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עיצוב ובנייה

רקע:
לניהול יעיל של המלאי והמחסנים יש חשיבות רבה בתרומתם לאפשר לארגון להשיג את יעדיו התפעוליים, הלוגיסטיים והפיננסיים 

בדגש חסכון בעלויות.
המחסן מהווה חוליה חשובה בתהליכי העבודה, הייצור ושרשרת האספקה בארגון ומכאן החשיבות להכשיר צוות עובדים ומנהלים 
לעמוד  מנת  על  וזאת  יעילות  עבודה  והכרת שיטות  ניהול  מיומנויות  הבנה,  ידע מקצועי,  דורש  ניהול מחסן  בתחום.  מקצועיים 

בציפיות וביעדי הארגון.

להרשמה לחצ/י כאן

אגודת
בית התעשיינים

חיפה

 התאחדות התעשיינים בישראל � מרחב צפון
פותחת קורס צפוני:

ניהול מלאי ומחסן ממוחשב 
לחברות ומפעלי תעשייה בצפון

 פתיחת הקורס - 27.5.15
10 מפגשים בימי רביעי 19:45-15:00

 מכללת מדיאטק ג'ון ברייס
שדרות ההסתדרות 46, חיפה

  ראובן גינוסר, יועץ לחברות ומרצה באקדמיה 
בתחומי ניהול עסקי, רכש ולוגיסטיקה. כיהן 

בעבר כמנכ"ל של חברות תעשייתיות.

• ניהול לפי יעדים ומדדי בקרה נושאי לימוד 

• עקרונות בניהול מלאי  

• תחומי האחריות של מנהל מחסן  

• סיווג מלאים  

• עלות הטיפול במלאי  

• עלות טיפול בהזמנת רכש  

• תהליכי העבודה במחסן  

• סוגי מחסנים ותכנונם  

• ספירות מלאי  

• אמצעי אחסון ושינוע  

)E.R.P( מערכות תוכנה במחסן •  

• מערך האיתור במחסן  

• אמינות מלאי  

• עקרון הקיט המלא  

• כלל פארטו למחסנים  

)E.O.Q, M.R.P( עיתוד מלאי •  

• עקרונות בניהול הרכש  

• חישוב ערך המלאי  

• עץ מוצר  

• שיטות קיטלוג  

• פרויקט גמר  

קהל היעד  הקורס מיועד לנציגי מפעלים בהם קיים מחסן 
ממוחשב וכאלה הצפויים להקים כזה בעתיד.

מטרת הקורס  להקנות ידע, הבנה ויכולת לנהל מחסן בצורה 
יעילה.

60 שעות אקדמאיות היקף הקורס 

זכאות לתעודה  בסיום הקורס תוענק תעודת גמר למשתתפים 
שעמדו בתנאי חובת הקורס ונוכחות של 

לפחות 80% מהמפגשים.

יום חמישי 21.5.15, מספר המקומות מוגבל מועד אחרון להרשמה 

₪ 2,750 • לחברי התאחדות התעשיינים,  עלות 

₪ 3,750 • לנרשמים שאינם חברים   
• המחירים אינם כוללים מע"מ  

•  התשלום בהמחאה לפקודת:   

אגודת בית התעשיינים, חיפה

•  הנחה נוספת במחיר לחברי איגוד מתכת, חשמל   

ותשתיות בהתאחדות התעשיינים

.דמי ביטול  הודעה על ביטול הרשמה יש להעביר במייל 

לח"מ, יש לקבל אישור קבלת הודעה. ביטול 
לאחר 21.5.15 או אי הגעה יחייב תשלום 50% 

מעלות הקורס.

מרצים  ד"ר מאיר שנרך, מרצה בעל ניסיון רב באפיון, 
הקמה וניהול בפועל של מערכות תפעוליות 

ולוגיסטיות, בין השאר בתכנון וניהול מחסנים 
במגוון מפעלים. משמש כיועץ אקדמי ומרצה 
בטכניון, אוניברסיטת חיפה ומכללות אזוריות.

http://www.industry.org.il/?CategoryID=2905&ArticleID=12699

