
מגמות עולמיות וביניהן הכלכלה התובענית של ימינו דורשים רמות חדשות של תובנות וחדשנות ממנהיגי 
שרשרת האספקה.

צוותי ההנהלה בחברות נדרשים לפעול ביחד, במטרה לספק מענה לאתגרים האסטרטגיים והטקטיים ע"י בחינה וחשיבה 
מחדש של תהליכים ותפיסות ניהול בשרשרת האספקה.

הכנס השנה יתמודד עם הבשורות והאתגרים המוצגים לנו )אנשי השרשרת( על-ידי המגמות העולמיות, וכיווני הפעולה 
והיערכות שרשראות האספקה לעמידה באתגרים אלה . 

תכנית הכנס תספק מידע וידע רחבים בצד עצות וכלים, החל מאסטרטגיה , עיצוב תפיסת ניהול השרשרת , דרך תכנון
)Planning(, ההפצה והלוגיסטיקה, כללי פעולה כיצד מתנהלים מול צמתי השרשרת בארגון. מגמות, מתודולוגיות, 

יישומים, שיטות מיטביות, פתרונות וכלים.
על במת הכנס השנתי - יציגו מנהיגי הדעות והעמדות בישראל, מנהיגי התעשייה, מומחים מהארץ ומהעולם.

משתתפים: מאות מנכ"לים, סמנכ"לים ומנהלים של שרשרת האספקה, הלוגיסטיקה, התפעול, מנהלי רכש, הייצור, התכנון 
והחיזוי, ניהול מלאי, שילוח, חומר, כמו גם: מכירות, שיווק וכספים יהיו שם כל ספקי השירותים והפתרונות לתחום המובילים 

בישראל ובעולם.

במסגרת הפסגה, המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז תשיק לראשונה
ISM את ההסמכות הבינלאומיות של 

חסות פלטינה

חסות זהב

הפסגה הבינלאומית לניהול שרשרת האספקה 2012

חסות ירוקה

חסות כסף

איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ
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מגמות עולמיות והאתגרים הניצבים
בפני שרשרת האספקה

מרכז הכנסים Avenue קרית שדה התעופה

מליאה מרכזית בנושא:  "תגובת השרשרת"- מגמות עולמיות והאתגרים הניצבים בפני שרשרת האספקה

תוכנית הכנס   08:30-16:00

הפסקה, כיבוד עשיר וביקור בתערוכה, מעבר למושבים )2 במקביל(  11:30 - 12:00

התכנסות, רישום וביקור בתערוכה  08:00 - 08:30

ISCMA יו”ר ומנחה המליאה:  מר ניסים ממו , יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  08:45

דברי ברכה  09:00 - 09:30
אורח כבוד: עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר  •  

MS. Nora Pollard Neibergall, Senior Vice President and Corporate Secretary-ISM  •  
יו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA, מר ניסים ממו  •  

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

מגמות באיכות הסביבה וטכנולוגיה סביבתית וההשפעה על ניהול שרשרת אספקה ירוקה  09:30 - 09:40
גב' נחמה רונן, יו"ר דירקטוריון ממ"ן ויו"ר תאגיד המיחזור אל"ה  

חשיבותה של שרשרת האספקה בעולם ה- FMCG בתקופה בה המרווחים מתכווצים  09:40 - 10:00
מר ציון בלס, מנכ"ל, שטראוס ישראל  

”Disruptions and Uncertainty in today’s Supply Chain’s“  10:00 - 10:20 
Mr. Jochen Freese, EVP Regional President, Europe, Middle East, North Africa (EMENA) Region, UTI  

מגמות הטכנולוגיה העתידית- אספקה וירטואלית, עולם האפליקציות...  10:20 - 10:40
מנכ"ל ארגון טכנולוגיה מוביל בישראל, ארגון בינלאומי   

קמעונאות 2012 - אתגרי העידן החדש  10:40 - 11:00
מר אלי גידור, משנה בכיר למנכ"ל, שופרסל  

שרשרת האספקה בחברת חשמל  11:00 - 11:20
מר צבי חרפק, סמנכ"ל ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח, חברת חשמל  

בחסות יוניטרוניקס  

יו"ר המליאה - סיכום  11:20 - 11:30

חסות מקצועית:

03-9702990ההרשמה בעיצומה



Planning and S&OP   :'מושב א  12:00

    יו"ר ומנחה: מר חיים שפיר, מנהל אגף תכנון, קבוצת אסם
    ויו"ר וועדת Planning  ב- ISCMA - האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

* התוכנית נתונה לשינויים

שרשרת הערך,
המשקפת את אסטרטגיית 
הארגון באספקת מוצריו לשוק, 

חייבת להיות:

• עמידה 
• גמישה 

• דינאמית בקבלת החלטות
• בעלת שקיפות מידע

2012 האספקה  שרשרת  ל  הו י לנ ת  מי נלאו הבי הפסגה 

התעופה שדה  קרית   Avenue הכנסים  מרכז 

רווחיות  להגיע לרמה של 

הנחשבת כיתרון תחרותי מכריע 

באמצעות שרשרת האספקה

מיקור חוץ לוגיסטי - כמנוף לשיפור השירות לבתי המרקחת  12:10 - 12:35
מר אלי צימלס, מנהל אגף לוגיסטיקה, לאומית שירותי בריאות        

Manufacturing Network Optimization  12:35 - 13:05
Tefen מר מאיר אימבר, משנה למנכ"ל לתפעול, קבוצת אסם - בשיתוף עם חברת  

 
ניהול שרשראות אספקה גלובאליות  13:05 - 13:30

מר עדי גור, מנכ"ל, Flextronics מגדל העמק   
 

"WMS - מי הזיז את המלאי שלי ?"  13:30 - 13:55
גב' אסנת שמילוביץ', מנהלת רכש ולוגיסטיקה, יעד פרזול  

לקצר את שרשרת האספקה  13:55 - 14:20
מר אמיר בורנשטיין, דירקטור בחברת טמפו  

מר יואל דרסלר, יועץ בכיר, פרוגרמה  

סיכום - יו"ר מנחה  14:20 - 14:30

ביקור בתערוכה וארוחת צהרים עשירה  14:30 - 16:00
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בפני שרשרת האספקה

פרטים והרשמה: מרכז הרשמה 24 שעות ביממה!
לחברי האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA – ההשתתפות הינה ללא תשלום!

לחבר + 3 מנהלים נוספים מאותו ארגון – יש להירשם מראש!
למי שאינו חבר במועצה ההשתתפות הינה בתשלום. 

navit@adar-yoz.net  ISCMA 03-9702990 להרשמה יש לפנות למזכירות

הנחה למס' נרשמים מאותו ארגון!
]ההשתתפות כוללת: השתתפות במליאה, במושבים, בתערוכה, כולל: הפסקות קפה עם כיבוד וארוחת צהרים עשירה[ 

www.adar-yoz.net  •  navit@adar-yoz.net   •  03-9702990   •  054-7477414   -  ISCMA  :לכל פרט אנו לרשותכם

במסגרת הכנס מתקיימת תערוכה גדולה ומקיפה של כל תחומי שרשרת האספקה - חידושים ומומחים
'

לפרטים, לרישום, למתן חסות, לתצוגה וחשיפהההרשמה בעיצומה!

03-9702990ההרשמה בעיצומה

פערי אפקטיביות ניהול שרשרת האספקה , על גבו של הצרכן הישראלי  12:10 - 12:30
מר פיני פרבר, סמנכ"ל סחר, ניו-פארם     

Demand Planning &Supply Planning -מגמות וחידושים ב  12:30 - 12:50
מומחה בינלאומי   

ניהול סיכונים והתמודדות עם אי וודאות באמצעות כלים אנליטיים  12:50 - 13:15
בחסות יוניטרוניקס  

Planning and S&OP :פנל בכירים: בנושא  13:20 - 14:20
מנחה: מר רם לוי, שותף, פרוגרמה  

משתתפים:  
מר איציק דרורי, מנהל התכנון, שטראוס ישראל  

מר גיורא פוין, מנהל אגף תכנון ותיאום, תנובה  
מר צביקה ברעם, דירקטור שרשרת האספקה, גילת רשתות לווין  

מר קובי מוטיב, מנכ"ל, גדות מסופים לכימיקלים  
מר רמי מירון, סמנכ"ל תפעול, נטפים   

מר רני שגיב, סמנכ"ל שרשרת אספקה, קבוצת אסם  
מר שמוליק גופר, מנהל אגף שרשרת האספקה, שופרסל  

סיכום - יו"ר המושב  14:20 - 14:30

12:00               מושב ב':    צמתים באוטוסטרדת השרשרת

ECI ,יו"ר ומנחה: גב' מיכל עמי, מנהלת לוגיסטיקה ותובלה גלובלית    

במסגרת הכנס
תתקיים

2 מלגות לימודהגרלת
בסך �19,000

ISM-לשכת המסחר תל אביב והמרכז מטעם המכללה העסקיתלהסמכת ה


