
 

ולהנות מפעילויות העשרה מקצועיות עם  אנו מזמינים אותך להצטרף לארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

, ובעדיפות ₪ לכל השנה 290נכנסים לכל הפעילויות בעלות של ארגון החברי מומחים מהשורה הראשונה! ומרצים 

  ם כמפורט.לקהל הרחב בתשלוהפעילויות פתוחות 

 https://www.iplma.org.il/product/membership הרשמה לחברות בקישור:

 שנתית לחברות הירשמו

 2022לשנת  פעילויותתכנית 
 הרצאות סיורים  אקדמיה 

 סדנת מו"מ
סדנה פרונטאלית שתכלול את שלבי 

המו"מ, טקטיקות שימושיות וסימולציות 
המדמות את שלבי המו"מ. בסיום נקיים 

 למידה.תחקירי 

 יו"ר הארגון. ,אייל אהרוני

500 ₪  

 סיור מקצועי בנמל אשדוד
03.02.22 

התחרות בנמלי הים היא הזדמנות 
לעשות קפיצת מדרגה טכנולוגית, 

סיור  –הנמל  תדובעבתפעולית ופיננסית 
 .מקצועי בנמל אשדוד

90 ₪  

 2022תורת המשחקים 
מהאסטרטגיות במפגש יתוארו חלק 

המובילות בתחום ויינתנו דוגמאות כיצד 
תורת המשחקים משפיעה על תחומים 

 שונים.

 BDO-שותף ב, רו"ח ליאור אגאי

300  ₪ 

התקשרויות למיקור חוץ 
 במודלים שונים

סוגי התקשרויות וסיכונים מהותיים בכל 
אחד מהמודלים, המלצות להתקשרות 

 בסביבה לא שקטה.

 עו"ד אביחי אהרונוף

300  ₪ 

 תקשורת אפקטיבית 
 והעברת מסרים נכונה

כלים מעשיים מעולם מנהלי הרכש 
לעבודה אפקטיבית בממשק עם מנהלים 

 וגופים נוספים בתוך הארגון.

 דן דינור, ניהול סחר ושיווק

300  ₪ 

 סיור מקצועי סקופ מתכות
04.04.22 

ספק אזורי מוביל של אלומיניום לשוק 
-one-stopהתעופתי, מציעה ללקוחותיה 

shop  פריטים שונים  80,000, מעל
 .Just-in-Timeבגישת מהירה באספקה 

90 ₪  

 

בתהליכי רכש  BI אוטומציה &
 של המנהל החדש

שליטה במערכות מורכבות חובקות 
עולם, שליטה ובקרה ביצרנים, שרשרת 

 וניהול צוות. האספקה

 תע"אאיל מורד, סגן סמנכ"ל רכש 

300 ₪  

 

 ״עמידה מול קהל": 
 להיות מנטור בתחומי

קהל מופיע בכל מיני דרכים, אבל -פחד
 הוא תמיד פוגע בתוצאה ובהרגשה.

 יםעסקיבכיר המאמנים המוטי אלוני, 
 בישראל

300  ₪ 

 סיור מקצועי 
 בחברת ליימן שליסל

חברה משפחתית פרטית העוסקת ביצור, 
 יבוא והפצה של מוצרי מזון שונים. 

פועלת כיבואן ומפיץ בלעדי לחברות 
 עובדים. 530-בינלאומיות ומעסיקה כ

90 ₪  

 

סחר בינלאומי במציאות 
 22-23דגשים לשנת  -משתנה 

כמרכיב בעל חשיבות  Incotermsכללי 
  בעולם.רבה בשפת המסחר 

 ברי פינטוב, יועץ ומרצה בתחום 
  הסחר הבינ"ל

300  ₪ 

 

 סדנת מו"מ
סדנה פרונטאלית שתכלול את שלבי 

המו"מ, טקטיקות שימושיות וסימולציות 
 המדמות את שלבי המו"מ. 
 בסיום נקיים תחקירי למידה.

 יו"ר הארגון ,אייל אהרוני

500 ₪  

 

 כנס שנתי
 פרטים בהמשך

 

 סיור מקצועי
 פרטים בהמשך
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https://www.iplma.org.il/product/membership
https://www.iplma.org.il/product/membership/

