
 לקורסתנאי קבלה 

 

 נקודות 70נדרשות 

 נקודות עיקרי שיטת הצבירה

 45 מבחן

 20עד  השכלה פורמלית

 15עד  קורסים 

 5עד  סמינרים

 15עד  ניסיון מקצועי

 

 

 (APLP נקודות )לקבלת הסמכה  70פירוט הדרכים לצבירת 

 נקודות יחידת מדידה פירוט שיטת הצבירה שיטת הצבירה

מבחן  

APLP* 

 45  הצלחה במבחן

 תואר

נקודות  20עד 

 לצבירה!!!

 10  שנות לימוד 12סיום 

 )שנתיים(, A.Aטכנאי/ 

 שנות לימוד/ הנדסאי 14

 נקודה  1כל שנת לימוד נוספת 

 נקודות( 2)עד מקסימום 

 

 

 

 

15 

 

B.A  20 

תואר הכולל התמחות תעשיה 

 וניהול/לוגיסטיקה/רכש 

 5 תוספת ניקוד

רכש ו/או קורס 

 לוגיסטיקה

נקודות  15עד 

 לצבירה!!!

קורס הכנה להסמכה)של הארגון( ) מקוון 

או פרונטלי ( קורס שעשית או שאתה 

 מתכנן לעשות / לרכוש / להשתתף

הקורס המקוון 

 אותו רכשת

15 

 10  קורס רכש חיצוני המוכר ע"י הארגון

 3  שעות 40קורס רכש 



**סמינרים 

והשתלמויות 

של   מקצועיות

 הארגון

נקודות  5עד 

 לצבירה!!!

 1  כנס/ יום עיון

 2  ימים 3סמינר 

 3  השתלמויות מקצועיות

ניסיון 

 נצבר

נקודות  15עד 

 לצבירה!!!

 2 לשנה תעסוקה במערכת הרכש

 

 :הערות כלליות

 יש לצרף צילום תעודה ) רלוונטי לכל קורס ( בלשונית תעודות והסמכות ראה בסוף המסמך

, אפשרי CPMבנוסף יש לשים את המצוין בלשונית למי מיועד הקורס בסוף המלל הקיים ב 

 לשים זאת כתמונה או כל דבר אחר.

 

 נקודות: 70נדרש לצבור 

 

 

 

 

 

 

 (C.P.Mנקודות )לקבלת הסמכה   70פירוט הדרכים לצבירת 

 הערות
מקסימום 

צבירה 
 לתחום

תוספת 
לקורסי 
 הארגון

 נקודות
יחידת 
 מדידה

 עבור פירוט

      70 
סה"כ 

 נקודות
הצבירה המינימאלית 

 הנדרשת
הסמכה 

CPM 

בתוקף 
 5-ל

 שנים
35   35 

%70 
 לפחות

הצלחה במבחן 
 הסמכה

* מבחן 
CPM 

  25 

  10   
 14טכנאי / הנדסאי / 

 שנות לימוד

 B.A   15   השכלה

  20   M.B.A / M.S.C 

  25   PHD 

 נקודות עיקרי שיטת הצבירה

 35 מבחן

השכלה 
 פורמאלית

25עד   

20עד  קורסים וסמינרים  

25עד  ניסיון מקצועי  



 הוספה 5  
תואר הכולל התמחות: 

תעשיה 
 וניהול/רכש/לוגיסטיקה

  15 5 10   

שעות  141קורס מוכר 
ויותר ) זהו הקורס 
המקוון אותו אתם 

 רוכשים(

** קורס 
רכש ו/או 

לוגיסטיקה 
של ארגון 

מנהלי 
 רכש

 קורס מחסן או רכש   15   15  
קורס 

 מחסנים

  25   20   
 קורס קודם של הארגון 

 APLPדוגמת 

הסמכות 
של  ארגון 

מנהלי 
 הרכש

חובה 
להסמכה 

)ללא 
תלות 

בניקוד(: 
מינימום 

שנות  5
ניסיון או 

שנים  2
ותואר 
 אקדמי

25 

 לשנה 4  

רמת ניהול בכירה 
רכש,  )מנהלי גוף

מנהלי צוות קניינים, 
אחראים לתחום 

פעילות בהיקף )בש"ח( 
מהיקף  20%מעל 

המכירות/תקציב 
הארגון, אחראים על 

מלאי הארגון, מדווחים 
לרמת מנהל 

 הרכש/סמנכ"ל/הנהלה(

*** ניסיון 
 מקצועי

 לשנה 3  

רמת ניהול ביניים 
)אחראים על תחומי 

פעילות ומנהלים 
לפחות איש רכש אחד, 

אחראיות לרכש 
קבלנות משנה 

ושירותים מורכבים 
 לארגון כולו(

 לשנה 2  

דרג שטח במערכת 
הרכש )קניינים, 

עוסקים בניהול נותני 
רכישות, אחר שאינו 

כלול ברמות העליונות 
 יותר(

 


