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הגשמה עצמית בסביבת
התעסוקה המודרנית
הסביבה המודרנית ועולם התעסוקה החדש מציבים אתגר גדול לכל אדם בוגר .היצע
המוצרים עולה על הביקוש ,המידע בזמן-אמת הפך להיות זמין ונגיש לכול ,זמני האספקה
מתקצרים משמעותית ,הלקוחות והצרכנים דורשים רמת שירות גבוהה ביותר ,התהליכים
העסקיים משתנים (קשר ישיר ליצרנים ,למפיצים מורשים ולספקי שירות) ,הארגונים
הבין-לאומיים מתחזקים על חשבון העסקים המקומיים ,מערכות הייצור ומתן השירות
נודדות לאזורים עם עלויות שכר נמוכות ,מרבית שרשרות האספקה הופכות להיות
גלובליות ,מכונות מחליפות את ידי העובדים (רובוטים בתעשייה ,תשלומים באינטרנט,
וכו') ,שעות העבודה הופכות להיות שגרתיות פחות ,תוחלת החיים המקצועית הולכת
אלי יצחקוב ומירי כהן*
ומתקצרת ,עסקים מעדיפים גמישות תעסוקתית ,ועוד.
"כל אחד מאיתנו רוצה להגשים את עצמו במיגוון תחומי החיים ,האישיים
והמקצועיים .בכל אחד מאיתנו טמונות יכולות שמחכות להתממש .אבל
רובנו זקוקים לליווי ,לתמיכה ולהדרכה בדרך להגשמה עצמית ,בעולם
התעסוקה החדש" .כך אומרת אירית מועלם ,מנהלת המרכז להשתלמויות
בר-אילן .והיא מוסיפה" :ההבנה ,כי המציאות העכשווית דורשת מאנשי
המקצוע יכולת התפתחות והתעדכנות בנעשה בשוק ,הובילה אותנו לפתח
גישת לימודים ייחודית ומיגוון קורסים לקהל הרחב ולארגונים .באמצעות
* מירי כהן היא בוגרת קורס ניהול רכש ולוגיסטיקה במרכז להשתלמויות בר-
אילן .עם סיום לימודיה היא נרשמה ללימודי תואר במדעי החברה והרוח,
באוניברסיטת אריאל בשומרון .מירי זכתה לתעודות הצטיינות על לימודיה,
ולקראת סיום התואר היא נרשמה ללימודי הנדסאות בתחום הבנייה.
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גישה זו ובאמצעות קורסים אלה ,אנו מציעים ללומדים במרכז להשתלמויות
בר-אילן ,נוסף על מיגוון הכשרות מקצועיות ,גם קורסים ייעודיים ,אשר
נוצרים ומתעדכנים בכל עת בהתאם להתרחשויות ,לשינויים ולמגמות
בשווקים המקצועיים".

הגישה הייחודית של המרכז להשתלמויות בר-אילן
גישת הלימודים של המרכז להשתלמויות בר-אילן נשענת על ההבנה ,כי
בכל תחום מקצועי מתרחשים שינויים בכל רגע ,וכי עלינו להיות קשובים
אליהם .כדי שבעל מקצוע יצליח לאורך שנים ,עליו להכיר חידושים ,ללמוד
עליהם ולהתעדכן באירועים הרבים שמתרחשים בתחומו .על בסיס הבנה זו,
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ובאמצעות גישת הלימודים הייחודית ומיגוון הקורסים ,המרכז להשתלמויות
בר-אילן מציע ליווי מעשי ויישומי לאורך זמן ללומדים  -לא רק בתחילת
המסע לעבר הקריירה ,אלא גם במהלכו .הליווי במרכז להשתלמויות בר-
אילן משלב מתודולוגיות תיאורטיות ,דוגמאות יישומיות מן השטח ,תרגול,
בחינה ,ויישום הידע הנרכש בפרויקט גמר .הקורסים במרכז להשתלמויות
בר-אילן כוללים מיגוון נושאים על-פי מסלולי לימוד שונים.

מופע מוזיקלי בטקס חלוקת התעודות

המרכז להשתלמויות בר-אילן כבר פועל יותר מ 30-שנה
בתחום ההכשרות והקורסים לקהל הרחב ולארגונים.
המרכז הקים ופיתח מסלולי לימוד ייחודיים לאקדמאים;
לעובדים בדרגי ניהול שונים; ולאנשים ,המעוניינים
להשתלב בתחומי עיסוק שונים

אירית מועלם ,מנהלת המרכז להשתלמויות בר-אילן ,נושאת דברי ברכה,
בטקס חלוקת תעודות

גישת הלימודים של המרכז להשתלמויות בר-אילן נשענת
על ההבנה ,כי בכל תחום מקצועי מתרחשים שינויים בכל
רגע ,וכי עלינו להיות קשובים אליהם .כדי שבעל מקצוע
יצליח לאורך שנים ,עליו להכיר חידושים ,ללמוד עליהם
ולהתעדכן באירועים הרבים שמתרחשים בתחומו

•קורסים במסלול רכש ולוגיסטיקה :ניהול רכש ולוגיסטיקה ,ניהול רכש
ולוגיסטיקה בכיר ,ויבוא-יצוא וסחר בין-לאומי.
•קורסים במסלול עיצוב :עיצוב פנים והום סטיילינג ,תכנון ועיצוב תאורה,
ואוצרות ועיצוב תערוכות.
נוסף על-כך ,המרכז להשתלמויות בר-אילן מציע קורסים ,אשר נוצרו ונכתבו
במיוחד לאור השינויים והעדכונים האחרונים בתחומי העיסוק השונים .זאת,
כדי להבטיח שבוגרי הקורסים יישארו מקצועיים ומובילים בדרך ,שבה הם
בחרו ,לאורך כל שלבי הקריירה.

מסלול הרכש והלוגיסטיקה
בעידן הנוכחי ,ארגונים פועלים בסביבה עסקית ,המאופיינת בתחרות
גלובלית ובטכנולוגיות עתירות שינויים .סביבה זו מחייבת את הארגונים
לפתח מוצרים חדשים כל העת ולהתארגן כל פעם מחדש ,בהתאם לשינויים
המסתמנים בשוק .בשלב הפיתוח ,המאמץ הארגוני של הארגונים מתרכז
בהבאת המוצרים לשוק ,מוקדם ככל האפשר (,]TTM[ )Time To Market
בהשגת איכות התואמת את דרישות השוק ובמחיר מיטבי .בשלב הייצור,
המאמץ הארגוני שלהם מתרכז בייצור מוצרים איכותיים ועקיבים ,תוך
התייעלות מתמדת לשימור היתרון התחרותי .התייעלות זאת באה לידי ביטוי
בקיצור זמני אספקה ובצמצום עלויותיהם של חומרי-הגלם ושל עלויות
העבודה (.)Raw-Materials & Labor Cost

להלן רשימת קורסים לדוגמה:
•קורסים במסלול ניהול עסקי ושיווקי :מינהל עסקים; ניהול שיווק ,פרסום
ומכירות; ניהול הפקות ועיצוב אירועים; תקשורת ,דוברות ויחסי ציבור;
עריכת פטנטים; הכשרת דירקטורים לחברות ציבוריות ועסקיות; והכשרת
דירקטורים מתקדם.
•קורס במסלול היי-טק :ניהול מוצר בסביבת היי-טק.
•קורסים במסלול ייעוץ ארגוני ,הדרכה ומשאבי-אנוש :ייעוץ ארגוני;
הנחיית קבוצות ,פיתוח מנהיגות וצמיחה אישית; ניהול משאבי-אנוש;
אבחון וכלים ,במיון ובגיוס עובדים; הוראה לזוגיות; וביבליותרפיה.
•קורסים במסלול  :Coachingהכשרת מאמנים ,והכשרת "Neuro Linguistic
.)NLP( "Programming
•קורסים במסלול פיננסים ושוק ההון :אנליסטים והערכות שווי חברות,
הכשרת חשבים ומנהלי כספים ,והכרת שוק ההון.
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מחלקות הרכש בארגונים ,שפועלות בסביבה דינמית זו ,נדרשות לגשר
בין צורכי השוק ,כפי שהם משתקפים במחלקות הארגון (פיתוח ,שיווק
ומכירות) ,לבין יכולות ופתרונות הקיימים אצל מקורות האספקה (יצרנים
וספקים) .לשם כך ,הן נדרשות לשיתוף פעולה בתכנון האסטרטגי של עסקי
הארגון בתחומים ,כגון :צורכי השוק בהיבטים טכנולוגיים וכלכליים ,מבנה
שרשרת האספקה ,עלויות ציוד והחזר השקעות ,קניות גומלין וכו'.
מחלקות הלוגיסטיקה ,שפועלות בסביבה לעיל ,נדרשות לספק מיגוון
פתרונות מורכבים בתחומים :שילוח בין-לאומי ,הובלה ,אחסנה ,שירותי
ערך-המוסף ,הפצה ,והטיפול בלוגיסטיקה חוזרת ,כדי לספק לארגון זריזות
במימוש הזדמנויות עסקיות וגמישות תפעולית לשינויים בהיקף הפעילות.
מסלול הרכש והלוגיסטיקה במרכז להשתלמויות בר-אילן כולל את הקורסים
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הבאים :ניהול רכש ולוגיסטיקה ,ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר ,יבוא-יצוא
וסחר בין-לאומי (בשיתוף עם .)UPS
הקורס לניהול רכש ולוגיסטיקה מקנה כלים ניהוליים ואפקטיביים לעסוק
בהצלחה בתפקידי הרכש והלוגיסטיקה בחברות ובארגונים שונים .הקורס
מיועד לקניינים ולעובדים בתחום הרכש והלוגיסטיקה ,בארגונים עסקיים
וציבוריים.

היבוא-יצוא והסחר הבין-לאומי.
הניסיון מלמד ,כי בוגרי הקורסים השונים במסלול הרכש והלוגיסטיקה
בבר-אילן ממשיכים להתפתח כל העת .חלק מהם ממשיכים ללימודי
תואר ראשון ושני ,וחלק מהם ממלאים תפקידים בכירים בתחומי הרכש,
הלוגיסטיקה ,היבוא-יצוא ,התפעול ושרשרת האספקה ,בחברות מובילות
במשק הישראלי.

פינה לזכרו של רס"ל (מיל') זיו בלאלי ז"ל
רס"ל (מיל') זיו בלאלי ז"ל הוא בוגר מצטיין בקורס רכש ולוגיסטיקה ,מחזור
כ"ב ,המרכז להשתלמויות בר-אילן .נפל בכפר גלעדי ,ביום ראשון ,י"ב באב
תשס"ו (.)6.8.2006
בן עליזה ואלי ,אח בכור למיכל .נולד בי"ג בתשרי תשל"ח ( .)25.9.1977גדל
בכפר-סבא ,למד בבית-ספר יסודי יצחק שדה ,בחטיבת ביניים שז"ר ובתיכון
הרצוג ,במגמת מזרחנות.

חלוקת תעודות לבוגרי קורס ניהול רכש ולוגיסטיקה

הניסיון מלמד ,כי בוגרי הקורסים השונים במסלול הרכש
והלוגיסטיקה בבר-אילן ממשיכים להתפתח כל העת .חלק
מהם ממשיכים ללימודי תואר ראשון ושני ,וחלק מהם
ממלאים תפקידים בכירים בתחומי הרכש ,הלוגיסטיקה,
היבוא-יצוא ,התפעול ושרשרת האספקה ,בחברות
מובילות במשק הישראלי
הקורס לניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר מקנה כלים ניהוליים רב-מערכתיים
וידע מקיף למנהלים ,העוסקים בתחום הרכש והלוגיסטיקה .הקורס מיועד
לבעלי תפקידים ניהוליים בתחום :מנהלי רכש ,מנהלי מחסן ,מנהלי הפצה,
אנשי תפעול ,אנשי עתודה ניהולית לניהול לוגיסטי; וכן למנהלים בעלי רקע
מוכח ,המעוניינים בהסבה מקצועית.
הקורס ליבוא-יצוא ולסחר בין-לאומי (בשיתוף עם  )UPSמקנה כלים
ניהוליים מתקדמים ,וידע מקיף ומקצועי בתחומי היבוא-יצוא והסחר
הבין-לאומי .הקורס מיועד לעוסקים ביבוא וביצוא במערכות בנקאיות,
לעוסקים בתחומי עמילות מכס ושילוח בין-לאומי ,לקניינים ולאנשי רכש,
לאנשי ביטוח ,לבעלי עסקים פרטיים ,ולכל מי ששוקל לעסוק בתחומי

התגייס ליחידה  ,8200עבר קורס משקי לוגיסטיקה והוצב בחטיבה ,35
בגדוד  .101לאחר שחרורו החל לעבוד בשירות הביטחון הכללי ,תוך שילוב
לימודי מזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב .לאחר מכן החל לעבוד
בברק  .013סיים את תהליכי המיון לגיוס למשטרת ישראל כטכנאי זיהוי
פלילי .במילואים שירת כמש"ק לוגיסטיקה בחטיבת הצנחנים הצפונית ,226
בגדוד .9255
זיו ,בחור יפה תואר ,חסון וגבה קומה ,מוכן לתת ולעזור תמיד ללא כל
ציפייה או בקשה לתגמול .היה בו השילוב הנדיר של גוף בריא ,נשמה טהורה
ולב עשוי זהב .אכפתי ,אוהב ואהוב על כולם ,עם שמחת חיים וחיוך ענק,
שאפיינו אותו כל-כך .זיו אהב ספורט ,ובעיקר כדור-סל .היה חובב דיג
וים מושבע .זיו נפל במלחמת לבנון השנייה מירי קטיושות על כפר גלעדי
בעת תכנון יציאה לקרב .נטמן ביום שני ,י"ג באב תשס"ו ( ,)7.8.2006בבית
העלמין הצבאי ,בכפר-סבא ,סמוך לביתו.
יהי זכרו ברוך!
משפחתו של זיו בלאלי וחבריו פועלים להנצחת שמו .שמו של זיו מונצח
במרוץ כפר-סבא ,המתקיים מדי שנה; במפקדת בית הספר להכשרה
ולהדרכה של כלל מקצועות הלוגיסטיקה (בה"ד  ;)6במטה הנהלת ברק ,013
בפארק אפק ,בראש-העין; במטה הנהלת קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים,
בפארק לב הארץ ,צומת קסם; ביום עיון ,באוניברסיטת תל-אביב; ועוד.
לפרטים נוספים על המרכז להשתלמויות בר-אילן ,צפו באתר האינטרנט:
.www.biuh.co.il

מי הוא המרכז להשתלמויות בר-אילן?
המרכז להשתלמויות בר-אילן כבר פועל יותר מ 30-שנה בתחום
ההכשרות והקורסים לקהל הרחב ולארגונים .המרכז הקים ופיתח
מסלולי לימוד ייחודיים לאקדמאים; לעובדים בדרגי ניהול שונים;
ולאנשים ,המעוניינים להשתלב בתחומי עיסוק שונים .אלה מהווים
מקפצה להתחלת קריירה ולהשתלבות מעשית בשוק העבודה לצד
מקצועיות לימודית בלתי מתפשרת .בהמשך ,הם מהווים נדבך חשוב
בפיתוח הידע ובקידום הקריירה של בעלי תפקידים בכירים.
המרכז להשתלמויות בר-אילן דוגל בעקרונות חשובים ,המובילים
להצלחת הבוגרים ולהשתלבותם המהירה במעגל העבודה .המרכז מכיר
בעובדה ,כי בעולם הדינמי שבו אנו חיים ,צבירת הידע והעדכון התדיר
בחידושים המקצועיים חייבים להיעשות תמיד .לכן ,מסלולי הלימוד

המקצועיים במרכז להשתלמויות בר-אילן מתעדכנים ומתחדשים
ללא הרף .הלימודים במרכז להשתלמויות בר-אילן מופנים לבעלי
מקצוע רבים ,המעוניינים להדביק פערים ,לשדרג את הידע ,להתעדכן
ולהתחדש בתחומם .הלימודים מבטיחים לקדם את קריירת הלומדים
וגם להקנות ידע בסיסי בקורסים ייעודיים ללומדים המעוניינים לרכוש
מקצוע.
המרכז להשתלמויות בר-אילן נותן את חסותו לכתב העת "מי ומה
בשרשרת האספקה" מיום היווסדו .זאת ,מתוך ההכרה בחשיבות
קידום הידע המקצועי במדינת ישראל .גיליונות כתב העת מופיעים
באתר האינטרנט של המרכז להשתלמויות בקישור של "כתבות
ומאמרים".
מי ומה בשרשרת האספקה
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