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תכנית חצי
שנתית 2022 

ל  ו לתפע י  ל א שר הי ם  ו ר ו הפ
1 9 9 9 משנת  אספקה  שרשרת  ל  הו י נ ל ו

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 
מיום היווסדו(1999) וממשיכים ללוות אותנו

במגרש המקצועי המשמש את כל 
המנכ''לים, סמנכ''לי, מנהלי התפעול,

 ייצור, בכירי רכש, לוגיסטיקה, 
,CTO ,שרשרת האספקה

  ,Industry 4.0 ניהול מפעלים ומובילי
במגוון ההתמחויות בענפי 

המשק הישראלי  

 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 

mailto:coo1@israelforum.co.il
http://www.scm-forum.co.il/
http://haforum-letiful.co.il/
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ובעולם  בארץ  המומחים  מיטב  עם  מפתח   , הישראלי הפורום 
מגוונות,  הכשרה  ותכניות  כנסים  מקצועיים,  מפגשים  ומארגן 

של  לצרכיהם  י  ועכשוו אמיתי  מענה  תוך  ובינלאומיות,  בינאישיות 
ובשרשרת. בתפעול  הבכירים  המנהלים 

 
מהעיסוק ומודעת  מכוונת  עצירה  לעשות  ולארגונים  למנהלים  מציעים  אנו 
להחשף חדשים,  רעיונות  מחודשים,  חשיבה  בדרכי  להיטען  מ  ' ע' השוטף, 

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

מקצוע ואנשי  מגוונים  ארגונים  מנהלים,  בין  המפגיש   , מקצועי  BUSINESS HUB
היומיומי הניהולי  מהמרוץ  לרגע  לעצור  ניתן  בו  מקום  בתחומם,  מובילים 

חשיבה כיווני  על  בתחום,  ועמיתים  בכירים  מפי  לשמוע  ולהתעדכן,  התובעני 
אלינו הצטרפו  בתחום,  בכירים  בין  רעיונות  ולהחליף  להתחדש  אחרים, 

מהשורה הניהוליות  וההכשרות  לסדנאות  בארץ,  המובילים  בארגונים  לביקורים 
בתחום. והייחודיים  המקצועיים  ולכנסים  הראשונה 

 
ומדויקים, חדים  להיות  מחויבים  אנו  זמנכם,  את  לבזב  ין  עני לנו  אין 

למנהלים  ADDED VALUE לתת הוא  אותנו  ין  שמעני מה  וכל  פרקטי  פורום 
המגוונות, הפורום  לקהילות  המשתייכים 

שלכם,  הראייה  מזווית  ורק  אך  הדברים  על  מסתכלים  אנו   
שלכם. האישית  הקריירה  ופיתוח  מתמודדים  אתם  עימם  האתגרים 

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 

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 י ע ו מקצ ם  י י ב סי ו אקסקל ם  מי רו פו

 , ן ו ג האר י  כ לצר בהתאמה  הכשרה  ת  ו י נ תכ

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
אדם כח  בהשמת  ם  רו הפו י  ר לחב חד  ו מי ת  רו שי

שרשרת י  הל מנ ם,  לי כ" מנ ל  הו י נ י  מ בתחו ם  רי י לבכ
קה סטי י ג ו ל רכש,   , י ' תפ' ר,  צו י י ל,  תפעו אספקה, 

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

ם בדי העו ו המנהל      

ל ' ' ו בח ת  בחברו ם  י י ד חו י י ם  רי קו י ב ו     
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–@reallygreatsite

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  

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 

 coo1@israelforum.co.il 03 -6955994 :לפרטים והרשמה לחצו כאן / טל

 ריכוז סדנאות  והכשרות  לחודשים הקרובים,  תכנים יישלחו בסמוך למועדים

סדנה: "פעולות בסיכון גבוה
בעולמות ה- :IT על תוכנות 

קוד פתוח ) 
(Open Sourceועל רכיבי ) –

(OEMלהשתמש או
לא להשתמש"? 

  11.1.2022
סדנה: פנים ארגונית 

B2B 10:00-16:00 בנושא: חווית לקוח בארגוני

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 רב תרבותי  3.4.2022

8.5.2022
סדנה :  לוח השחמט 

 64 אסטרטגיות 
להורדת עלויות הרכש

3.7.2022
סדנה :  ניהול תהליכי
התייעלות בארגון בעידן
החדש- מודלים עסקיים 

(ללא תשלום עבור חברי הפורום ) 

http://haforum-letiful.co.il/
http://haforum-letiful.co.il/
http://www.isafetyforum.co.il/
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קובי בן משה, 
 AVIV-AMCG מנכ''ל

עו"ד אביחי אהרונוף,
מומחה בהסכמים מסחריים

מקומיים ובינלאומיים

תכנית סדנאות וקורסים
ניהוליים  מחצית 2022

נבחרת המנחים 
המובילים לסדנאות

מחצית  2022 

אריה בן שמואלי,
Mashik מנכ''ל

ניר אהרוני, 
מנכ"ל חברת יואנימוס

לשעבר, סמנכ"ל בכיר - מנהל חט' 
Facility הגלובאלית בטבע 

עיקרי התכנית:
בסדנה זאת נכיר את הפעילות המאוד נפוצה אבל המצויה בסיכון גבוה בתחום ה- – IT תוכנות קוד

פתוח ( )Open Sourceורכיבי ) .(OEM נבין את היתרונות הגלומים בשימוש בכל אחד מהם, 
שגרמו לפעילות הנפוצה בהם ונלמד על הסיכונים בשימושים אלה, כיצד ניתן לצמצם את הסיכונים (ולא

בצמצום השימוש) וכיצד ניתן ליהנות מהטוב שבהם בלי להיקלע לסיכונים מיותרים. 
נלמד על ההבחנות העיקריות בין סוגים שונים של רכיבים אלה ועל המשמעות העצומה של ההחלטה

להשתמש במי מהם עד כדי סכנה להכנסות החברה שלנו ממכירת מוצרים הכוללים את הרכיבים
הללו.

קהל היעד:
הסדנה מיועדת למנהלים בכירים בארגון, מנהלי חטיבות ומקבלי החלטות; סמנכ"לי רכש ותפעול.

משך הסדנא: 3 שעות

        11.1.2022
15:00- 18:00

10:00-16:00
B2B סדנה פנים ארגונית  בנושא: חווית לקוח בארגוני

 ( ללא תשלום לחברי הפורום)

מיקוד לקוח כיתרון תחרותי  
עבודה בקבוצות: מיקוד המשמעות של חווית הלקוח בארגון

מליאה: גיבוש חווית הלקוח
עבודה בקבוצות: מיפוי תהליכי העבודה שצריכים להתמקד בהם למימוש חווית הלקוח שגובשה

מליאה: גיבוש רעיון מארגן ובניית צעדים להמשך.

עיקרי התכנית:
סדנה ממנה יצאו המשתתפים עם מפה דרכים מפורטת למעבר למיקוד בלקוח.

ההצעה היא קיום הסדנה בארגונים החברים בפורום  להנהלה בכירה  בהשתתפות מנכ"ל.
תכנים מרכזיים: 

קהל היעד: הנהלות בכירות במעמד מנכ"ל החברה
משך הסדנה: 6 שעות  - יש צורך ב 2-3 לפטופים ואינטרנט זמין בחדר שבו תתבצע הסדנה.

סדנה בנושא: "פעולות בסיכון גבוה בעולמות ה- :IT על תוכנות קוד פתוח ) 
(Open Sourceועל רכיבי ) –(OEMלהשתמש או לא להשתמש"? 

 ( ללא תשלום לחברי הפורום)

סדנה בנושא: "פעולות בסיכון גבוה בעולמות ה- :IT על תוכנות קוד פתוח ) 
(Open Sourceועל רכיבי ) –(OEMלהשתמש או לא להשתמש"? 

 ( ללא תשלום לחברי הפורום)

        11.1.2022
15:00- 18:00

תכנית סדנאות וקורסים ניהוליים מחצית 2022
המותאמת לאתגרים האסטרטגיים הנוכחיים והעתידיים של הארגונים 

בהנחיה מקצועית של מיטב המומחים בתחומי התפעול והשרשרת: כל מנחי התכנית, ללא יוצא מן הכלל,
 הינם מומחים שמאחריהם שילוב של ניסיון ניהולי, מקצועי ומעשי עתיר שנים בארגונים מובילים בארץ, 
שילוב היוצר יכולת להקנות לתכנית מקצועיות, מקצוענות, הרחבת ההכרות עם התעשייה הישראלית, 

עניין וכמובן תוצאתיות, הסדנאות עבור חברי הפורום אינן כרוכות בתשלום



תכנית סדנאות
 וקורסים ניהוליים  2022

הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה     coo1@israelforum.co.il   טל' 6955994- 03, 03-6208345  
   www.scm-forum.co.il                haforum-letiful.co.il

עיקרי התכנית:
כדי לייצר את שרשרת הערך בעולם הרכש ושרשרת האספקה 

אנו מחוייבים להיכנס לעולם הדיגיטלי מקבלת הביקושים ועד האספקות.
בואו לראות מה קיים בשוק העולמי ומה הם הפתרונות המובילים בנושאים השונים בעולם.

כיצד  בונים תוכנית דיגיטציה הקשורה לאסטרטגיה של החברה?
פערים מול המצב הקיים

חלוקה לקבוצות לצורך הצגת מצב קיים בחברה שתיבחר
קהל היעד: בכירי רכש ושרשרת אספקה 

משך הסדנה: 6 שעות

16.2.2022
10:00-16:00

סדנה בנושא" דיגיטציה בתהליכי הרכש ושרשרת האספקה" 
( ללא תשלום לחברי הפורום)

לפרטים נוספים, הרשמה  ותכני ומועדי הסדנה/ קורסים ניתן לפנות למשרדי הפורום
עבור חברי הפורום ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, מותנה ברישום מראש! מס' מקומת מוגבלים 

עיקרי התכנית:
המהפכה התעשייתית, התחממות גלובאלית, צריכה מוגברת, קורונה, האצה טכנולוגית-דיגטלית, 
מחסור בצ'יפים, המשבר בשרשרת האספקה, עליות מחירים, מחסור בעובדים, איזון עבודה-בית, 

החזרת תעשיות "הבייתה" (inshore), רגולציה מיושנת ועוד ועוד ועוד. זוהי רק רשימה חלקית למצבים,
אירועים, שינויים, חסמים ומגבלות אותם אנו חווים כיום ונמשיך לחוות בשנים הבאות. את כל המצבים,

האירועים, השינויים והחסמים הללו, ועוד רבים אחרים, נסקור ונבחן בסדנא. נבחן וננתח את השפעתם
מרחיקת הלכת על השירותים התפעוליים* העכשוויים והעתידיים. הסדנה תלווה בחשיפתכם

 לטכנולוגיות חדשניות, מקרים ודוגמאות. אך מעל הכל, תצוידו ברעיונות, כלים ניהוליים, מקצועיים,
מעשיים וחדשניים לניהול תחומי השירות התפעולי בחברתכם/ארגונכם והתאמתם לעידן הבא. 

קהל היעד:
מנכ"לים, סמנכ"לים ומנהלי תפעול, אחזקה, לוגיסטיקה, שירות, משק, רכש, נכסים.

משך הסדנא: 3 שעות

סדנה בנושא: ההשפעות העכשוויות והעתידיות על השירות התפעולי
 וכיצד עלינו להיערך אליהן  ( ללא תשלום לחברי הפורום)

       16.1.2022
15:00-18:00



סדנה בנושא: "מבוא לניהול ארגון הרכש בצד חוקי הגנת הפרטיות בארץ ובחו"ל 
 כל מה  שמנהל בכיר בארגון חייב לדעת"  ( ללא תשלום לחברי הפורום)

3.4.2022
10:00-16:00

סדנה בנושא: ניהול מו''מ רב תרבותי   ( ללא תשלום לחברי הפורום)

22.3.2022
15:00-18:00

הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה     coo1@israelforum.co.il   טל' 6955994- 03, 03-6208345  
   www.scm-forum.co.il                haforum-letiful.co.il

עיקרי התכנית:
בעולם תחרותי שיפור כושר התחרות באמצעות ניתוח שוק הספקים תייצר ערך מוסף ויתרון

תחרותי לארגונכם. 
באמצעות ניתוח אירועים נציג לכם איך כדאי להפעיל את לוח השחמט המאפשר התמודדות 

מיטיבית עם עולם הספקים.
Kearney המתודולוגיה הינה פיתוח של חברת הייעוץ הבינלאומית

חלוקה לקבוצות לניתוחים
קהל היעד: בכירי רכש ושרשרת אספקה 

משך הסדנה: 8 שעות

8.5.2022
09:00-17:00

תכנית סדנאות
 וקורסים ניהוליים  2022

שלבי תהליך ניהול מו"מ
מקורות הכח במשא ומתן

סוגי טקטיקות במו"מ
ניהול מו"מ בסין

סימולציה וחלוקה לקבוצות

עיקרי התכנית:

קהל היעד:
הסדנה מיועדת למנהלים בכירים בתפעול ושרשרת האספקה  

משך הסדנא: 6  שעות

עיקרי התכנית:
כל מה שמנהל בכיר בארגון חייב לדעת

חוקי הגנת הפרטיות בארץ ובעולם משתדרגים והופכים מורכבים יותר להתנהלותו של הארגון. מה
שנתפס בעבר כעניין הנתון לטיפולו של היועץ המשפטי הופך לעניין מרכזי על שולחנם של המנהלים

הבכירים בארגון הדורש הבנה, הטמעה ויישום בשל הסנקציות הכבדות המוטלות על חברות
המפרות את החוקים. בסדנה נציג את המבוא והכללים המרכזיים בחוקי הגנת הפרטיות בארץ

ובחו"ל ) ;(GDPR, CCPAנלמד על ההשלכות של חוקים אלו על החברה והתנהלותה ומדוע חשוב
שנפעל ליישומם. נציג את נקודות המפגש של החטיבות השונות בארגון עם חשיפות אפשריות להפרת

חוקי הגנת הפרטיות והדרכים לזיהוי החשיפות ומניעתן.
קהל היעד:

הסדנה מיועדת למנהלים בכירים בארגון, מנהלי חטיבות ומקבלי החלטות; סמנכ"לי רכש ותפעול.
משך הסדנא: שעתיים

לפרטים נוספים, הרשמה  ותכני ומועדי הסדנה/ קורסים ניתן לפנות למשרדי הפורום
עבור חברי הפורום ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, מותנה ברישום מראש! מס' מקומת מוגבלים 

סדנה בנושא:  לוח השחמט – 64 אסטרטגיות להורדת עלויות הרכש
( ללא תשלום לחברי הפורום)




