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איכות ומצוינות בניהול

דבר

המערכת
קוראים יקרים,
אני שמח לבשר לכם על הפקת הגיליון ה 17-של כתב
העת “מי ומה בשרשרת האספקה".
הפקת הגיליון היא עבודת מחקר מורכבת ומקיפה,
שנמשכת קרוב לשנה .העבודה כוללת :חקר של מיגוון
נושאים מעניינים ,מפגש עם אנשי מקצוע מרתקים,
וביקורים באתרים רבים ,כגון :מפעלי תעשייה ,נמלים,
מסופי מטען ,מרכזים לוגיסטיים ,מרכזי הפצה ,ועוד.
עתה ,כאשר המוצר הסופי מונח לפניי ,אני יכול
ליהנות מרגע של נחת ולהישיר מבט אל האתגר
הבא .גיליון זה מביא את דברי המקצוענים ,נשים
וגברים כאחד ,במיגוון תחומים; וסיפורים מהשטח
של מיגוון חברות ,כולל חברות המובילות את תחומן
ברמה עולמית.
הגיליון הנוכחי מכיל מאמרים מקצועיים בנושאים
הבאים :האתגר בניהול מחסן ציוד רפואי ,הנדסת
תהליכים במרכז לוגיסטי ותרומתה להצלחה עסקית
ותפעולית ,הערכת ספקים ומדידת ביצועיהם,
רובוטים לוגיסטיים ואסטרטגיות ליקוט חדשות,
שרשרת אספקה משתפת ,והמלצות לקראת
עלייתה לאוויר של מערכת שער עולמי .נוסף על-כך,
הגיליון מכיל כתבות מרתקות מן השטח ,העוסקות
בנושאים הבאים :שרשרת הערך בתדהר עבודות
גמר; האהבה למקצוע האלקטרוניקה ,ללקוחות,
לעובדים ולשותפים העסקיים בחברת אדוויס; מרכז
ידע עדכני וחדשני במרכז להשתלמויות בר-אילן;
פתרונות טכנולוגיים בשרשרת האספקה; שרשרת

אלי יצחקוב

תוכן

האספקה בחברת גרפיטי ,ובכלל זה ,מרלו"ג מתקדם
עם מערכות ליקוט אוטומטיות; חדשנות ,מצוינות
ומובילות ברמה עולמית בחברת אורבוטק; פתרונות
שינוע והרמה מתקדמים בחברת איגל מלגזות
ולוגיסטיקה; שרשרת של מוצרי יופי וטיפוח בקבוצת
רייס; ושיתופי פעולה בפתרונות שרשרת האספקה
עם חברת .Zetes
אני מברך את הנהלת אורבוטק על מהלכיה העסקיים
הנבונים והנועזים ,שיצרו ערך מהותי לחברה ,והעלו
משמעותית את ערכה (בחודש מרץ  ,2018אורבוטק
נמכרה לחברת  KLA-Tencorעל-פי שווי של 3.4
מיליארדי דולר) .אני ממליץ לכל הקוראים לקרוא
את הכתבה“ :אורבוטק :חדשנות ,מצוינות ומובילות
ברמה עולמית" ,המופיעה בגיליון זה .ברכתי האישית
לאשר לוי ,מנכ"ל אורבוטק ,ולשמוליק פרץ ,סמנכ"ל
התפעול הגלובלי באורבוטק.
כתב העת “מי ומה בשרשרת האספקה" ימשיך
להוביל במלוא המרץ את קידום הידע המקצועי
בניהול שרשרת האספקה .כתב העת ימשיך לעסוק
באנשים ,במקומות ,בארגונים ,בתפישות מקצועיות,
ברעיונות ובחלומות ,שהקריאה עליהם תעורר תקווה
לעולם יפה יותר ,איכותי יותר ובטוח יותר.
קריאה מהנה,
אלי יצחקוב ,העורך המקצועי

העניינים

דברי ברכה 5 :אבי בז'ה  -מנהל המרכז להשתלמויות בר-אילן  /נאוית אדר  -מנכ"ל
האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  6 ISCMAיעקב למפרט  -הנספח המסחרי הפלמי,
שגרירות בלגיה ,ישראל  /דדו מסיקה  -מנכ"ל קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים
דברי המקצוענים 8 :האתגר בניהול מחסן ציוד רפואי  /יניב איווניר ואלי יצחקוב
 12הנדסת תהליכים במרכז לוגיסטי  -מפתח קריטי להצלחה!  /אדווה כלף ואלי יצחקוב
 16הערכת ספקים ומדידת ביצועיהם  /יפעת לונדון ואלי יצחקוב  20הרובוט הלוגיסטי
שלי  /יצחק (איציק) דנה  / Sharing Supply Chain 60שלמה ארליך  64עשה ואל תעשה לקראת עלייתה של מערכת שער
עולמית  /עו"ד גיל נדל

סיפורים מהשטח:

 24שרשרת הערך בתדהר עבודות גמר  /אלי יצחקוב וליאורה אביגד  28אדוויס 30 :שנות אהבה
 /אלי יצחקוב ואייל מלמד  32בר-אילן :כי תמיד יש משהו חדש ללמוד!  /אלי יצחקוב
ורווה כהנר  36פתרונות טכנולוגיים בשרשרת האספקה  /אלי יצחקוב וגלית לביא (בכר)
 40שרשרת האספקה של גרפיטי  /אלי יצחקוב ואלה קושניר  44אורבוטק :חדשנות,
מצוינות ומובילות ברמה עולמית  /אדווה כלף ואלי יצחקוב  48פתרונות שינוע והרמה
מתקדמים  /אלי יצחקוב וברק מור  52שרשרת של מוצרי יופי וטיפוח!  /אדווה כלף ואלי
יצחקוב  / Zetes’ Collaborative Supply Chain Solutions 56אלי יצחקוב וסיוון סנילביץ
תמונת השער :המרכז הלוגיסטי (המרלו"ג) של חברת גרפיטי.

מייסד :חיים קורן נשיא כבוד :דוד אמסטר מו"ל ועורך ראשי :אלי יצחקוב עורך :עמוס שפירא עורך מקצועי :אלי יצחקוב יו"ר המערכת :שלמה ליכטנשטיין
חברי המערכת (על-פי סדר א'-ב') :נאוית אדר ,ראול אופרישה ,טלי אלוש ,שלמה ארליך ,מלי אשכנזי ,משה בן-נון ,יצחק דנה ,יוסי זגדנסקי ,אלי יצחקוב ,יוסי
יקר ,רווה כהנר ,ארז לוי ,יפעת לונדון ,איל מאיו ,דדו מסיקה ,עו"ד גיל נדל ,גיל פיינגולד ,אורנה פרץ ,ציפי קורן ,ראובן קינן ,יניב רובינשטיין ,אדריאנה רוזנטל,
עמוס שפירא עריכה גרפית ועיצוב שער :גילה כץ עיצוב מודעות :גילה כץ מו"ל :איכות ומצוינות בניהול :ת"ד  ,6703אורנית ,4481300 ,טל.052-2788846 ,03-9360013 .
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול .אין להעתיק חומר כלשהו בלי אישור המו"ל .חומר פרסומי המופיע בגיליון הוא על אחריות החברות המפרסמות בלבד.
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דברי

ברכה

קוראים יקרים,
הרצון ללמוד ,לחקור ,ולהרחיב את הידע הם
משמעותיים בהתפתחות המקצועית של כל אחת
ואחד .אני מאמין ,שעם התפתחותו של המרכז
להשתלמויות ,נוכל תמיד להיות בעבורכם משענת של
ידע ושל התפתחות מקצועית.
בימים אלה ,אנו שוקדים על תכניות נרחבות רבות ,כדי
להעמיק את העשייה של המרכז להשתלמויות ולקדם
חידושים ותכנים מקצועיים עדכניים.
לצד פיתוח תחומי לימוד חדשים ,אנו מתכננים להוסיף
קורסים ,השתלמויות וסדנאות בתחומים קיימים.
נוסף על-כך ,אנו מתכוונים להפיק ניוזלטר עם
מידע עדכני ומידע מקצועי ,שיוכל לתת מענה הולם
לחדשנות ולמקצועיות.
כמו כן אנו נמצאים בהליך של הפקת סרטוני הדרכה,

שיכילו “טיפים" מקצועיים ,ושיוכלו לתרום לכם מן
הניסיון המקצועי הרב של המרצים שלנו.
מטרתנו בסופו של יום ,היא להוות עוגן מקצועי מתמשך
בעבור המבקשים להתמקצע ,ולכך אנו חותרים.
לסיום ,אני רוצה להודות לאלי יצחקוב על העשייה
המבורכת ,המקצועית והמתמשכת בתחומי הרכש,
הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה ,וכמובן על היוזמה
ועל הביצוע המשובח של כתב העת “מי ומה בשרשרת
האספקה".
בברכה,
אבי בז'ה ,מנהל המרכז להשתלמויות בר-אילן
בר-אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ
אוניברסיטת בר-אילן

www.biuh.co.il

קוראים יקרים,
האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ,ISCMA
כבר פועל במשך  18שנים ,במטרה לקדם את תחומי
ניהול שרשרת האספקה ,הלוגיסטיקה ,הרכש
והתכנון בהיבטים :המקצועיים ,הארגוניים ,האישיים
והציבוריים.
ב ISCMA-חברים יותר מ 850-מנהלים :מנכ"לים,
סמנכ"לים ,ומנהלים בתחומי ניהול התפעול ,שרשרת
האספקה ,הלוגיסטיקה ,הרכש והתכנון .השנה
הצטרפו גם מנהלי חדשנות וצמיחה מארגונים שונים.
האיגוד מפתח מקצוענות וחדשנות במיקוד לנושאים
ותחומים ,כולל מיקוד בתעשיות (כמו פארמה ותעשיות
ביטחוניות) ,מיקוד בלוגיסטיקה ,בהפצה ,בשרשרת
אספקה דיגיטלית ,ב ,Planning-בטכנולוגיות ,ברכש
אסטרטגי ,באקדמיה ,בתעשייה ,ועוד .האיגוד מפתח
במיוחד שיתוף ולמידה של מנהלים ומומחים.
פעילות האיגוד ,ובפרט הכנס השנתי הגדול  -הפסגה
הבינלאומית ה ,18-המתקיימת ביום  ,30/04/2018הם

הזדמנות בעבור מנהלים במיגוון תחומים בשרשרת
האספקה לראות ולשמוע על חידושים ,על מגמות
עיקריות בארץ ובעולם ,ולשתף תובנות על האופן ,שבו
הם מנווטים את שרשרת האספקה בסביבה המשתנה
במהירות .מתקיימים מפגשים ,המאפשרים הזדמנויות
רבות ללמידה מהמומחים הטובים בתחום ,והמובילים
בעולם העסקי ,התעשייתי ,וליצור קשרים עם מנהיגי
שרשרת האספקה המשפיעים ביותר.
לכבוד הוא לי להיות בין מברכי כתב עת נפלא וחשוב
זה ,ובמיוחד הערכתי הרבה לאלי יצחקוב.
מתחייבת אני עם האיגוד הישראלי לניהול שרשרת
האספקה  - ISCMAלהשפיע על תחום זה ולפתחו ,וכן
את העוסקים בו בכל ההיבטים.
בברכה,
נאוית אדר ,מנכ"ל האיגוד הישראלי
לניהול שרשרת האספקהISCMA ,

מרלו"ג קבוצת טבת שירותים
לוגיסטיים בפארק נמלי ישראל
מי ומה בשרשרת האספקה
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דברי

ברכה
קוראים יקרים,
תפקידו של נספח מסחרי מאפשר זווית ראייה ייחודית :מחד,
ראיית מקרו של תהליכים ,של מגמות ושל מצב כלכלי; ומאידך,
הכרת החברה העסקית עד לרמת האדם .כנספח מסחרי
בשגרירות בלגיה ,בישראל ,אני מכיר את השווקים הישראלי
והבלגי ,על מיגוון התעשיות והמגזרים שנכלל בהם .סחר החוץ
בין המדינות ממשיך להתפתח .על-פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ,היבוא מבלגיה המשיך לגדול גם
בשנת  ,2017זו השנה השלישית ברציפות ,והוא הגיע לכ4-
מיליארדי ש"ח .היצוא מישראל לבלגיה המשיך לגדול אף הוא,
במהלך שנים אלו ,ובשנת  2017הוא הגיע לכ 2.7-מיליארדי
ש"ח .למרות נתונים חיוביים אלה ,ישנם עדיין אתגרים בסחר
ההדדי בין המדינות .התמודדות מוצלחת איתם תביא לשיפור
נוסף בסחר ולמיצוי טוב יותר של הפוטנציאל העצום הטמון בו.
אחד מן התחומים המבטיחים ביותר בבלגיה ,בכלל; ובאזור
הפלמי ,בפרט ,הוא הלוגיסטיקה .חברות גלובליות רבות,
וגם חברות ישראליות לא מעטות כבר מודעות ליכולות
הבלגיות בתחום זה ,והן נעזרות בשירותים הלוגיסטיים
הבלגיים ,או מקימות שם פעילות לוגיסטית ,הנשענת על
התשתית המפותחת של המדינה ושל האזור .כדי לסבר את

האוזן ,להלן כמה נתונים רלוונטיים :באזור הפלמי לבדו יש
יותר מ 800-מרכזי הפצה אירופיים של חברות שונות .זהו
היקף פעילות הגבוה ביותר באירופה (שישה מרכזי הפצה
על כל  100קמ"ר) .נוסף על-כך ,לבלגיה  -מערכת כבישים,
המרושתת ביותר ביבשת; נמל אנטוורפן ,שהוא השני בגודלו
ביבשת; וגישה ליותר מ 60%-מכוח הקנייה האירופי ברדיוס
של  500ק"מ .אין פלא ,שתחום הלוגיסטיקה הוא אחד מן
המפותחים ביותר באזור הפלמי ,בבלגיה ,תוך שהוא תורם
יותר מ 9%-לערך המוסף ,שמייצרת הכלכלה הפלמית.
אלי יצחקוב ,העומד בראש מערכת כתב העת “מי ומה
בשרשרת האספקה" ,מכיר היטב את התחום הלוגיסטי
בבלגיה .באמצעות הכתבות על חברות בלגיות ,המופיעות
בגיליונות כתב העת ,ובזכות חומרים נוספים שהוא שוקד
עליהם ,הוא תורם תרומה משמעותית לקידום הסחר בין
ישראל לבין בלגיה ,ולטובת כל החברות והנוגעים בדבר.
בברכת פעילות כלכלית מוצלחת,
יעקב למפרט ,הנספח המסחרי הפלמי,
שגרירות בלגיה ,ישראל

קוראים יקרים,
אני שמח להימנות עם קבוצת המברכים המכובדת בכתב
עת זה .אני נהנה לקרוא את המאמרים המקצועיים ואת
הכתבות הכלולים בו ,ואני מברך מכל לבי על הפקתו של כתב
עת מקצועי ברמה עולמית ,שתורם לקידום הידע המקצועי
בישראל.
אני שמח לבשר לכם ,כי במהלך השנה החולפת השקנו את
“מרלו"ג סטאר" בפארק נמלי ישראל ,באשדוד .שטח המרלו"ג
הוא כ 16-דונם ,ושטח המחסן הוא כ 10,000-מ"ר .המרלו"ג
מכיל תשתיות חדישות ואמצעים מתקדמים ביותר ,והוא
נותן מענה מיטבי לחברות מובילות בישראל באמצעות מיגוון
פתרונות לוגיסטיים מתקדמים (כולל שירותי ערך-מוסף).
אני שמח לבשר לכם ,כי במהלך שנת  ,2018קבוצת טבת
תעבור להשתמש בשירותי ענן מתקדמים ,וכן תשדרג
את מערכת ניהול המחסן (Warehouse Management
 ]WMS[ )Systemבמתחמיה .נוסף על-כך ,קבוצת טבת
מתכננת להטמיע מערכות וטכנולוגיות נוספות ,כגון :מערכת
בינה עסקית ( ,]BI[ )Business Intelligenceטכנולוגיות
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מי ומה בשרשרת האספקה

מתקדמות לליקוט פריטים ,ומערכת לניהול מערך הפצה.
קבוצת טבת תמשיך להשקיע כל מאמץ ,כדי לנהל
באפקטיבית וביעילות מערכות ניהול איכות ,ניהול סביבתי,
וניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה .מערכת ניהול האיכות
של טבת עומדת בדרישות התקן  .ISO 9001:2015אני מנצל
הזדמנות זו ,כדי להודות למחלקת ההנדסה והאיכות על
תרומתה הרבה לעמידה במבדקים בין-לאומיים ,שנערכו
במתחמי הקבוצה ובאתרי לקוחותיה.
לסיום ,קבוצת טבת תמשיך להשקיע תשומות רבות בחקר
שרשרת האספקה ובפיתוח יכולות הנדסיות וטכנולוגיות
מתקדמות ,כדי לתרום ערך-מוסף ,הן ליבואנים והן
לתעשיינים וליצואנים.
אני מברך את כל הקוראים ואת כל העוסקים בענף מופלא
זה.
נשמח לעמוד תמיד לשירותכם.
דדו מסיקה ,מנכ"ל קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים

