
 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.isafetyforum.co.il  בלניםמערכת בטיחות ק
 

 
  

הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה מונה כיום 
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לחודשים וכנסים מקצועיים  סדנאות ביקורים 
בסמוך  בנפרד תכנים ומועדים יישלחו הקרובים
  , השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלוםלמועדים

 

 שראלבחברת  ביקור מקצועיתקיים ה
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 מפגש חוויתי מגבש נקיים 

 לחברי הפורום ומשפחותיהם כמדי שנה 
 

 באוגוסט 1

 חברים יקרים

 אנו מאחלים לכם וליקירכם

חג של שמחה, בריאות, התחדשות 

 והצלחה מרובה

 בברכה להמשך עשייה פורייה ומשותפת

 חג אביב שמח

 

פורום  מקצועיים מובילים גורמיםיערוך בשיתוף  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(תקיים היתקיים מפגש פורום בכירי התעשיינים, המפגש  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

 

ד טפסי הרשמה יישלחו בסמוך למוע מותנה ברישום מראש עדיפות ראשונה לחברי הפורום,' מקומות מוגבל , מס
 השתתפות ללא תשלום לחברים  -הפעילויות

 ייתכנו שינויים בתכנית
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