הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה
מונה כיום למעלה מ 1,000 -חברים המחדשים את
חברותם כמדי שנה ,אנו בראשית השנה ה 22-לפורום ,אתם השותפים להצלחתו של הפורום
מיום היווסדו)  ( 1999וממשיכים ללוות אותנו במגרש הביתי המשמש את כל המנכ''לים ,סמנכ''לי ,מנהלי
התפעול ,ייצור ,בכירי רכש ,לוגיסטיקה ,שרשרת האספקה ,ניהול מפעלים ומובילי Industry 4.0
במגוון ההתמחויות בענפי המשק הישראלי גם בעיתות משבר

ההשלכות ארוכות הטווח של המגיפה העולמית עדיין אינן וודאיות .דבר אחד ברור :המשבר הנוכחי ישפיע מאד על אופן
ביצוע העסקים בעתיד ,וזה נכון במיוחד כאשר המגיפה עדיין ממשיכה להתפתח .אבל גם אם וכאשר המגיפה תדעך ,יהיו
דברים רבים שישתנו לבלי שוב בדרך בה אנחנו מנהלים את עסקינו.הפורום בחודשים הקרובים ימשיך לפעול במתכונת
מקוונת והיברידית בתקווה שבקרוב נפגש פנים אל פנים ,הכנו עבורכם תכנית מקצועית שתדון בנושאים העוצמתיים
בעולם העסקי כיום ,המשלבת אסטרטגיות ניהוליות חדשות בארגונים מגוונים נוכח התקופה ,חברים ישתפו בתהליכי
עבודה  ,תהליכי התייעלות בארגונם בתפעול ובשרשרת ,סיורים ייחודיים ומפגשים עם מקבלי
החלטות מובילים מהארץ ומהעולם ,הכשרות ניהוליות כמענה לתקופה ועוד .הנהלת הפורום מאחלת לכם שנת חיזוק
החוסן הארגוני ושנצא כולנו מחוזקים יותר מתקופה מאתגרת זו .שנה אזרחית מוצלחת!
 2021ממשיכים ביחד להפוך את השינוי להזדמנות וללמידה משותפת בפורום
תכנית הכשרה ופיתוח למנהלים לחודשים הקרובים שהפורום יערוך בשיתוף גורמים מקצועיים מובילים.
פורום בכירים  -מנכ''לים וסמנכ''לים ומפגשי נטוורקינג יתקיימו אחת לרבעון ,זימונים יישלחו בנפרד לבכירים
הרשומים ,להצטרפות ופרטים על מפגשי פורום בכירי התעשיינים והמנכ"לים בטל' 03-6955994
ביקורים סדנאות וכנסים מקצועיים לחודשים הקרובים,
הזדמנויות חדשות בגלובאל weekly Meet up
תכנים יישלחו בסמוך למועדים
בעידן של ריחוק אנו מנגישים את החברים

סיור ווירטואלי מפת הסייבר העולמית בחברת צ'ק פויינט ומפגש
 10.1בנושא :הגנות מה בין קורונה ,סייבר והמשכיות עסקית בארגונים?
צמיחה כלכלית חיובית בסין בעוד שכל העולם נאבק בפנדמיה
26.1
מהו סוד ההצלחה? ריאיון בלעדי עם גורמי ממשל וחברות בסין

 9.2סיור ווירטואלי במפעל הייחודי של רב -בריח

עשייה וחדשנות בשרשרת האספקה של תע''א
17.2
מפגש בשידור חי מהמפעל
שרשרת שיתופית  -מגזר אזרחי וצה''לי  -מרחבי שיתוף
23.2
הפעולה לצמצום עלויות ודרכי התייעלות משותפים
חדשנות בתעשיית הרכבים החשמליים קבוצת לובינסקי
 7.3סיור בשידור חי ממפעל רכבים בסין
שולחן עגול ווירטואלי עם מנהלי רכש בגלובאל ממגוון הסקטורים
6.4
וחשיפה לשווקים וספקים חדשים
הרצאות מפי מנכ''לים ובכירים בארץ ובגלובאל בנושא:
20.4
שיטות ניהול בסביבה החדשה -להנהיג את השינוי ! חוסן גלובאלי

 20.5אתגרי הניהול ההיברידי סיור במרלו"ג החדש של משטרת ישראל
 26.5ביקור מקצועי במפעל והמרלו"ג החדשני של של חברת Flex

15.6

סיור ומפגש מרה''ס ומש''א -טכנולוגיות ולוגיסטיקה

לשיתופי פעולה בינלאומיים בכל יום חמישי
לפרטים נוספים במשרדי הפורום
הפורום הפועל ללא הפסקה  21שנה,
הינו הפורום היחיד והמוביל את המנהלים הבכירים
בתפעול ובשרשרת האספקה
בארץ .מפגשי הפורום עוסקים בנושאי ליבה העומדים
על סדר יומו של המנהל/ת
המפגשים הינם מקור מידע מקצועי להשאר עדכניים
בחידושים ,רעיונות ופתרונות.
• לקבל חשיפה לתכנים העדכניים ביותר
• מקום מפגש עם מקצועני התחום המובילים
• מיפוי אתגרים  /צרכים ,ייזום רעיונות חדשים
ויצירת פתרונות מעשיים ודרכי התמודדות משולבי
כוחות בפורום.
• הפורום הינו הבית לשיתופי פעולה עסקיים
• הפורום מקיים כל חודש ביקורים מקצועיים ,קורסים
וסדנאות העשרה ,מפגשי קבוצות איכות מקוונות,
משלחות  VIPלחו''ל ועוד.
לכל מפגש מוזמנים החברים להכיר ,להחליף דיעות
ומידע וללמוד האחד מניסיונו של האחר

 8.6הכנס המוביל לבכירי הרכש במלון הרודס הפורום בשיתוף משיק – פרס מנהל הרכש המצטיין  2020יוענק בכנס

 10.11כנס החברות המובילות במשק הוועידה השנתית ה 21-הגדולה  SCMבתאריך 10.11.2021:

שריינו ביומנכם ! השנה נעניק הוקרה לאחד מבכירי המשק בתפעול ובשרשרת האספקה
אנו מזמינים את מי שאינו חבר בפורום ,להיות חלק ממנו בעשייה המקצועית המובילה בתחומה לקידום ניהול התפעול
ושרשרת האספקה בארץ ,לקבל חשיפה לתכנים העדכניים ביותר בשוק לפרטים והרשמה לחצו כאן  /טל03 -6955994 :

אם את/ה מבין הבודדים שטרם הצטרף/ה לפורום לחצו כאן להגשת בקשה

להרשמה לפעילויות לחצו כאן

בנוסף לכל פעילויות הפורום יש לנו שירות מיוחד לחברי הפורום בהשמת כח אדם לבכירים בתחומי ניהול מנכ"לים,
מנהלי שרשרת אספקה ,תפעול ,ייצור ,תפ''י ,רכש ,לוגיסטיקה ועוד.אנו עובדים עם מערכי גיוס רבים בפירמות
הגדולות שירות ללא תשלום כמו-כן ,לחברים ניתנת אפשרות להרצות על במות הפורום לקבלת חשיפה ומיצוב אישי
אתרי קבוצות הפורומים מייסודו של הפורום הישראלי לתפעול
מס' מקומות מוגבל ,
haforum-letiful.co.il www.scm-forum.co.il
עדיפות ראשונה לחברי הפורום ,מותנה ברישום מראש ,
www.isafetyforum.co.il
השתתפות החברים ללא תשלום  .ייתכנו שינויים בתכנית

