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אלי יצחקוב

קוראים יקרים,

אני שמח לבשר לכם על הפקת הגיליון ה-16 של כתב 
העת "מי ומה בשרשרת האספקה".

ומקיפה,  מורכבת  מחקר  עבודת  היא  הגיליון  הפקת 
שנמשכת קרוב לשנה. העבודה כוללת: חקר של מיגוון 
מרתקים,  מקצוע  אנשי  עם  מפגש  מעניינים,  נושאים 
וביקורים באתרים רבים, כגון: מפעלי תעשייה, נמלים, 
ועוד.  מסופי מטען, מרכזים לוגיסטיים, מרכזי הפצה, 
עתה, כאשר המוצר הסופי מונח לפניי, אני יכול ליהנות 
גיליון  ולהישיר מבט אל האתגר הבא.  מרגע של נחת 
כאחד,  וגברים  נשים  המקצוענים,  דברי  את  מביא  זה 
במיגוון תחומים; וסיפורים מהשטח של מיגוון חברות, 

כולל חברות המובילות את תחומן ברמה עולמית. 
בנושאים  מקצועיים  מאמרים  מכיל  הנוכחי  הגיליון 
וטיפול  הבאים: קידום חדשנות בארגון, חקר תקלות 
הפוכה,  לוגיסטיקה  מקוונים,  מכרזים  באי-התאמות, 
נוסף  המלאי.  אמינות  לשיפור  ככלי  מלאי  וספירות 
השטח,  מן  מרתקות  כתבות  מכיל  הגיליון  על-כך, 
שרשרת  בין  בחירה  הבאים:  בנושאים  העוסקות 
בתחום  מקצועי  רכש  ביקוש;  לשרשרת  אספקה 
שילוח ספקית  של  העוצמה  שילוב  הבנייה;   מוצרי 

ולוגיסטיקה גלובלית עם היכולת להציע פתרון ייעודי 
מבית  ישראלי  מפעל  של  האספקה  שרשרת  ללקוח; 
בשרשרת  דיגיטליזציה  ייחודי;  בתחום  הפועל  שמש, 
האספקה של חברה גלובלית ומובילה ברמה עולמית; 
חדשנות  שמביאה  ולוגיסטיקה,  מלגזות  חברת 
בתחומה; הקמתו של מרכז לוגיסטי מתקדם בפארק 
מזבלה,  של  וסיפורה  עסקית;  בינה  ישראל;  נמלי 

שהפכה לפארק מיחזור.
בעצותיהם  לי  שסייעו  המערכת,  חברי  את  מברך  אני 
גיליון  בהצלחה  להפיק  לי  ושאפשרו  המקצועיות 
ימשיך  האספקה"  בשרשרת  ומה  "מי  העת  כתב  זה. 
המקצועי  הידע  קידום  את  המרץ  במלוא  להוביל 
לעסוק  ימשיך  העת  כתב  האספקה.  שרשרת  בניהול 
מקצועיות,  בתפישות  בארגונים,  במקומות,  באנשים, 
ברעיונות ובחלומות, שהקריאה עליהם תעורר תקווה 

לעולם יפה יותר, איכותי יותר ובטוח יותר.

קריאה מהנה,  
אלי יצחקוב, העורך המקצועי  
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קוראים יקרים,

המקצועיים  בחיים  ולהתקדמות  להצלחה  בסיס  מהווה  ידע 
מתאפשרים  ויישומו  הטמעתו  הידע,  רכישת  והעסקיים. 
ללמוד,  בוחרים  אנו  כאשר  למידה.  תהליכי  באמצעות 
המשמעות היא שאנו בוחרים באחד מן הדברים החשובים - 
להשקיע בעצמנו. בחירה זו מאפשרת לנו להתפתח מקצועית 

ואישית, להשתפר ולהתקדם. 
את  לך  מקנה  בר-אילן  השתלמויות  מרכז  הזאת,  בנקודה 
הכלים  ואת  הידע  את  ולרכוש  בעצמך  להשקיע  האפשרות 
שונים,  בתחומים  קורסים  מיגוון  באמצעות  הנדרשים 
עדכניים  הם  בקורסים  התכנים  קדימה.  אותך  יצעידו  אשר 

ומעשיים, שמעבירים מרצים החיים את השטח. 
המסלולים בשני  קורסים  מציע  ההשתלמויות   מרכז 

הבאים: 
האחד - קורסים לקהל הרחב בתחומים רבים ומגוונים.  

 השני - קורסים לארגונים ולמוסדות. קורסים אלה נתפרים

על-פי צורכי הארגון ודרישותיו.    
למרכז ההשתלמויות יש ניסיון מצטבר של יותר מ-30 שנה. 
ניסיון זה מנתב פיתוח תכנים, המציידים את הלומדים בכלים 

לחדשנות מעשית.
הדרך,  את  לבחור  לכם  ולסייע  אתכם  ללוות  כדי  כאן,  אנו 
שתוכלו  כדי  כישוריכם,  ואת  העדפותיכם  את  המשלבת 
כלים  ולרכוש  בכם,  הטמון  הפוטנציאל  מלוא  את  לממש 
בעתידכם  ולהצליח  להתקדם  היכולת  את  לכם  שיעניקו 

המקצועי והאישי.
המרכז להשתלמויות בר-אילן מזמין אתכם להצטרף לאלפי 

הבוגרים, להשכיל ולהגיע להישגים מקצועיים ואישיים!

אירית מועלם, מנהלת מרכז השתלמויות בר-אילן 
בר-אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ 

אוניברסיטת בר-אילן 

www.biuh.co.il

קוראים יקרים,

ניהול שרשרת האספקה )SCM( מהווה את התהליך המקשר 
המוצר  ועד  מחומר-הגלם  החל  ארגונים,  ובין  ספקים  בין 
האספקה  שרשרת  על-כך,  נוסף  לצריכה.  המוכן  הסופי 
לייצר  המאפשרת  לו,  ומחוצה  הארגון  בתוך  הפונקציה  היא 
העסקית  בסביבה  כיום,  ללקוח.  שירות  ולתת  מוצרים 
משינויים  מתקדמת,  מטכנולוגיה  המושפעת  הדינמית, 
רכיב  היא  האספקה  שרשרת  גלובלית,  ומתחרות  כלכליים 

חשוב ביותר ברווחיות הארגון וביכולת התחרות שלו.
לניהול  הישראלי  האיגוד  שבה  ברציפות,  ה-17  השנה  זו 
המוביל  המקצועי  הארגון   -  ISCMA האספקה  שרשרת 
לניהול  בישראל  הגדול  השנתי  האירוע  את  יוזם  בישראל, 
למיגוון  וזאת,  והלוגיסטיקה,  הרכש  האספקה,  שרשרת 
מלא  פעולה  בשיתוף  לראשונה,  הפעם,  בישראל.  מגזרים 
עם חברת מידע כנסים - המובילה בישראל לייזום ולעריכת 

כנסים מקצועיים בתחומים רבים.
במקום  מתכנסים  הענף  מבכירי  רבות  מאות  זה,  באירוע 
זהו  למחר.  ובהיערכות  הקיימים  באתגרים  לדון  כדי  אחד, 
 האירוע היחידי, שמאפשר הזדמנויות בלתי מוגבלות ללמידה 

הנבחרים  המרצים  את  לשמוע  בתחום,  הטובים  מהמומחים 
והמובילים בעולם העסקי, וליצור קשרים עם מנהיגי שרשרת 
את  נחבר  זה  באירוע  כן,  כמו  ביותר.  המשפיעים  האספקה 
האחרונות  ולהתפתחויות  ביותר  החדשני  לידע  המשתתפים 
 SCM BIG  - מתמיד  וחדשנית  מרשימה  בתערוכה  בענף, 

!SHOW 2017
בשנה האחרונה, האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה 
בפעילות  משמעותית  מדרגה  קפיצת  עשה   ISCMA
בפרט  חברים  של  הרבות  למאות  מביא  שהוא  ובחדשנות, 
ולתחום בכלל. כל זאת, במפגשים הרבים של כנסים, סיורים, 
תעשיות  וטכנולוגיה,   Planning לוגיסטיקה,  ועדות  מפגשי 
פורום  בכירים,  פורום  אסטרטגי,  רכש  פורום  ביטחוניות, 
"לוגיסטיקה  פורום  לדרך  יצא  ולאחרונה  תעשייה,  אקדמיה- 

דיגיטלית".

בברכה,
 נאוית אדר, מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

ISCMA
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קוראים יקרים,

לנו  וקורא  מרתק,  הוא  הדינמי  האספקה  שרשרת  עולם 
במהלך  לקופסה".  "מחוץ  בעיקר,  יצירתית,  לחשיבה 
השקיעה   )UTi )לשעבר  ישראל   DSV האחרונות,  השנים 
ואנו  אלה,  לאתגרים  הולם  מענה  לתת  כדי  רבים,  משאבים 
גאים להיות בין החברות המובילות בישראל, בענף שרשרת 
להוביל  כדי  המכס.  ועמילות  הבינלאומי  השילוח  האספקה, 
בענף זה, אנו משקיעים רבות בטכנולוגיה התומכת במשאב 
האנושי, מייעלים תהליכים ומסייעים בשקיפות המידע עבור 

לקוחותינו.
DSV היא חברה, הצומחת בזכות איכות השירות  מעל הכול, 
והפתרונות היצירתיים, שמובילים אנשיה. מטרתנו היא להעניק 

פתרון ייעודי ללקוחותינו בכל שלב, בשרשרת האספקה. 
שהיא  בישראל,  היחידה  החברה  להיות  גאים  אנו  כיום, 
שירותי  מיגוון  את  גם  המעניקה  גלובלית,  מרשת  חלק  גם 
עמילות  שילוח,  ובעיקר  הבית,  בתוך  הלוגיסטית  השרשרת 

פתרון  ללקוחותינו  מציעים  אנו  לוגיסטיים.  ומחסנים  מכס 
.ONE DSV - כולל תחת קורת גג אחת

הוא  בתחומו  המוביל  ארגון  של  תפקידו  כי  מאמינים,  אנו 
 - השגור  המונח  את  למעשה  הלכה  וליישם  ללמד  להעשיר, 
עיון,  ימי  מיגוון  באמצעות  זאת  עושים  ואנו  כוח"!  הוא  "ידע 
קורסים והשתלמויות מקצועיות, הנוגעים לכל תחומי הענף.

ולקדם  לפעול  וערכית  מוסרית  חובה  רואים  אנו  אלה,  לצד 
פרויקטים  בכמה  וזאת  הקהילה,  בקרב  חברתיות  מטרות 

ברחבי הארץ המשלבים חינוך ונתינה במלוא תשומת הלב. 
ומתחייבת  זה,  עת  כתב  מברכי  עם  להימנות  שמחה  אני 
להמשיך לפעול לטובת מתן מענה מקצועי ופיתוח פתרונות 

חדשניים בענף.

בברכה,
DSV סיגל מנהיים-קצוביץ', מנכ"לית



קוראים יקרים,

בכתב  המכובדת  המברכים  קבוצת  עם  להימנות  שמח  אני 
ואת  המקצועיים  המאמרים  את  לקרוא  נהנה  אני  זה.  עת 
הכתבות הכלולים בו, ואני מברך מכל לבי על הפקתו של כתב 
עולמית, שתורם לקידום הידע המקצועי  עת מקצועי ברמה 

בישראל.
השקנו   2017 אפריל  חודש  במהלך  כי  לכם,  לבשר  שמח  אני 
שטח  באשדוד.  ישראל,  נמלי  בפארק  סטאר"  “מרלו"ג  את 
המרלו"ג הוא כ-16 דונם, ושטח המחסן הוא כ-10,000 מ"ר. 
המרלו"ג מכיל תשתיות חדישות ואמצעים מתקדמים ביותר, 
והוא ייתן מענה מיטבי לחברות מובילות בישראל באמצעות 
ערך- שירותי  )כולל  מתקדמים  לוגיסטיים  פתרונות  מיגוון 

מוסף(.
ניהול  “צדוק  חברת  כי  לכם,  לספר  שמח  אני  זו,  בהזדמנות 
רכשה  צדוק,  ישי  העסקים  איש  בבעלות  בע"מ",  ואחזקות 
זה  מהלך  בע"מ".  ולוגיסטיקה  אחסנה  “טבת  מחברת   50%
 מחזק את קבוצת טבת והופך אותה לגורם משמעותי במתן 

מציעה  הקבוצה  מתקדמים.  ולוגיסטיקה  הובלה  פתרונות 
רכב,  צי  באמצעות  מתקדמים  הובלה  פתרונות  ללקוחותיה 
פתוחות,  משאיות  פול-טריילרים,  סמי-טריילרים,  הכולל: 
כלי רכב מסוגים  משאיות סגורות, וכו' )בסה"כ יותר מ-170 
שונים ומאות נגררים(; מיגוון פתרונות לוגיסטיים תחת הגג, 
ואשדוד(,  קסם  כפר-סבא,  יהודה,  )אבן  הקבוצה  באתרי  הן 
פתרונות  ומיגוון  בתחומם;  מובילים  לקוחות  באתרי  והן 
ייחודי  ערך  בעלי  שהם  האספקה,  בשרשרת  אינטגרטיביים 
בתחומי ההנדסה, האיכות והתפעול. בראש הקבוצה עומדים 

המנכ"לים המשותפים דדו מסיקה וישי צדוק.
ואת כל העוסקים בענף מופלא  אני מברך את כל הקוראים 

זה. 

נשמח לעמוד תמיד לשירותכם.
דדו מסיקה, מנכ"ל קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים

קוראים יקרים,

ייחודית:  ראייה  זווית  מאפשר  מסחרי  נספח  של  תפקידו 
מחד, ראיית מקרו של תהליכים, של מגמות ושל מצב כלכלי; 
כנספח  האדם.  לרמת  עד  העסקית  החברה  הכרת  ומאידך, 
השווקים  את  מכיר  אני  בישראל,  בלגיה,  בשגרירות  מסחרי 
הישראלי והבלגי, על מיגוון התעשיות והמגזרים שנכלל בהם. 
בין  בהשוואה  להתפתח.  ממשיך  המדינות  בין  החוץ  סחר 
גדל  מבלגיה  היבוא  השנה,  ינואר  לחודש   2016 ינואר  חודש 
בכ-43% והיצוא לשם גדל בכ-32%. בעיקר בולטת הצמיחה 
בתחומי התעשייה המסורתית. למרות נתונים חיוביים אלה, 
אני מודע לאתגרים הקיימים בסחר ההדדי בין המדינות, אך 
גם לפוטנציאל העצום הטמון בו, שעדיין רחוק ממיצוי מלא. 

אחד מן התחומים המבטיחים ביותר בבלגיה, בכלל; ובאזור 
הפלמי, בפרט, הוא הלוגיסטיקה. חברות גלובליות רבות, וגם 
חברות ישראליות לא מעטות כבר מודעות ליכולות הבלגיות 
הבלגיים,  הלוגיסטיים  בשירותים  נעזרות  והן  זה,  בתחום 
התשתית  על  הנשענת  לוגיסטית,  פעילות  שם  מקימות  או 
המפותחת של המדינה ושל האזור. כדי לסבר את האוזן, להלן 
מ-800 יותר  יש  לבדו  הפלמי  באזור  רלוונטיים:  נתונים   כמה 

זהו היקף פעילות  מרכזי הפצה אירופיים של חברות שונות. 
 100 כל  על  הפצה  מרכזי  )שישה  באירופה  ביותר  הגבוה 
- מערכת כבישים, המרושתת  נוסף על-כך, לבלגיה  קמ"ר(. 
ביבשת;  בגודלו  השני  שהוא  אנטוורפן,  נמל  ביבשת;  ביותר 
וגישה ליותר מ-60% מכוח הקנייה האירופי ברדיוס של 500 
ק"מ. אין פלא, שתחום הלוגיסטיקה הוא אחד מן המפותחים 
מ-9%  יותר  תורם  שהוא  תוך  בבלגיה,  הפלמי,  באזור  ביותר 

לערך המוסף, שמייצרת הכלכלה הפלמית.
ומה  “מי  העת  כתב  מערכת  בראש  העומד  יצחקוב,  אלי 
הלוגיסטי  התחום  את  היטב  מכיר  האספקה",  בשרשרת 
המופיעות  בלגיות,  חברות  על  הכתבות  באמצעות  בבלגיה. 
שוקד  שהוא  נוספים  חומרים  ובזכות  העת,  כתב  בגיליונות 
בין  הסחר  לקידום  משמעותית  תרומה  תורם  הוא  עליהם, 

ישראל לבין בלגיה, ולטובת כל החברות והנוגעים בדבר.

בברכת פעילות כלכלית מוצלחת,
יעקב למפרט, הנספח המסחרי הפלמי

שגרירות בלגיה, ישראל

שרשרת האספקה במפעל קולטים 
תרמו-סולאריים -
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