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תכני הקורס

הקורס מיועד

נושאי הקורס

אחד הנושאים המרכזיים להבטחת רווחיותה של הפירמה בסביבה תחרותית הוא ניהול חכם של הרכש והלוגיסטיקה. 
ניהול שרשרת אספקה )SCM( הינה שיטת ניהול חדשנית, המאפשרת להסתכל על תהליך הרכש והלוגיסטיקה בארגון 

כעל מקשה אחת. ההשתתפות בקורס תאפשר שיפור יכולת בתחום התפתחות סביבת הרכש האלקטרוני, המוביל 
לשינויים משמעותיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה.

הקניית ידע והבנה בתחום ניהול שרשרת האספקה. הקניית טכניקות מעשיות למנהלי רכש ולוגיסטיקה. הכרת הסביבה 
המקומית והבינלאומית של עולם הרכש והלוגיסטיקה. הגדרת יעדים ומדדי ביצוע. הכרת תהליכי תפעול מרכזיים.

למתעתדים לעסוק ברכש ולוגיסטיקה, לעובדים ומנהלים העוסקים בתחום, לעוסקים ב- יחידות רכש,
מערכי לוגיסטיקה והפצה, קניינים ומנהלים בתחום הייצור והתפ"י.

- יסודות הלוגיסטיקה, מושגים הגדרות ומטרות
- תהליכים, אתגרים ומגמות בשרשרת אספקה, דרישות, מפרטים טכניים והרכש לאורך חיי המוצר

SRM ,טיפול במקורות הרכש, איתור איכותי של ספקים, תהלכי הערכת ספקים -
- איסוף וניתוח מידע על מוצרים, תהליכים, ספקים.

- הנדסה הפוכה
- מה בין מודיעין עסקי וריגול תעשייתי

- שיטות, טכניקות וכלים בניהול מו"מ, מו"מ טלפוני, מו"מ בדוא"ל,
   שפת גוף ומו"מ בין מדינות כולל כללי אתיקה בינלאומיים בעולמות הרכש

- סוגי הסכמים והזמנות, הסכמי מסגרת, הזמנות מסגרת,  תנאים להסכמים, BOA, הסכמי טובין ושרותים
- הכרת הגדרות והיכרות עם שיטות סחר בינ"ל

- סוגי מכרזים, מכרזים ציבוריים, חוק חובת המכרזים, מכרזי BOT, PPP, מכרזים מקוונים, מכרז אנגלי, יפני..
ISO תהליכי הבטחה ובקרת איכות ותקני -

- היבטים כלכליים ברכש, שיטות לקביעת עלויות רכש
- חשיבות הלוגיסטיקה בארגון,מודלים לוגיסטיים, בניית תכנית לוגיסטית שנתית ורב שנתית

- יעדים ומטרות
- מבנה המחסן, תהליכים ושיטות, הקשר לרכש

.T.C , דגשים רלוונטיים להתחייבויות רכש, הסכמי רכש -
- היחס האסטרטגי, התפעולי והעסקי בין חוליות שרשרת אספקה

מחירים מסובסדים

לחברי לשכת המסחר 

והתעשיה

המכללה העסקית
לשכת המסחר והתעשיה 

חיפה והצפון
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מר נדב כספי- נדב כספי משמש כיום כמרצה בכיר ויועץ. נדב שימש כסמנכ"ל שרשרת אספקה ומשנה 
למנכל בחברת מעריב, מנהל אגף שרשרת אספקה בבז"ן וראש מערך הרכש הארצי בתע"ש. נדב הינו בעל 
ידע נרחב ועשיר בתהליכי רכש בינלאומיים, תכנון תכניות אופרטיביות והתאמתם לדרישות הרכש. נדב 

משמש כיועץ למגוון ארגונים בתחומי ניהול ואסטרטגיה

מרצים נוספים: מר ראובן גינוסר, גב' שמחה ברקוביץ', ד"ר מאיר שנרך, עו"ד איל צורף, עו"ד שרון פוקס, 
מר שמוליק רגב, מר רן מזרחי , מר אשר קירשנבוים, מר חן בנדק, מר ברי פינטוב, ועוד.

הקורס ייערך במכללה העסקית לניהול וסחר בינלאומי, לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, דרך העצמאות 53 חיפה.
הקורס יפתח בנובמבר 2018, אחת לשבוע בין השעות: 19:45-16:30 

במשך 25 מפגשים. סה"כ 100 שעות לימוד.

4,700 ₪ + מע"מ. 
� מחירים מיוחדים לחברי לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון.

� המחירים כוללים חומרי עזר, דמי הרשמה וכיבוד קל
� יתכנו שינויים בהיקף הקורס ובתוכנית הקורס.

לעומדים בדרישות הקורס )80% נוכחות +הגשת פרוייקט גמר( תוענק תעודת הסמכה מטעם לשכת המסחר
והתעשייה חיפה והצפון .

מרצים

מקום ומועד

עלות

תעודה
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ארגון מנהלי הרכש והמכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון
הכינו עבורכם תוכנית מיוחדת להכנה למבחן ההסמכה של מנהלי הרכש. 

במקום קורס הכשרה יקר וממושך, בן 150 שעות, הכנו תוכנית לבוגרי קורס רכש ולוגיסטיקה של המכללה,
היקף של 50 שעות בלבד ובמחיר מוזל במיוחד.

התוכנית פותחה על בסיס ההכשרה שקיבלו בוגרי קורסי ניהול רכש ולוגיסטיקה של המכללה העסקית,
קורס הנערך בשיתוף ארגון מנהלי הרכש, ומאפשר הכשרה תמציתית ומיוחדת למבחן של הארגון.

מיוחד לבוגרי קורסי רכש ולוגיסטיקה במכללה העסקית

"המכללה העסקית" אינה רק שם. זוהי מכללה שהוקמה על ידי לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון – 
ארגון המעסיקים המוביל בצפון, ארגון בעל ידע, ניסיון וקשרים, המכבים כל השתלמות לא רק בידע תיאורטי אלא גם בניסיון מעשי.

 
המכללה מקפידה על עדכון הידע בקורסים ובהשתלמויות – אנחנו עם "יד על הדופק" לצרכי העסקים והסביבה המשתנה ומכשירים 

את תלמידינו לאתגרי הידע העסקי לשנים הבאות.
 

ומוניטין, כדי להבטיח  ניסיון  ידע,  המכללה מעמידה לרשות התלמידים את מיטב המרצים ומיטב המומחים בשטח. אנשים עם 
שההכשרות וההשתלמויות יהיו ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. 

 
המכללה העסקית עונה על צרכי מנהלים ועובדים בכל התחומים העסקיים: ממכירות ושיווק עד יחסי עבודה, מהשקעות וניהול עד 

התמחות בסחר בינלאומי.
 

ומנהלים לעדכן את הידע המקצועי,  ולסחר בינלאומי עונה על הצורך של עסקים, ארגונים כלכליים  לניהול  המכללה העסקית 
להכשיר עובדים ברמה גבוהה, לקדם את העסק ולהתנהל יעיל יותר. 

 
המכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון עונה על צרכי הארגון בכל תחום, גם כשהחברה צריכה השתלמות 

מקצועית ספציפית לה, אפילו אם החברה מבקשת השתלמות לעובדים בתוך שטחה.
 

יחס אישי, כיתות קטנות ואפילו גישה נוחה - 
המכללה ממוקמת בדרך העצמאות 53 בחיפה, מקום מרכזי ליד דרכי תחבורה ציבורית – אוטובוסים, רכבת ומטרונית. 

 
המכללה העסקית לניהול ולסחר בינלאומי של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון – אנחנו כאן למענך.

מי אנחנו?
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