ניהול רכש לוגיסטיקה ותפעול בכיר  CPMהסמכה בינלאומית הפתיחה 20:30 - 16:00 - 20.10.2022
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תאריך

שעות נושא

פתיחה ומבוא לרכש ולוגיסטיקה :התפתחות (עבר ,הווה ,עתיד) ,אבחנה בין רכש מקומי/בינ"ל,
מיקומו של הרכש בשרשרת האספקה
16:00-17:45 20.10.22
סביבת השוק של הרכש
כלכלה קלאסית ,כלכלת שפע ,כלכלה דיגיטאלית ,כלכלה לאומית ובינ"ל
17:45-20:30 27.10.22
 18:00 - 16:00 03.11.22רכש ודרכים לאיתור מכרזים והתקשרויות לעסקים – ליאור אגאי
 20:30 - 18:00 03.11.22רכש ציבורי ודרכים לאיתור מכרזים והתקשרויות לעסקים – ליאור אגאי
מודיעין עסקי – מושגים ,שיטות ,טכנולוגיות
16:00-20:00 10.11.22
רכש בין לאומי/גלובאלי – ניהול קשרי ספקים בין תרבותי ,סיכונים ברכש בינ"ל ,שיטות תשלום,
 16:00-20:30רישיונות יבוא/יצוא ,רכש גומלין
17.11.22
תורת המשחקים חלק 1
16:30-20:30 24.11.22
תורת המשחקים חלק 2
18:30-20:30 24.11.22
ניהול פרוייקטים
16:00-18:30 01.12.22
לוגיסטיקה למתקדמים
18:30-20:30 01.12.22
ניהול מו"מ -שלבים ,טכניקות ,מאפיינים ,טלפוני/זום/פרונטאלי ,שפת גוף
(מותאם רכש בסיסי  /רכש מתקדם)
16:00-20:30 08.12.22
שיטות תשלום מתקדמות
19:30-20:30 15.12.22
מאזנים ותמחור
19:30-20:30 15.12.22
 16:00-18:00התקשרויות למיקור חוץ במודלים שונים .היבטים שונים ודיון בכל הנושאים החשובים לאיש רכש.
29.12.22
מושגים בעולם הרכש
מסמכי רכש מרכזיים
ערבויות וביטוחים  -סוגים ניהול מלאי – שיטות עיתוד מלאי והממשק עם הרכש
18:00-20:30 05.01.23
ניהול ויצירת ״משברים מדומים״ בתהליך המו״מ מול ספקים
16:00-20:00 12.01.23
ניהול משא ומתן מול ספקים אסטרטגיים ,מרכזיים ,מורכבים ושנמצאים בנתיב הקריטי הארגוני
16:00-20:30 19.01.23
חוק חובת המכרזים (עבור אנשי רכש במגזר הציבורי)
16:00-18:30 26.01.23
היבטים משפטיים בחוזים והתקשרויות
18:30-20:30 26.01.23
תחבורה שינוע ומחסנים
16:00-20:00 02.02.23
ניהול סיכונים
16:00-18:30 09.02.23
איכות
18:30-20:30 09.02.23
חדשנות תהליכית בעולם הרכש טכנולוגיות המידע בעולמות הרכש ושרשרת האספקה
עבודה עם קבמ וספקים שליטה בקרה  ,מקומי וחובק עולם
16:00-19:00 16.02.23
אתיקה
19:00-20:00 16.02.23
הצגת פרויקט גמר
16:00-17:00 23.02.23
מבחן
17:00-20:00 23.02.23
המערכת המרצים והתכנים יכולים להשתנות כפוף להחלטת של ארגון מנהלי רכש
בנוסף הרצאות מוקלטות נוספות ופרוייקט גמר

מרצה
אייל אהרוני  /גיל צפוני
רו"ח ליאור אגאי
רו"ח ליאור אגאי
רו"ח ליאור אגאי
איגור יבדוסין ושוקי אייל
ברי פינטוב
רו"ח ליאור אגאי
גיא פרי
מוטי אלוני
אלי צימלס
אלי צימלס
אביחי אהרונוף ,עו"ד

סער שפירא
דן דינור
בועז נחמד
רו"ח ליאור אגאי
רו"ח ליאור אגאי
גיא פרי
ישי בועזסון
ישי בועזסון
שמעון עדן
שמעון עדן
גיל צפוני
גיל צפוני

