אביב
בפורום

חברים יקרים,
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה
מונה כיום למעלה מ 900 -חברים המחדשים את
חברותם כמדי שנה זו השנה ה 17 -ברציפות ,אתם
השותפים להצלחתו של הפורום מיום היווסדו( ) 1999
וממשיכים ללוות אותנו במגרש הביתי המשמש את כל
סמנכ''לי ,מנהלי התפעול ,ייצור ,רכש ,לוגיסטיקה,
שרשרת האספקה וניהול מפעלים –במגוון ההתמחויות
בענפי המשק הישראלי.
כפורום מוביל בארץ את תחום התפעול וניהול
שרשרת האספקה יחד נמשיך לקדם ,להוביל לתרום
ידע וניסיון בין החברים .
אנו מזמינים אתכם להשתתף במפגשים המקצועיים
שהפורום עורך כמדי חודש.
אנו מזמינים את מי שאינו חבר בפורום להיות חלק
ממנו בעשייה המקצועית המובילה בתחומה לקידום
ניהול התפעול ושרשרת האספקה בארץ.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הפורום-
03 -6955994
בנוסף לכל פעילויות הפורום יש לנו שירות מיוחד
לחברי הפורום בהשמת כח אדם לבכירים בתחומי
ניהול 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,
ואפשרות פרסום מאמרים מקצועיים בעיתון לוגיסטיקה
המוביל בארץ של מירב דסקלו הפקות.

שריינו ביומנכם את מועד
הועידה השנתית הגדולה ,SCM

אשר תתקיים בתאריך 16.11.2016:
באווניו ( איירפורט סיטי)
כנס החברות המובילות במשק הועידה ה16-
במהלך השנה בנוסף לפעילויות המקצועיות
כמדי חודש ,אנו נקיים מפגשי קבוצות דיון
בנושאים הבאים ובמסגרת פעילות הועדות :

ניהול ממשקים משותפים בשרשרת ומחוצה לה
תכנון ותחזיות התמודדות השרשרת והתפעול
מגמות בעולם התפעולי וניהול השרשרת
התייעלות תפעולית וניהול לקוחות
ניהול שרשרת הערך
מדד הפריון
לכל נושא לעיל יישלח זימון ומועד בנפרד
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה
coo02@zahav.net.il
טל' 03-6208345 ,03 -6955994
פקס 03-5257838 , 03-6955978
מס' מקומות מוגבל  ,עדיפות ראשונה לחברי הפורום,
מותנה ברישום מראש
טפסי הרשמה ותכנים יישלחו בסמוך למועד הפעילויות
ייתכנו שינויים בתכנית

מצ''ב תכנית הכשרה ופיתוח למנהלים לחודשים הקרובים
שהפורום יערוך בשיתוף גורמים מקצועיים מובילים
פורום בכירים מנכ''לים סמנכ''לים  -מפגשי נטוורקינג יתקיימו
אחת לרבעון ,זימונים יישלחו בנפרד -להצטרפות 03-6955994
המפגש התשיעי התקיים בתאריך  7.3.2016בחברת נשר
באירוחו של חמי גינזבורג ,משנה למנכ''ל ומרצה אורח ליאור
צורף המפגש ה-עשירי יתקיים בתנובה במאי 2016

פעילויות
מקצועיות

ביקורים וכנסים מקצועיים לחודשים הקרובים
תכנים ומועדים יישלחו בנפרד בסמוך למועדים

 19בינואר

ביקור מקצועי ראשון בתעשיות שב''ס -התקיים

 21בינואר

ביקור מקצועי בחברת הגז  -נובל אנרג'י  -התקיים

 11בפברואר

מפגש  Q1ועדת בכירי רכש -הודעה נשלחה למנהלי
הרכש -התקיים

 7בפברואר

ביקור מקצועי בחברת תרו  -התקיים

 14בפברואר

פתיחת קורס ייחודי בנושא רכש מערכות מידע
במכללת קוקה קולה  -התקיים

 22בפברואר

ביקור מקצועי בחיל הים בבצ''ת -התקיים

 15במרץ

ביקור מקצועי שני בתעשיות שב''ס  -התקיים

 16במאי

יתקיים מפגש מקצועי בבורסה לניירות ערך ת''א

 24במאי

יתקיים ביקור מקצועי בחברת טרה

 28ביוני

תתקיים סדנא בבנק לאומי להעצמת המנהלים
בהנחיית אלון שפריר

 13ביוני

ביקור מקצועי בסופר-פארם בשיתוף חברת כמיפל

 22ביוני

יתקיים ביקור מקצועי במרלו'''ג החדש קבוצת שטראוס

יוני

מפגש נטוורקינג לסמנכ''לי שרשרת אספקה

 12ביולי

ביקור מקצועי במאוחדת

 5ביולי

יתקיים הכנס ה 9-למנהלי רכש ולוגיסטיקה בפורום

אוגוסט

מפגש חוויתי מגבש לחברי הפורום ומשפחותיהם כמדי
שנה -פרטים בהמשך

19
בספטמבר

מפגש ועדת בכירי רכש בנטפים  -הודעה תשלח למנהלי
הרכש

ספטמבר

יתקיים ביקור מקצועי בחברת CERAGON

ספטמבר

כנס שלישי שרשרת קמעונאית



מתוכננים מפגשים רבים נוספים ייחודיים לחברי
הפורום

