
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה 
מונה כיום למעלה מ- 1,000  חברים המחדשים את חברותם כמדי שנה, 

אנו  בשנה ה-23 לפורום, אתם השותפים להצלחתו של הפורום 
מיום היווסדו(1999) וממשיכים ללוות אותנו במגרש המקצועי 
המשמש את כל המנכ''לים, סמנכ''לי, מנהלי התפעול, ייצור, 

בכירי רכש, לוגיסטיקה, שרשרת האספקה, CTO, ניהול מפעלים 
ומובילי Industry 4.0,  במגוון ההתמחויות בענפי  המשק הישראלי

בכל הפורומים המקצועיים והמגוונים  

אספקה שרשרת  לניהול  ו לתפעול  י  הישראל הפורום     
 

03 -6955994       03 -6208345                     COO1@ISRAELFORUM.CO . I L  
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משנת

1999 

ממשיכים ביחד להפוך את השינוי להזדמנות וללמידה משותפת בפורום
  ע"מ להתמודד עם השינויים בעולם העסקי החדש,  

 עלינו לעדכן גרסה כל הזמן,  גם בשנת 2022 

–@reallygreatsite

–@reallygreatsite

תכנית חצי
שנתית 2022 

כנסים  מקצועיים,  מפגשים  ומארגן  ובעולם  בארץ  המומחים  מיטב  עם  מפתח   , הישראלי הפורום 
ובינלאומיות,  בינאישיות  מגוונות,   הכשרה  ותכניות 

ובשרשרת. בתפעול  הבכירים  המנהלים  של  לצרכיהם  י  ועכשוו אמיתי  מענה  תוך 
חשיבה בדרכי  להיטען  מ  ' ע' השוטף,  מהעיסוק  ומודעת  מכוונת  עצירה  לעשות  ולארגונים  למנהלים  מציעים  אנו 

ההצלחה גבולות  את  לפרוץ  במטרה  וחדשניים,  עדכניים  וכלים  למידה  לשיטות  להחשף  חדשים,  רעיונות  מחודשים, 
בפורום,   שונות  מפגש  נקודות  יצרנו  האישית.  והקריירה  הארגונית 

בתחומם,  מובילים  מקצוע  ואנשי  מגוונים  ארגונים  מנהלים,  בין  המפגיש   , מקצועי  BUSINESS HUB
ועמיתים  בכירים  מפי  לשמוע  ולהתעדכן,  התובעני  היומיומי  הניהולי  מהמרוץ  לרגע  לעצור  ניתן  בו  מקום 

בתחום,  בכירים  בין  רעיונות  ולהחליף  להתחדש  אחרים,  חשיבה  כיווני  על  בתחום, 
הניהוליות  וההכשרות  לסדנאות  בארץ,  המובילים  בארגונים  לביקורים  אלינו  הצטרפו 

בתחום. והייחודיים  המקצועיים  ולכנסים  הראשונה  מהשורה 
ין  שמעני מה  וכל  פרקטי  פורום  ומדויקים, חדים  להיות  מחויבים  אנו  זמנכם,  את  לבזב  ין  עני לנו  אין 

המגוונות, הפורום  לקהילות  המשתייכים  למנהלים   ADDED VALUE לתת הוא  אותנו 
שלכם,  הראייה  מזווית  ורק  אך  הדברים  על  מסתכלים  אנו   

שלכם. האישית  הקריירה  ופיתוח  מתמודדים  אתם  עימם  האתגרים 
ם תחו קד   ממו ם  למנהלי י  ע ו מקצ ח  תו פי

ם י י ע ו מקצ ן  ו י ע י  מ י ו ת   בחברו ם  רי קו י ב ם,  כנסי
ם תחו קד  ממו י  ע ו מקצ ח  תו פי ו ם  י י ל הו י נ ם  רסי קו

ם  י עי מקצו ם  י י ב סי ו אקסקל ם  מי רו פו
ם י בד העו ו המנהל   , ן ו ג האר י  כ לצר בהתאמה  הכשרה  ת  ו י נ תכ

ל ' ' ו בח ת  בחברו ם  י י ד חו י י ם  רי קו י ב ו ת  ו מי לאו נ י ב ת  כו ו לתער ת  משלחו
י  ע ו מקצ  B u s i n e s s  h u b

ם, לי כ" מנ ל  הו י נ י  מ בתחו ם  רי י לבכ אדם  כח  בהשמת  ם  רו הפו י  ר לחב חד  ו מי ת  רו שי
 . ד  עו ו קה  סטי י ג ו ל רכש,   , י ' תפ' ר,  צו י י ל,  תפעו אספקה,  שרשרת  י  הל מנ

ם לחברי ם  תשלו ללא  ת  רו שי ת-  לו ו ד הג ת  רמו בפי ם  רבי וס  י ג י  כ מער עם  ם  בדי עו ו  אנ

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 והצטרפות  לפורום לחצו כאן 

כנס החברות המובילות במשק הוועידה השנתית ה-22 הגדולה SCM בתאריך :16.11.2022
 שריינו ביומנכם ! גם השנה, נעניק הוקרה לאחד מבכירי המשק בתפעול ובשרשרת האספקה

הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה מונה כיום למעלה מ- 1,000 חברים המחדשים את חברותם כמדי שנה, 
אנו בראשית השנה ה-23 לפורום, אתם השותפים להצלחתו של הפורום מיוםהיווסדו( 1999 ) וממשיכים ללוות אותנו במגרש המקצועי המשמש 

 Industry 4.0 את כל המנכ''לים, סמנכ''לי, מנהלי התפעול, ייצור, בכירי רכש, לוגיסטיקה, שרשרת האספקה, ניהול מפעלים ומובילי
במגוון ההתמחויות בענפי המשק הישראלי גם בעיתות משבר 

הכנס המוביל לבכירי הרכש של הפורום בשיתוף משיק  באווניו  בתאריך: 15.6.2022
 פרס ארגון  הרכש המצטיין 2021 יוענק בכנס- ההרשמה לתחרות תסגר ב- 20.2.2022

weekly Meet up  הזדמנויות  חדשות בגלובאל בעידן של ריחוק אנו
 מנגישים את החברים לשיתופי פעולה בינלאומיים
  בכל יום חמישי, לפרטים נוספים במשרדי הפורום

15.6

 תכנית הכשרה ופיתוח למנהלים לחודשים הקרובים שהפורום יערוך בשיתוף גורמים מקצועיים מובילים ברצ''ב
פורום בכירים - מנכ''לים וסמנכ''לים ומפגשי נטוורקינג יתקיימו אחת לרבעון, זימונים יישלחו בנפרד לבכירים הרשומים, מפגש המנכ"לים והסמנכ"לים  הקרוב 

יתקיים ב- 30.1.2022 בפלוריסטם להצטרפות  ופרטים על מפגשי פורום בכירי התעשיינים  והמנכ"לים בטל' 03-6955994 או לקבוצות האיכות הנוספות 

מפגש בכירי התעשיינים , מנכ"לים וסמנכ"לי תפעול במפעל החדש של חברת קימברלי קלארק באוקטובר 22
זימון יישלח למנכ"לים והסמנכ"לים הרשומים

הפורום הפועל למעלה מ-  22 שנה וללא הפסקה, 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 VIP  לחו''ל ועוד.

לכל מפגש מוזמנים החברים להכיר, להחליף דיעות ומידע וללמוד האחד
 מניסיונו של האחר

ביקור מקצועי במפעל תיקון עולם קנביט וחברת  סולראדג'

ביקורים סדנאות וכנסים מקצועיים לחודשים הקרובים, 
תכנים יישלחו בסמוך למועדים

שרשרת אספקה קמעונאית מפגש במרלו''ג החדשני והחדששופרסל און ליין 
( נדחה לאחר פסח, נעדכן בקרוב)

שרשרת אספקה רכש וסייבר ביקור מקצועי בחברת החשמל 

IFF מפגש מקצועי במפעל החדש של חברת תעשיות  פרוטרום 8.9

11.5

16.11

מרץ

27.2

רב שיח בינלאומי בסיכונים של תלות בספקים והיעדר מנגנונים לבלימת זעזועים 
בחוליות חיוניות בשרשרת 

תגובת שרשרת עולמית, על כל אלה ועוד נדון במפגש עם מומחים

מפגש ייחודי במסוף ממן בשיתוף  אל -על מטענים

ביקור מקצועי במפעל פלסאון- ניהול הזדמנות לצמיחה   28.6

31.5-2.6LogiMAT לשטוטגרט VIP  משלחת שרשרת אספקה

מפגש בכירי רכש באינטל , מודלים עסקיים חדשניים ברכש - ממגבלה להזדמנות 22.6

PCB התרחבות טכנולוגית, תעשיה יצרנית בצמיחה בעידן של שינוייםביקור מקצועי בחברת 

מפגש במרלו''ג האוטומטי בטמפו ונושא קיימות 

ביקור מקצועי במפעל המלט 

6.3

1.5

28.4

25.1

9.5

30.5 - 2.6 Industry 4.0 משלחת  בכירים בתעשיה לגרמניה

יולי

מס' מקומות מוגבל ,
 עדיפות ראשונה לחברי הפורום, מותנה ברישום מראש , 
השתתפות החברים ללא תשלום . ייתכנו שינויים בתכנית

אתרי קבוצות הפורומים מייסודו של הפורום הישראלי לתפעול 
 haforum-letiful.co.il            www.scm-forum.co.il 

www.isafetyforum.co.il  

ייתכנו שינויים בתכנית

סדנה: "פעולות בסיכון גבוה
בעולמות ה- :IT על תוכנות 
Open Source) ( קוד פתוח

ועל רכיבי ) –(OEMלהשתמש 
או לא להשתמש"? 

  11.1.2022
סדנה: פנים ארגונית 
 בנושא: חווית לקוח 

B2B בארגוני
10:00-16:00

סדנה: ההשפעות העכשוויות
והעתידיות על השירות

התפעולי

 וכיצד עלינו להיערך אליהן  

   16.1.2022

16.2.2022
סדנה : " דיגיטציה בתהליכי 

הרכש

 ושרשרת האספקה" 

22.3.2022

סדנה : "מבוא לניהול ארגון הרכש
 בצד חוקי הגנת הפרטיות

 בארץ ובחו"ל כל מה  שמנהל 
בכיר בארגון חייב לדעת" 

סדנה : ניהול מו''מ 26.4.2022
רב תרבותי  

8.5.2022
סדנה :  לוח השחמט 

 64 אסטרטגיות 
להורדת עלויות הרכש

3.7.2022

סדנה :  ניהול תהליכי
התייעלות בארגון בעידן
החדש- מודלים עסקיים 

לפרטים והרשמה לפעילויות לחצו כאן

 ריכוז סדנאות  והכשרות  לחודשים הקרובים,  תכנים יישלחו בסמוך למועדים
(ללא תשלום עבור חברי הפורום ) 

להצטרפות לפורום המנכ"לים והסמנכ"לים בתעשייה ניתן לפנות בטלפון: 03-6955994

מביאים את AMAZON אליכם, סיור במרלו''ג החדשני ביותר בעולם, בהדרכת בכירי אמזון
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