
תאריךשעות אקדמיותהרצאהמסד

1

 פתיחה הכרות מבוא לרכש ולוגיסטיקה  
פתיחה ויסודות הלוגיסטיקה - הגדרה, מטרות, סוגי הלוגיסטיקה, פונקציות ופעילויות יסוד, כמו הלוגיסטיקה, מודלים לוגיסטיים, 

401/05/2022חשיבות הלוגיסטיקה, החלטות ותפעול לוגיסטי

2

אתיקה
מבוא לאתיקה, מתנות עסקיות ואירוח, טיפול בספקים, מערכות ותהליכים, קוד ההתנהגות של IFPMM, מקורות הספקה אתיים, 

קוד ההתנהגות של IPLMA, יסודות האחריות המשפטית ברכש ולוגיסטיקה, עבירות גניבה, הטעיה וזיוף - אירועים רלוונטיים, 
עבירות מנהלים ונושאי משרה, עבירות איכות סביבה ואחריות אנשי הלוגיסטיקה, לוגיסטיקה - בראי דיני הבטיחות והגהות,אחריות 

בנזיקין - עוולות ישירות, אחריות בנזיקין - עובד, שליח, קבלן, אחריות למוצרים פגומים, הגנות - פטור ,שיפוי, ביטוח, אחריות 
401/05/2022שילוחית

3
סביבת השוק של הרכש

408/05/2022 מבוא לכלכלה קלאסית, כלכלת שפע, כלכלה דיגיטאלית, כלכלה לאומית ובינ"ל

4

 ניהול ספקים וחוזה  
לוגיסטיקה בראי המשפט, חוזים ברכש ולוגיסטיקה,התיעוד ברכש - הדגש המשפטי, עסקאות מכר ודיני הרכש, מכר וצרכנות, 

לוגיסטיקה ואיכות הסביבה - מבט משפטי, לוגיסטיקה ודיני המכרזים, אתיקה מטריאלית ומשפטית ברכש ולוגיסטיקה
408/05/2022רכש ציבורי ודרכים לאיתור מכרזים והתקשרויות לעסקים – ליאור אגאי

5

עבודה עם קבמ וספקים שליטה בקרה , מקומי וחובק עולם
הערכת ספקים 

ניהול ספקים וקב"מ, ניהול וארגון אסטרטגי, קביעת מטרות ויעדים בארגון, תכנון העבודה, עבודה בצוותים, צוותי שיפורים, תכנון 
415/05/2022וביצוע שיפורים בארגון, פיתוח ארגוני.

415/05/2022רכש בין לאומי/גלובאלי – ניהול קשרי ספקים בין תרבותי, סיכונים ברכש בינ"ל, שיטות תשלום, רישיונות יבוא/יצוא, רכש גומלין6

7

סדנת ניהול מו"מ -שלבים, טכניקות, מאפיינים, טלפוני/זום/פרונטאלי, שפת גוף
 (מותאם רכש בסיסי / רכש מתקדם)

לאורך כל תפיסת המציאות של המשא ומתן, נדון במושג של IN&OUT;תהליך
המשא ומתןIN&OUT ולא במשא ומתן. מאחר ולא מדובר באירוע חד פעמי ואפילו לא

בסדרת אירועים חוזרים – הדיון ייסוב למול תהליך המשא ומתן. וודאי שלו היה
מדובר אירוע חד פעמי של מיקוח, לא היה צורך לבצע את כל ההכנות הנדרשות,

לימוד מוקדם והכנות לפני ובמהלך המשא ומתן. מאחר ואנו מדברים על סדרת
422/05/2022אירועים מתמשכת, נדון בתהליך של משא ומתן. כזה שיש לו התחלה, אמצע וסוף. -בועז נחמד

8

סדנת מודיעין עסקי – מושגים, שיטות, טכנולוגיות
מודיעין עסקי וכלכלי בתהליכי ניתוח השוק העסקי 

איסוף וניתוח מידע על: מוצרים, אסטרטגיות, תהליכי עבודה, קהל מטרה, לקוחות וספקים . הכרה וניצול מקורות מידע אחרים 
422/05/2022(תערוכות, ספקים, לקוחות...).

9

סדנת תורת המשחקים חלק 1
כללי החלטה במשא ומתן

במשאים ומתנים גדולים כיום, נעשה שימוש יותר
ויותר במודלים מתמטיים מתקדמים כגון תורת

המשחקים ומודלים לקבלת החלטות לצורך מקסום
הערך, ונבחנות השפעות בהתאם לפרמטרים

429/05/2022השונים וכללי המשחק בכל פעם מחדש.

10

סדנת תורת המשחקים חלק 2
במפגש יתוארו חלק מהאסטרטגיות המובילות בתחום ויסקרו המונחים המובילים בענף. כמו כן, יינתנו דוגמאות כיצד תורת 

המשחקים משפיעה על תחומים כגון: יחסים בינאישיים, יחסים בין מדינות, עובד מעביד, מכרזים ורכש, כלכלה ותחרות ויסקרו 
המחקרים המובילים בתחום. המפגש גם יסקור מן הפן הכלכלי נושאים שונים כגון: דילמות חברתיות, הנחות רציונאליות, כשלי שוק 

429/05/2022שונים, השפעות חיצוניות, אסטרטגיה במשא ומתן ועוד.

11

 ניהול פרוייקטים  
שליטה ובקרה, הגדרה, מטרות, סוגי פרוייקטים  פונקציות ופעילויות יסוד, כמו הלוגיסטיקה, מודלים לוגיסטיים, חשיבות 

412/06/2022הלוגיסטיקה, החלטות ותפעול לוגיסטי

12

לוגיסטיקה למתקדמים
 תכנון פיתוח הייצור בניהול לוגיסטיקה  

הערכת סביבת הייצור, סיכום יעדי הביצוע בייצור, זיהוי הביקוש המצרפי, ייצור, ניטור ושינוי תכניות ייצור, תכנון לזימון האב, קביעת 
412/06/2022ותחזוקת BOM, יצירת ובדיקת תכניות קיבולת (כשר ייצור), חישוב והנפקת דרישות לרכש (פעילות התפ"י)

13

  חוק חובת המכרזים
חוק חובת המכרזים והתקנות - עיקרי החוק, סוגי המכרזים, סיבות לפטור, תקנת ההגנה לתוצרת הארץ, תקנה להעדפת אזורי 

419/06/2022עדיפות לאומית, תנאי סף, סף התאמה, עיקרון השוויון, דוגמאות לפסיקה בנושא.

14

 הבטים משפטיים במערכות לוגיסטיות 
היבטים חוקיים בלוגיסטיקה - לוגיסטיקה בראי המשפט, חוזים ברכש ולוגיסטיקה,התיעוד ברכש - הדגש המשפטי, עסקאות מכר 

ודיני הרכש, מכר וצרכנות, לוגיסטיקה ואיכות הסביבה - מבט משפטי, לוגיסטיקה ודיני המכרזים, אתיקה מטריאלית ומשפטית 
419/06/2022ברכש ולוגיסטיקה

15

התקשרויות למיקור חוץ במודלים שונים. היבטים שונים ודיון בכל הנושאים החשובים לאיש רכש.
אסטרטגיה ורכש - אסטרטגיה עסקית וארגונית, סוגי החלטות, יעדים, ניהול אסטרטגי ושלביו, גורמי הצלחה, גישות תכנון, שלב 

426/06/2022בניה, יתרון תחרותי, ניתוח הסביבה העסקית, אפשרויות פיתוח,  נושאי האסטרטגיה הרכשתית

16

סדנת ניהול ויצירת ״משברים מדומים״ בתהליך המו״מ מול ספקים דן דינור
Navyseals וישומה בעולם העסקי שלכם! מפגש

מרתק, מעצים שיתן לכול מנהל תמונת מראה היכן הארגון היחידה העסקית שלו נמצאת ומה הוא
יכול לעשות

״שיטת המנהיגות״ הטוטלית של הseals היא כלי שממוקד בשורה התחתונה בשידרוג יכולות ניהול
והובלת אנשים שמביאה לתוצאות עסקיות טובות יותר!

426/06/2022

17

מושגים בעולם הרכש
 מסמכי רכש מרכזיים

403/07/2022 ערבויות וביטוחים - סוגים  ניהול מלאי – שיטות עיתוד מלאי והממשק עם הרכש

18

סדנת מומ למנהלי רכש השפה הסודית 
 אסטרטגיות המו"מ 

שלבי ניהול המו"מ, טכניקות שכנוע, טקטיקות לניהול המו"מ, מאפיינים של ניהול מו"מ מוצלח, שפת הגוף, ניהול מו"מ עם בני 
403/07/2022ארצות אחרות, ניהול מו"מ טלפוני, יישום ההסכם, הערכת הביצועים של ניהול המו"מ

410/07/2022חזרה למבחן והתקדמות פרוייקט גמר19

20

ניהול שרשרת אספקה  
ניהול שרשרת ההספקה  -  הגדרות, מטרות ויעדים, תהליך הזרימה של שרשרת ההספקה, חלקה של שרשרת ההספקה בתהליך 

410/07/2022קבלת ההחלטות
417/07/2022השפעת הרכש על תזרים המזומנים של החברה, בניית תמחור / גיבוש כתב כמויות לרכש21

22
שיטות תשלום מתקדמות

417/07/2022היבטים כלכליים - ניתוחי עלות, אומדני מחיר, הכנת תחזיות.

23

ניהול סיכונים ניהול תיפעול ואיכות  
בטיחות וגהות - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות), הטיפול ושינוע חומרים מיוחדים ומסוכנים 

424/07/2022(ת"י 2302)

24

 סחר בינלאומי  
סחר בינלאומי הגדרות, מטרות ויעדים, תהליך הזרימה של שרשרת ההספקה, חלקה של שרשרת ההספקה בתהליך קבלת 

424/07/2022ההחלטות

25

חדשנות תהליכית בעולם הרכש טכנולוגיות המידע בעולמות הרכש ושרשרת האספקה
מערכות מידע לוגיסטיות  בשרשרת האספקה - פיתוח ושימוש במערכות מידע, מערכות מידע קולקטיביות

שליטה ובקרה בעולם הרכש והלוגיסטיקה 
מערכות הניהול בשרשרת האספקה

מודלים של שרשרת ההספקה , התפיסה המסורתית, יישום מוצלח של שרשרת הספקה, סקירת חולשות ועוצמות, בדיקת 
מכשולים, אילוצים וצווארי בקבוק, דגש על מקום הארגון בשרשרת ההספקה, השפעת שרשרת ההספקה על יציבות הארגון, אפקט 

431/07/2022שוט הפר

26
 ,MAKE OR BUY פיתוח ספקים, החלטות

431/07/2022מיקור חוץ, החכרה מול רכישה.
407/08/2022הצגת פרויקט גמר ומבחן27
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