
הפסגה הבינלאומית, ה-14 ברציפות, תבחן את ההזדמנויות העומדות בפני שרשרת האספקה לתמוך בפעילות 
העסקית באמצעות דרכי פעולה המשלבות שקיפות ושיתוף עם התמקדות ופשטות . 

מורכבות הסביבה העסקית בה פועל הארגון משפיעה על ביצועי שרשרת אספקה, ככל שגדלה המורכבות, גדלות העלויות 
ומתארכים זמני התגובה. 

פירוק המורכבות הארגונית לרכיבי התנהלות פשוטים, הנובעים מתוך יעדי הארגון הבסיסיים ביותר, יניב דרך חדשה שתאפשר 
התמקדות בערכי הליבה הארגוניים ליצירת יתרון תחרותי וצמיחה .

זאת לצד פיתוח דרכי פעולה ותשתיות של שקיפות ושותפות )פנים ארגונית ובין ארגונים לאורך השרשרת(.
יישום גישות אלה, ישמש אותנו בתקופה זו של חוסר וודאות כלכלי, פוליטי בעולם ובישראל, שינויים בשוק העבודה ובחברות 

העסקיות, מחאה לצד חוסר בהירות כלכלית . 
ובסוף בסוף - שרשרת אספקה אחת שהיא אחד הכלים המשמעותיים לשמר יציבות והצלחה עסקית.

משתתפים בכנס: מובילי הדעה ומקבלי ההחלטות, מנהיגים של עולם שרשרת האספקה, התפעול, הלוגיסטיקה והרכש. 
.SCM -מפגש פסגה זה מביא יחד את המנהלים המשפיעים ביותר בקהילת ה

חסות פלטינה

תוכנית הכנס   08:00-16:00

25 ביוני 2014 Save the date
כנס מרהיב וגדול מתמיד

במרכז הכנסים Avenue קרית שדה התעופה

חסות מקצועית:

הפסגה הבינלאומית לניהול שרשרת האספקה 2014
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שרשרת האספקה בדרך 
להתמקדות ופשטות

"Keep it Simple!"

 ISCMA הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

 ECI ,פתיחת המליאה המרכזית- יו”ר המליאה: מר שלמה ארליך, סמנכ”ל רשת אספקה גלובלית
 ISCMA ויו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

 ISCMA דברי ברכה: גב' נאוית אדר, מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
 

הרצאת פתיחה: “בחזרה ליסודות”
מר איציק צאיג, מנכ”ל, קבוצת אסם

 Delivery - מההזמנה להתקנה שרות מלא
מר עירא פלטי, מנכ”ל, סרגון

איים באוקיינוס האדום : חדשנות בשרשרת ככלי ליצירת ערך ללקוח
מר דוד לרון, מנכ"ל, דלק קמעונאות

 
  Yes -ניהול שרשרת אספקה ב ,Leadtime -ל showtime בין

Yes ,גב' רונית גנון-עמית, סמנכ”ל חטיבת הלקוחות

08:00 - 08:45

09:00

09:40 - 10:00

10:00 - 10:20

10:45 - 11:10

10:20 - 10:45

11:15 - 12:00

חסות זהב

הפסקה, כיבוד וביקור בתערוכה מעבר למושבים )2 במקביל(

Back to Basics - מיקוד ביעדי הליבה של השרשרת ויצירת פשטות מנצחת

לפרטים: 03-9702990נא הבטיחו מיקומכם!ההרשמה בעיצומה

התכנסות, רישום, ארוחת בוקר עשירה וביקור בתערוכה

המליאה המרכזית

שותפים

חסות ירוקה

חסות כסף

מר שלמה ארליך, סמנכ”ל 
ECI ,רשת אספקה גלובלית

ויו"ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
ISCMA

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

ISCMA

מר איציק צאיג, מנכ”ל
קבוצת אסם

מר רונן אברמוביץ’, שותף 
פרוגרמה

מר עירא פלטי, מנכ”ל
סרגון

מר יעקב זליקוביץ’
סמנכ”ל תפעול גלובלי

KLA Tencor

מר חיים שפיר, מנהל אגף תכנון 
קבוצת אסם

COO ,מר גיל פיינגולד
קרמר אלקטרוניקה

גב’ רונית גנון-עמית
סמנכ”ל חטיבת הלקוחות 

YES

ד"ר יובל הדס
ראש תחום לוגיסטיקה

המחלקה לניהול, אונ' בר-אילן

ראובן יהושע
סמנכ"ל מכירות, זוגלובק

איתי אלעד
מנהל תכנון, טרה          

מר דוד לרון, מנכ"ל,
דלק קמעונאות



נמל חיפה בזמן אמת - קבלת מידע בפשטות
מר זהר רום, דובר ואחראי קשרי חוץ, נמל חיפה

מכירות/שרשרת אספקה - זוגיות אפקטיבית בעולם של שינויים
מר ראובן יהושע, סמנכ"ל מכירות, זוגלובק

חדשנות במחקר בניהול שרשרת האספקה - כיוונים עתידיים במערך התובלה וההפצה
ד"ר יובל הדס, ראש תחום לוגיסטיקה, המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר-אילן

Think Customer בארגון מרובה ערוצי אספקה ומגוון מוצרים
מר גיא דביר, מנהל שרשרת אספקה, טיב טעם

                                                                                         
יו"ר המושב - סיכום

מושב א'
Collaborative Planning - “תכנון משתף” 
יו"ר ומנחה: מר רונן אברמוביץ’, שותף, פרוגרמה

* התוכנית נתונה לשינויים

פרטים והרשמה: מרכז הרשמה 24 שעות ביממה!
לחברי האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA – ההשתתפות הינה ללא תשלום! ל- 4 מנהלים מאותו ארגון.

 יש להירשם מראש!
למי שאינו חבר במועצה ההשתתפות הינה בתשלום. 

הנחה למס' נרשמים מאותו ארגון!
ההשתתפות כוללת: השתתפות במליאה, במושבים, בתערוכה, כולל: ארוחת בוקר עשירה, הפסקות קפה עם כיבוד וארוחת צהרים מפנקת.

גדולה,  תערוכה  הכנס תתקיים  במסגרת 
האספקה שרשרת  תחומי  כל  של  חדשנית  מרהיבה, 

12:00
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Customer Collaborative Planning
מר חיים שפיר, מנהל אגף תכנון, קבוצת אסם

ISCMA באיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה Planning ויו”ר ועדת

הייטק בחליפה קמעונאית
מר גיל פיינגולד, COO, קרמר אלקטרוניקה

“שקיפות בשרשרת האספקה - דגשים בשוק החלב”
מר איתי אלעד, מנהל תכנון, טרה

יו"ר המושב - סיכום

12:10 - 12:40

12:40 - 13:10

13:10 - 13:40

13:40 - 13:50

14:00 - 15:30

מושב ב'
“Think Customer” - אספקה - התמקדות בלקוח 

12:00

12:10 - 12:20

12:20 - 12:50

12:50 - 13:15

13:15 - 13:40

13:40 - 13:50

ארוחת צהרים עשירה וביקור בתערוכה 

ם  י ב ש ו מ ב
המקצועיים יוצגו:
חידושים, כלים, יישומים 
ם  לי בי המו ם  ני ו בארג
ופריצת-דרך  בישראל 
בניהול שרשרת האספקה.

בפסגה חשובה זו, 
ת  ו נ מ ד ז ה ן  ת נ תי

ת י ד ו ח י י
ם  י ל ה נ מ ה ר  ו ב ע
המקצוענים בתחום 
מבט  נקודות  לקבל 
לניהול  כלים  שונות, 
אספקה,  שרשראות 
ת  ו פ ת ת ש ה
ם  י נ ו י ד ב
כנים  פתוחים, 
ים  ומשמעותי
ך  ר ע ו  נ ת י ש
ם  למנהלי רב  מוסף 

ולארגונים.

ההרשמה בעיצומה!
ISCMA לניהול שרשרת האספקה  האיגוד הישראלי 
www.adar-yoz.net  •  navit@adar-yoz.net   •  03-9702990   •  054-7477414 

הכנס מאמץ השנה את עמותת פעול"ה - פותחים עיניים ולב לצרכי העיוורים.
טיפולי עיסוי ינתנו למשתתפי הכנס. 

בקרו אותנו בתערוכה!  "פותחים עיניים ולב
 לצרכי העיוורים"

חפשו אותנו
בפייסבוק

לפרטים: 03-9702990נא הבטיחו מיקומכם!ההרשמה בעיצומה



שם:                                                                                          משפחה:

חברה:                                                                                      תפקיד: 

כתובת: 

טל:                                                                                           פקס: 

 :E -Mail

הסכום לתשלום:            
א

• התשלום מיידי

אופן התשלום

} { צ'ק לפקודת "אדר קפיטל יוזמות", הרחבה 119, בית נחמיה 7314000
} { העברה בנקאית בנק הפועלים סניף 410 מ"ח 13900

תנאי תשלום: מזומן.

חתימה:                                                                                           תאריך:

שם:                                                                כתובת למשלוח החשבונית:

ביטולים יתקבלו בכתב בלבד עד התאריך: 15/6/14, לאחר תאריך זה הביטול כרוך בתשלום מלא.  •
את הטופס המלא יש להחזיר לפקס: 03-9702991  •

טופס השתתפות - נא הבטח מקומך!

עלות ההשתתפות היא: 420 ₪ לא כולל מע"מ למשתתף
)ההשתתפות כוללת: השתתפות במליאה, במושבים, בתערוכה, כולל: ארוחת בוקר עשירה, הפסקות קפה עם כיבוד וארוחת צהרים מפנקת(
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לחברי ISCMA - ההשתתפות הינה ללא תשלום ל- 4 מנהלים מאותו ארגון - חובה להירשם מראש!

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


