
בכנס נתייחס לאתגרים עימם מתמודדים המנהלים

בין היתר נדון בכנס בנושאים הבאים:

15 ביוני 2022 

בואו לשמוע וללמוד, 
לרכוש כלים וידע
   וליצור קשרים 

למינוף עצמי ועסקי
בכנס המוביל 
CPMs עבור

הכנס המוביל בתחומו עבור בכירי הרכש ומובילי דעה במשק הישראלי. 
עבור חברי הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה ולקוחות משיק, ההשתתפות

אינה כרוכה בתשלום , מותנה ברישום מראש.

בכנס נתייחס לאתגרים 
העוצמתיים, עימם
מתמודדים המנהלים

הבכירים

ההרשמה בעיצומה!ההרשמה בעיצומה!ההרשמה בעיצומה!

יו"ר הכנס - רענן עמיר, דירקטור רכש גלובאלי נטפיםיו"ר הכנס - רענן עמיר, דירקטור רכש גלובאלי נטפיםיו"ר הכנס - רענן עמיר, דירקטור רכש גלובאלי נטפים               

הזמנה לכנס בכירי הרכשהזמנה לכנס בכירי הרכשהזמנה לכנס בכירי הרכש
חברת משיק בשיתוף הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקהחברת משיק בשיתוף הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקהחברת משיק בשיתוף הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה

   
בכנס נכריז על הזוכים בתחרות ארגון הרכש המצטייןבכנס נכריז על הזוכים בתחרות ארגון הרכש המצטייןבכנס נכריז על הזוכים בתחרות ארגון הרכש המצטיין   

השנתיים האחרונות  בחנו את חוסנן של שרשראות אספקה בינלאומיות כפי שלא היה מעולם. 
אתגרים מרכזיים בפנדמיה, הציבו את נושאי הרכש ושרשרת האספקה במרכז התודעה הציבורית ופונקציית הרכש

הוכיחה את עצמה שוב ושוב, כמרכיב חיוני היודעת להגיב במהירות לאתגרים בפניהם כולנו עמדנו ועומדים על מנת לייצר 
רציפות עסקית כלכלית וחברתית לה אנו רגילים.

לאחר שהרכש הוכיח את ערכו בזמן משבר, כיצד הרכש ממשיך להתבסס על ההצלחות שלו כשהעולם מתקדם 
מגלי ההלם של 2020 - 2021  עם ממשלות, עסקים וחברה שמקווים להתקדם לעבר עתיד בר-קיימא טוב יותר, 

השנים הבאות ואף מעבר לכך,  אמורות להוות הזדמנות פז, לעצב ולהטמיע שיטות בשרשרת האספקה והרכש,  שיהיו 
בעלי איתנות ואחריות מתאימות יותר עבור המאה ה-21.

האירועים האחרונים הדגישו כי זווית ראיית הרכש היא לא רק עניין של לוגיסטיקה ועלות, אלא גם חדשנות עסקית,
תגובתיות מהירה, יצירתיות מסחרית ועוד כהכרח שיש להתייחס אליו יותר - משהו שהוא קריטי עבור החוסן העתידי.

חדשנות ברכש 
כערך עסקי,  צמיחה וחוסן 

עתיד הרכש: ערך, צמיחה, זריזות וחוסן – השפעות ארוכות טווח
מהפנדמיה ודרכי ההתמודדות והפעולה, תוכנית resilience של  ארגונים

למול האתגרים הרגולטיביים והעסקיים בתקופה סוערת זו
השפעת פתיחת הנמלים החדשים

תחזית שנתית מתגלגלת שהרכש מציג להנהלת החברה- הצגת תחזית
חכמה מבוססת מדדים ונתונים – סיפור לקוח

אתגרי שימור העובדים 
בניית יעדים חדשים ברכש  - עדכון לדרך שבה מסתכלים על 

הרכש, השאת ערך ארגוני: איך הרכש מביא את הערך מעבר ל X אחוז
ההוזלות.

השפעות גיאופוליטיות , על המסחר, מחירים ועוד
העתיד של רכש בר קיימא

הצגת יישומים של BI / RPA   וטכנולוגיות נוספות  ברכש
דיגיטציה: כלים להשגת תובנות ויעילות תהליכית

מודלים עסקיים חדשים- מו"מ מסחרי בעיתות משבר: ממו"מ עסקי
לבניית ותכנית עבודה משותפת

האם חרגת מסף הסיכון שלך? ניהול סיכונים של צד שלישי
הדרישות המשתנות שעומדות בפני הרכש במשבר הקוביד וביום שאחרי 

·הסמכת ספקים ושמירה על איכות הרכש

ההרשמה לחברי הפורום לשרשרת אספקה ולקוחות משיק , ללא עלות – עבור 4 משתתפים
הבטיחו מקומכם ! לפרטים נוספים והרשמה בטלפון: 03-6955994

 www.scm-forum.co.il    haforum-letiful.co.il 
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