וגיהולנוטכ  Planning רום פו"ר וי •

 ה מוצרי צריכ

 EMEA Supply chain E-commerce leader,  רחל אורן   -יטלית'יג ד  ספקהא שרשרת'רום ופר "וי •

• Kimberly Clark EMEA 

      CMAIS  ו"ר ך, יארלי מה של -כיריםבפורום יו"ר  •

         פודטק  הושק פורום  חדש! •

 ר: חב יודמ םשורי

 ללוכ אל₪  0082: איה  וןגאר המ  1מנהל ללשנה )מיום ההצטרפות( ברות עלות הח •

  "ממע

 לא כולל מע"מ לשנה  ₪  3500: ן היאמהארגו הליםמנ 3עלות החברות ל •

 

 ת: ל ול כ   ברות הח 

 יתכנמפגש בתול כב יםומהרשים  /רשל החב  (ההצטרפות וםימ) הך שנבמש, תתפותהש •

 -םולש ת תספוא תלל -גיע  ל להיכו וינאבוע קה ציגהנו מידהב  םמטעמים גצינו א השנתית

 . גשפ מ לכל שמראלא מם שוריב

ים  ו"גלמרב, םייד וייח  ארגונים )ביים מקצועם י, בסיורCMAISם לייד ויח י יםבמפגש איגוד רי הת חבשתתפוה •

 (ןעורבל חת אם ימייהמתק) יםונשההמקצועיים  ם ומיורהפ גשיפמבועוד(, השתתפות  יםידשנחים וחדש

 .ציפותרב  22-ה השנהו ז  22/3/22ב ים ייתקש אל רשבי דולגההשנתי כנס וב  םיקד וממ יםנסבכ תפוהשתת •

ניהול  ל  22-ה 'לניפסגה הב"ה 22/3/22-ב יפותצרב 22ה ינתהשס כנב  וןרגהאמם  נציגי 4ות  שתתפה •

 תתיהשנ ת וכניבתש יםכנסבם יגינצה ותהשתתפ ,ASCMIשל תי נשזהו גם הכנס הש -"הפקהאס רתרשש

 ש. אם מרשו ריב – סףונום לשתללא  -השנתית נית כתובשף סובכל כנס נו

 הקאספשרשרת הניהול ום ח תב ןהארגו י נה לצרכעוה כהוהדר  רההכשל ד חיו מחיר ***מ •

 .  " nenliOפקה ול שרשרת האסה"ני יקצועמר הוזלטיאמרים בנמרסום פ ת,וצאהרב חשיפהנות למזד ה •

קה  טיסי לוג ,ש, רכולפעקה, תאספהרת ש רשל בתחום ניהו  ר י בכיעצומק  דםא כוחמת בהשדי וייחת  שירו •

 ן. כנותו

o םותחא / שנוב םורופב בהשתלוניין לעמ________________ ___________________________ ____________________ _ 

 

 חץ כאן!ל  -פרטים  תארלהש ➢

 
 

 

 

https://www.adar-yoz.net/contact-us
https://www.adar-yoz.net/contact-us


 

 : וםשיס רטופ

 

 _____ _ ____ __ __ _ ___ ה_ברח____ _____ ______ _ _____ _ה__ שפח מ__ __ _______ _ ____ _ _שם

 

 ___ ___ _ ___ ___ _ _______ _ __ _ _____ __ י:רונטלקר אאדו ___________ _______ _טל': _ __ __________ ____ יד_____ תפק

 

 __ __ ____ __ _ ______ ___ __ _______ _ _____ ___ ____ _____ _ ___:____בתותכ

 :ACMISוד גי ת באורחבום לשלאופן הת

 פותרט צה / שחידוה על המיום חתימום י 30: םלושי תנאת

רטי ספק את פרטי  ו בפעדכנ א נ) -014850067 מ"ח,  680 -יעיןמוד ףינס ,10-מיו אלת בנק יאקבנ ברהעה{ } 

 (הז וןבחש

 

 ______ __ _______ ___ _ ________ ___ ____ :ריךתא_ _ _________ ____ _____ __ __ ה:תימח

 

 _ ___ ___ ____ _ ____ ____ __ _____ ______ית:_ונהחשב חושלמל בתו___כת _ _____ _____ ________ שם:

  netyoz.-radavit@aNלמייל:  ר יחזהל מלא ישס ההטופאת  ❖

 

 

 
 

 םכלרשותי נא– ן חדשניעיו, רתדוחימבקשה  פרט,  לכל

 בברכה 

 ל , מנכ"דראית נאו

darA itavN     netz.yo-rvit@adaan      netyoz.-ard.awww                           

ISCMA- Israeli Supply Chain Management Association 

Tel: 03-9702990   Mobile: 054-7477414       

mailto:Navit@adar-yoz.net
mailto:navit@adar-yoz.net
http://www.adar-yoz.net/

