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לראשונה בישראל ההסמכות 
  ISM -הבינלאומיות החדשות של ה

CPSM/CSM

ISM הינו המכון האמריקאי הראשון בעולם בניהול ההספקה השייך 
נוסד  הארגון   .IFPSM והספקה  רכש  לניהול  הבינלאומית  לפדרציה 
ב- 1915 ומטרתו להוביל, לקדם ולשרת את מקצוע ניהול ההספקה. 
הפועלת  הגלובלי  בשוק  ומוערכת  מכובדת  מאוד  בעמותה  מדובר 
ב-80 מדינות בתחום החינוך, המחקר והסטנדרטיזציה ועל כן יש לה 
השפעה גלובלית חזקה על אנשי עסקים וארגונים בעולם. לפרטים 

www.ism.ws :נוספים אודות המכון ניתן לגלוש לכתובת

מקצוע ניהול הרכש וההספקה עובר שינויים רבים בשנים האחרונות. 
אלה שבעבר השתתפו בהחלטות רכש בלבד, כיום  מעורבים גם בכל 

היבטי שרשרת ההספקה השונים.

ISM הכיר בעובדה זו כבר בשנת 2010 ויצא עם ההסמכות החדשות 
אשר החליפו את ההסמכות הוותיקות CPM/APP, שהיו קיימות עד 

אז בשוק האמריקאי והאירופאי. 

הנותן את ההסמכות החדשות   היחיד בעולם  הינו הארגון  זה  ארגון 
 .CPSM/CSM

המכללה העסקית של לשכת המסחר ת”א חתמה על הסכם היסטורי 
מול מכון ה- ISM האמריקני אשר יאפשר גם לאנשי רכש ולוגיסטיקה 
בעשרות  כיום  ניתנות  אשר  החדשות,  מההסמכות  ליהנות  בישראל 

מדינות ברחבי העולם כגון: ארה”ב, איטליה, גרמניה, קנדה  וכו’ .

 ISM -המכללה העסקית הינה כיום הנציגה היחידה בארץ  מטעם ה
לקידום הסמכות אלו.

ISM
Institute for Supply 

Management 

IFPSM
The International Federation 

of  Purchasing & Supply 
Management
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נושאי הלימוד
השקעות | הפצה | בקרת מלאי | לוגיסטיקה | פיקוח ייצור | ניהול חומרים | אריזות | 
פיתוח מוצר | פיתוח שירות | רכש | איכות | תקבול | מיקור אסטרטגי | אחסון | הובלה 

ושילוח בינ’’ל

מרצי הקורס
45 שנה בתחום הרכש,  מ-  ISM  עם למעלה  ה-  | חבר כבוד  בארגון  ד’’ר צבי לביא 
הלוגיסטיקה וההדרכה. DBA - דוקטור במנהל עסקים )התמחות בלוגיסטיקה(, תואר 
מקצועי( CPCM מנהל רכש מוסמך( של  NCMA USA ודיפלומה LEDC – של הקורס 
הלוגיסטי הבכיר של צבא ארה’’ב. כותב הספרים: ‘‘ניהול רכש- הלכה למעשה’’ בהוצאת 
לאור של משרד הביטחון ו’’ניהול רכש מתקדם’’ בהוצאת לשכת המסחר ת’’א והמרכז. 

ניסיון  בעל  שנה,   30 מעל  והלוגיסטיקה  הרכש  בתחום  ומרצה  יועץ   | אמון  משה  מר 
מעשי ועיוני בתחום הרכש והלוגיסטיקה וכותב את הספר הראשון בתחום: ‘‘רכש וניהול 

חומרים 1989’’ בהוצאת המרכז הטכנולוגי חולון. 

| MSC בהנדסת מערכות מאוניברסיטת קרנפילד באנגליה.  מהנדס צביקה מנדלסון 
בעברו ראש מנהל הנדסת תעשייה ומחשוב בתעשייה אווירית, מנכ’’ל חברת עוצם, בעל 

ניסיון רב בהקמה של מפעלים, מערכים לוגיסטיים ומערכות מידע.

תנאי קבלה
ניסיון מעשי מוכח ברכש והספקה של מינימום 5 שנים או תואר ראשון + 3 שנים ניסיון 
מעשי מוכח ברכש והספקה )מסמכי הוותק והתארים ישלחו לאישור ה- ISM בארה”ב(

אנגלית ברמה גבוהה 

היקף הקורס ומיקומו
שעות   50 ובנוסף  תרגול  שעות   25  + אקדמאיות  לימוד  שעות   125 כולל  הקורס 
פרויקט. הקורס יתקיים במכללה העסקית של לשכת המסחר תל-אביב והמרכז ברחוב 

החשמונאים 84, תל-אביב. 
למכללה הסדר חניה בתשלום מוזל עבור תלמידי המכללה.

מטלות הקורס
פרויקט גמר- רשות

 –  ISM ההספקה  ללימודי  המכון  מטעם  בחינות   3
קישור  בכיתת מחשבים מרושתת עם  נעשות  הבחינות 
ישיר למשרדי ה- ISM. לצורך קבלת תעודת ההסמכה 

יש לעמוד בכל שלושת הבחינות.
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תעודות
תשלח  ההסמכה  בחינות   3 את  ולעוברים   ISM ה-  בדרישות  לעומדים 

תעודת CPSM/CSM  ישירות ממשרדי ה-  ISM בארה’’ב.

גמר מטעם המכללה העסקית של לשכת המסחר  בנוסף, תינתן תעודת 
ת”א והמרכז בכפוף למינימום 80% נוכחות.

עלות הקורס
9500 ₪ + מע”מ

חברי לשכת המסחר ת”א והמרכז זכאים לקזז 1200 ₪ בשוברים הכוללים 
 3 לעברית,  מתורגמים   ISM ה-  של  לימוד  ספרי   3 כולל:  המחיר  מע”מ. 

בחינות מטעם ה- ISM וכיבוד קל.

עלות בחינות לעומדים בקריטריונים, אשר אינם מעוניינים לגשת לקורס 
ההכנה- 3000 ₪ + מע”מ.

למעוניינים בתרגום מבחני ההסמכה לעברית יתווספו עלויות של
 300 ₪  + מע’’מ לבחינה.

לפרטים נוספים והרשמה
*8111      

חפשו אותנו בפייסבוק   
למילוי טופס הרשמה סרקו את הקוד הבא: 
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