
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה מונה כיום 

חברים המחדשים את חברותם כמדי שנה זו   1000 -למעלה מ

ברציפות, אתם השותפים להצלחתו של הפורום מיום  20-השנה ה

( וממשיכים ללוות אותנו  במגרש הביתי המשמש את  1999היוסדו) 

התפעול, ייצור, רכש, לוגיסטיקה, כל המנכ''לים, סמנכ''לי, מנהלי 

במגוון – Industry 4.0 שרשרת האספקה, ניהול מפעלים ומובילי

 .יההתמחויות בענפי המשק הישראל

 

 

לחודשים וכנסים מקצועיים  סדנאות ביקורים 
בסמוך  בנפרד תכנים ומועדים יישלחו הקרובים
  , השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלוםלמועדים

 

 שראלבחברת  ביקור מקצועייתקיים 
 

 בינואר 29

 בינואר  23 מפגשים 2 –תפעולית  ומצוינות LEANקורס 

 בפברואר 5  לבכירי הרכשבבנק ישראל יתקיים מפגש מקצועי 

אוטומציה בעידן  בנושא:חדישה ואינטראקטיבית סדנא 
 מיועד למקבלי ההחלטות בארגון יהדיגיטל

 

13 
 בפברואר

 26 בחברת ישקר  יתקיים מפגש מקצועי 
 בפברואר

 טציה ייתקיים מפגש פורום דיג
 במרכז החדשנות של רפאל

 מרץב 26

 פקהאססדנא למנכ''לים, סמנ''כלי תפעול ושרשרת 
 ניהול ממשקים ושיתופי פעולה בעולם מורכב

 במרץ 12

 מפגש וועדת בכירי רכש ולוגיסטיקה 
 בחברה המרכזית למשקאות קלים

 במאי 28

 HANNOVER MESSE ראשונה מסוגה תצא משלחת 

הכוללת מפגשים  AVIV-AMCGמטעם הפורום וחברת 

 וסיורים ייחודיים לחברים המשתתפים

 באפריל 1-4

 למנהלי רכש ולוגיסטיקה  12-הכנס היתקיים 
 השנה כנס גלובאלי – בפורום בשיתוף משיק

 

 במאי  22

 בחברת פריגו  יתקיים ביקור מקצועי
  

 ביוני  4

  –הקונפליקט כהזדמנות   למנהליםסדנא 
 כלים גישורים כפרקטיקה ניהולית

 

 ביוני 18

 סדנא ראשונה מסוגה  
Industry 4.0 – The next generation of Lean 

Manufacturing מיועדת לסמנכ''לי תפעול 

 ביולי  2
 
 

 מפגש חוויתי מגבש 
 לחברי הפורום ומשפחותיהם כמדי שנה 

 

 באוגוסט 1

 , חברים יקרים
 כפורום מוביל בארץ את תחום התפעול וניהול 

נמשיך לקדם, להוביל לתרום  יחד שרשרת האספקה 
 ידע וניסיון בין  החברים .

להשתתף במפגשים המקצועיים  אנו מזמינים אתכם
 עורך כמדי חודש.שהפורום 

אנו מזמינים את מי שאינו חבר בפורום להיות חלק 
לקידום  בעשייה המקצועית המובילה בתחומה ממנו

 ושרשרת האספקה בארץ. ניהול התפעול
-לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הפורום

6955994- 03  
בנוסף לכל פעילויות הפורום  יש לנו שירות מיוחד 
לחברי הפורום בהשמת כח אדם לבכירים בתחומי 
ניהול שרשרת אספקה, תפעול, ייצור, תפ''י, רכש, 

 לוגיסטיקה ועוד...
מערכי גיוס רבים בפירמות הגדולות  אנו עובדים עם

כן, לחברים ניתנת אפשרות -שירות ללא תשלום כמו

להרצות על במות הפורום לקבלת חשיפה ומיצוב אישי, 

ואפשרות פרסום מאמרים מקצועיים בעיתון לוגיסטיקה 

 המוביל בארץ  של מירב דסקלו הפקות.

 

פורום  מקצועיים מובילים יערוך בשיתוף גורמים שהפורום חודשים הקרוביםופיתוח למנהלים ל מצ''ב תכנית הכשרה
 לבכירים להצטרפות –זימונים יישלחו בנפרד מפגשי נטוורקינג יתקיימו אחת לרבעון,וסמנכ''לים ו בכירים מנכ''לים

 באלביט מערכות )כרמיאל(יתקיים מפגש פורום בכירי התעשיינים, המפגש יתקיים  6.3.2019בתאריך:  403-695599

 במהלך השנה בנוסף לפעילויות המקצועיות
כמדי חודש, אנו נקיים מפגשי קבוצות דיון 

 ומפגשים לקבוצות ייעודיות 
 זימונים נשלחים למנהלים הרלוונטיים 

למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי 
 הפורום

 

 עדיפות ראשונה לחברי הפורום,' מקומות מוגבל , מס
טפסי הרשמה יישלחו בסמוך  מותנה ברישום מראש

 השתתפות ללא תשלום לחברים  -הפעילויותד למוע
 ייתכנו שינויים בתכנית

 אתרי קבוצות הפורומים מייסודו של הפורום הישראלי לתפעול 

הפורום הישראלי לתפעול   haforum-letiful.co.il 
 www.scm-forum.co.ilפורטל ידע ניהול שרשרת אספקה 
 www.israsafetyforum.netפורטל הידע לניהול סיכונים  

 www.isafetyforum.co.il  בלניםמערכת בטיחות ק
 
 

הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת 
 coo02@zahav.net.ilאספקה 

 03-6208345, 03 -6955994טל' 
 

 19-ועידה הוה כנס החברות המובילות במשק
 שריינו ביומנכם 12.11.2019 :תתקיים בתאריך

 

 19-ועידה הוה כנס החברות המובילות במשק
 SCMועידה השנתית הגדולה ה
 12.11.2019:תתקיים בתאריך  

 איירפורט סיטי(באווניו ) 
 גם השנה נעניק הוקרה לאחד מבכירי המשק

 

http://www.israsafetyforum.net/
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http://www.isafetyforum.co.il/
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