מזמינים את המנכ"לים ,סמנכ"לי תפעול ,סמנכ''לי שרשרת אספקה ,מנהלי רכש ,חומר ,מנהלי לוגיסטיקה,
מנהלי שרשרת אספקה  ,מנהלי כספים ומנהלי פרויקטים

לביקור מקצועי בתעשיות שב''ס
היות וניתן לבקר בקבוצות קטנות מאד אנו נקיים זאת בכמה מועדים
מועד המפגש הראשון  -בתאריך 19.1.2016:בין השעות 08:30-12:00:
מועד המפגש השני  -בתאריך 15.3.2016 :בין השעות08:30-12:00 :
בכתובת  :כלא איילון (כך מציינים בוויז)
רקע על תעשיות שב''ס
מערך תעסוקה/תעשיות שב"ס הינו ארגון תעשייתי חברתי הפועל בתפיסה כלכלית ,המשלבת תעסוקה ושיקום
אסירים במטרה לשלבם עם שחרורם בקהילה כאזרחים בעלי מקצוע יצרני נדרש ומועיל.
תעשיות שב"ס מתמחות בייצור :מוצרי עץ – ריהוט משרדים ,חדרי ישיבות ,חדרי לימוד והדרכה ,גן ובניין.
מוצרי מתכת – ריהוט משרדי ,סורגים ,מעקות ושערים.
מוצרי טקסטיל – תפירה בקבלנות משנה ע"פ מפרט לקוח ,כלי מיטה ,וילונות ,מפות ,בגדי עבודה ,תיקים
ושיקום אוהלים.הרכבות – פסי ייצור להרכבה ואריזת מוצרים בקבלנות משנה ,אינסטלציה ,פלסטיק ,חשמל ,חיווט ואלקטרוניקה.
דפוס – שירותי דפוס ועבודות משלימות לבתי הדפוס בתחום הקרטונז' לסוגיו.
אפשרות התקשרות:
מפעל יזמות פרטי :הקמת מפעל במתחם בית הסוהר בניהול ותפעול הבעלים והעסקת אסירים בתנאים ייחודיים.
עבודות בקבלנות משנה :ייצור המותאם לדרישות הלקוח ומתאפיין במערכת בקרת איכות לטיב המוצר היוצא
ממפעלי תעשיות שב"ס.עבודות חוץ :שיקום קבוצתי של אסירים במסגרת העסקתם במפעלים מחוץ לבית הסוהר.

להלן סדר המפגש:
 08:30 -09:00הגעה לביס''ר איילון  -התכנסות וכיבוד
תהליכי ניהול בתעשיות שב"ס – מר ניסים קשי ,מנכ"ל תעשיות שב"ס.
סיור במפעלי המרכז היצרני בביס"ר איילון.
 12:00סיכום ושאלות


טופס הרשמה

אל :הפורום הישראלי לתפעול  /הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה
הנני מאשר השתתפותי לביקור בתעשיות שב''ס – נא לציין ליד אחד מהתאריכים מעוניין
בתאריך _________________ 19.1.2016 :או בתאריך _____________________15.3.2016 :
שם________________:תפקיד______________________________:
חברה______________________:טלפון_______________:
פקס_______________:נייד_____________________:
חובה למלא -מס' ת.ז(  9ספרות) _____________________ :מס' רכב ___________________:
____________________________ : E-mail
 מספר משתתפים מוגבל ל ( 20 -עדיפות ראשונה תינתן לחברי הפורום )
חניה מוסדרת במקום
ייתכנו שינויים

אנא החזר לפקס 03-6955978 :אוcoo02@zahav.net.il :e mail :

______________________________________________________
הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה ,טל' – 03 6955994פקס 03-6955978-
אינטרפקסwww.haforum-letiful.co.il 057-7945623-

