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אלי יצחקוב

קוראים יקרים,
אני שמח לבשר לכם על הפקת הגיליון ה-18 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, 
מסופי מטען, מרכזים לוגיסטיים, מרכזי הפצה, ועוד. 
יכול  אני  לפניי,  מונח  הסופי  המוצר  כאשר  עתה, 
האתגר  אל  מבט  ולהישיר  נחת  של  מרגע  ליהנות 
נשים  המקצוענים,  דברי  את  מביא  זה  גיליון  הבא. 
מהשטח  וסיפורים  תחומים;  במיגוון  כאחד,  וגברים 
של מיגוון חברות, כולל חברות המובילות את תחומן 

ברמה עולמית. 
בנושאים  מקצועיים  מאמרים  מכיל  הנוכחי  הגיליון 
הבאים: מיצוב מערך הרכש בארגון ומיתוגו, הערכת 
תכנון  לוגיסטי,  במרכז  ביצועים  ומדידת  תהליכים 
ליקוט  הפרמצבטית,  בתעשייה  אספקה  שרשרת 
ותרומתו   )Multi-orders picking( מרובה-הזמנות 
לשיפור יעילות הליקוט, “שרשרת אספקה שטוחה" 
בעידן  האספקה  שרשרת  לניהול  חדשנית  תפישה   -
עולמי"  ב"שער  יבואן  תצהיר  האלקטרוני,  המסחר 
מכיל  הגיליון  על-כך,  נוסף  והשלכותיו.  משמעותו   -
בנושאים  העוסקות  השטח,  מן  מרתקות  כתבות 
בבלגיה;  הפלמי,  באזור  “אוסטנד"  נמל  הבאים: 
ממגדלי  אחד   - בנתב"ג  החדש  הפיקוח  מגדל 
“סוויספורט חברת  בעולם;  המודרניים   הפיקוח 

האתגר  לפעילותה;  שנים  עשור  מסכמת  ישראל" 
תובעניים  תחומים   - ולוגיסטיקה  תובלה  בשירותי 
העת;  כל  המשמר  על  לעמוד  המחייבים  ביותר, 
חברת  “רד";  חברת  של  המתוחכם  התפעול  מערך 
ארסנל  את  מציגה  ולוגיסטיקה"  מלגזות  “איגל 
מובילה  מדיקל":  “אלכם  בישראל;  הגדול  המותגים 
 )Stopcocks( ברזים  בייצור   OEM-ה לשוק  עולמית 
ומניפולדים )Manifolds(; ומיתקן ההתפלה חדרה - 

מיתקן להתפלת מי ים, השני בגודלו בעולם.
אני מברך את יורם מזוז, המנכ"ל והבעלים של חברת 
חברת  נציגות  קבלת  על  ולוגיסטיקה,  מלגזות  איגל 
“STILL", ועל קידום הפרויקט להקמת מתחם מרכזי 
והלוגיסטיקה שוהם.  חדש לחברה בפארק העסקים 
שטח המתחם הוא 15 דונם, עליו מוקם מבנה ששטחו 
המתחם  מ'.  כ-15  הוא  וגובהו  מ"ר,  כ-8,000  הוא 
יכיל: משרדי הנהלה, אולם תצוגה גדול, חדרי הדרכה, 

מרכז שירות, ומחסן טכני לחלפים ולאביזרי שירות.
ימשיך  האספקה"  בשרשרת  ומה  “מי  העת  כתב 
המקצועי  הידע  קידום  את  המרץ  במלוא  להוביל 
לעסוק  ימשיך  העת  כתב  האספקה.  בניהול שרשרת 
באנשים, במקומות, בארגונים, בתפישות מקצועיות, 
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,

כאשר התמניתי לעמוד בראש המרכז להשתלמויות בר-
אילן, אחת מן המטרות, ששמתי לנגד עיניי, הייתה להפוך 
ודינמי, אשר לא  אותו למרכז מוביל לידע מקצועי, מקיף 
יבוא לידי ביטוי רק בתכניות הלימוד שלו, אלא גם יהווה 
מגדלור לבעלי מקצוע בתחומים שונים, והם יוכלו ליהנות 
יציאת  עם  חודשים,  כמה  בחלוף  והנה,  עת.  בכל  ממנו 
הגיליון הנוכחי, אני גאה לספר לכם, שאנו עומדים בפתחה 

של תקופת התחדשות רצופה בשינויים מבורכים:
אנו עומדים להיפרד משמנו הוותיק - המרכז להשתלמויות 
צבעוני  בלוגו  שילווה  חדש,  שם  עם  ולהפתיע  בר-אילן 
המרכז  חדש,  אינטרנט  אתר  נשיק  בקרוב  ועדכני. 
והוא  שלנו,  הלימוד  תכניות  מיגוון  כל  את  אחד  במקום 
מגוונות,  כתבות  שבו  ועשיר,  מקצועי  תוכן  פורטל  יהווה 
לימודים חדשות  ועוד. תכניות  טיפים מקצועיים,  סרטוני 
יתווספו  ועדכניים,  מבוקשים  בתחומים  ומפתיעות, 
מתאים מענה  לתת  כדי  שלנו,  העשיר  התכניות   למיגוון 

לעולם הדינמי והמתפתח, שבו אנו חיים. וכמובן, את כל 
להתעדכן  תוכלו  שבו  ומקיף,  מרתק  ניוזלטר  ילווה  אלה 
 - לכם  מציעים  שאנו  הידע  ובכל  אצלנו,  החידושים  בכל 

ראשונים לפני כולם.
באינטרנט  אחרינו  לעקוב  להמשיך  אתכם  מזמין  אני 
וברשתות החברתיות, להתעניין, להתרגש, ללמוד וליהנות 
מכל מה שיש למרכז להשתלמויות בר-אילן להציע לכם. 

כי תמיד יש משהו חדש ללמוד!
המרתק  בגיליון  מהנה  קריאה  לכם  מאחל  אני  לסיום, 
והחדש של כתב העת: “מי ומה בשרשרת האספקה”, אשר 
מגיש לכם אלי יצחקוב בתשומת לב ובמסירות, והמתמיד 

בעשייתו המבורכת, בתחומי הרכש והלוגיסטיקה. 

אבי בז’ה, מנהל המרכז להשתלמויות בר-אילן
ביראד חברה למחקר ופיתוח בע”מ

אוניברסיטת בר-אילן

קוראים יקרים,

האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA פועל 
שרשרת  ניהול  תחומי  את  לקדם  כדי   ,2000 משנת  וקיים 
בהיבטים:  והתכנון,  הרכש  הלוגיסטיקה,  האספקה, 
האיגוד  והציבוריים.  האישיים  הארגוניים,  המקצועיים, 
ISCMA נמצא תמיד בחזית החדשנות בישראל ומביא את 

הבשורות החדשניות מן העולם.
מנכ"לים,  מנהלים:  מ-900  יותר  חברים   ISCMA-ב
שרשרת  התפעול,  ניהול  בתחומי  ומנהלים  סמנכ"לים, 
החדשנות  התכנון,  הרכש,  הלוגיסטיקה,  האספקה, 
מקצוענות,  מפתח  האיגוד  שנה,  בכל  כמו  והצמיחה. 
הבאים:  ובתחומים  בנושאים  במיקוד  וחדשנות  איכות 
 Pull העסקי,  בתכנון  כמשולב  בארגון   Planning-ה מיצוב 
כוח-  ,Smart Sourcing ברכש,  דיגיטליזציה   ,Planning

לוגיסטיקה  ממשקי  בלוגיסטיקה,  אוטומציה  מול  אדם 
ותכנון בהפצה, תכנון - בקרה, יישומי חדשנות בשרשרת 
 ISCMA האיגוד  ועוד.  היחידני,  הליקוט  עולם  האספקה, 
הוא במה לשיתוף וללמידה של מנהלים ממיגוון התעשייה.
הפסגה  - בפרט  הגדול  השנתי  והכנס  בכללה   הפעילות 

הם   ,11.03.2019 ביום  המתקיימת  ה-19,  הבינלאומית 
הזדמנות עבור מנהלים בתעשייה לראות ולשמוע חדשנות, 
מגמות עיקריות בארץ ובעולם, ולשתף תובנות על האופן, 
שבו הם מנווטים את שרשרת האספקה בסביבה המשתנה 
במהירות. אלה הם מפגשים, המאפשרים הזדמנויות רבות 

ללמידה זה מזה ומן המומחים הטובים בתחום.
שרשרת  לניהול  הישראלי  האיגוד  בישראל,  לראשונה 
 Supply Chain :מקיים את תחרות הפרס ISCMA האספקה
Excellence Award - פרויקט מצטיין, העומד בקריטריונים 

מחמירים שקבע צוות שיפוט בכיר. הארגון הזוכה יקבל את 
הפרס על הבמה המרכזית בפסגה השנתית, ב-11.03.2019.
איכותי  מקצועי,  עת  כתב  מברכי  בין  להיות  לי  הוא  כבוד 
לאלי  האישית  הערכתי  את  להביע  ובמיוחד  זה,  וחשוב 

יצחקוב על כל פועלו בתחום. יישר כוח!

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

ה ק פ ס א ה ת  ר ש ר ש ב ה  מ ו י  5מ
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קוראים יקרים,

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

המקצועי בישראל.
הוספנו  החולפת  השנה  במהלך  כי  לכם,  לבשר  שמח  אני 
את  מאוד  והרחבנו  המתחמים,  בכל  חדשים  לקוחות 
הפעילות ב"מרלו"ג סטאר", בפארק נמלי ישראל באשדוד. 
מתקדמים  ואמצעים  חדישות  תשתיות  מכיל  המרלו"ג 
ביותר, והוא נותן מענה מיטבי לחברות מובילות בישראל, 
)כולל  מתקדמים  לוגיסטיים  פתרונות  מיגוון  באמצעות 

שירותי ערך-מוסף וטיפול בלוגיסטיקה חוזרת(.
קבוצת   ,2019 שנת  בתחילת  כי  אתכם,  לעדכן  שמח  אני 
ואת  מתקדמים,  ענן  לשירותי  המעבר  את  השלימה  טבת 
 Warehouse Management( המחסן  ניהול  מערכת  שדרוג 
הקבוצה  השנה,  בהמשך  במתחמיה.   ]WMS[  )System

כגון:  נוספות,  וטכנולוגיות  מערכות  להטמיע  מתכננת 
 ,]BI[  )Business Intelligence( עסקית  בינה  מערכת 

לניהול  ומערכת  פריטים,  לליקוט  מתקדמות  טכנולוגיות 
מערך הפצה.קבוצת טבת תמשיך להשקיע כל מאמץ, כדי 
ניהול  איכות,  ניהול  מערכות  וביעילות  באפקטיבית  לנהל 
סביבתי, וניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. מערכת ניהול 
 .ISO 9001:2015 האיכות של טבת עומדת בדרישות התקן
ההנדסה  למחלקת  להודות  כדי  זו,  הזדמנות  מנצל  אני 
בין- במבדקים  לעמידה  הרבה  תרומתה  על  והאיכות 
לקוחותיה,  ובאתרי  הקבוצה  במתחמי  שנערכו  לאומיים, 
רב  ערך  התורמות  מתקדמות,  מתודולוגיות  ולבניית 

לשיפור הביצועים.
לסיום, קבוצת טבת תמשיך להשקיע תשומות רבות בחקר 
וטכנולוגיות  הנדסיות  יכולות  ובפיתוח  האספקה  שרשרת 
והן  ליבואנים  הן  ערך-מוסף,  לתרום  כדי  מתקדמות, 
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

קוראים יקרים,

ייחודית:  ראייה  זווית  מאפשר  מסחרי  נספח  של  תפקידו 
מצב  ושל  מגמות  של  תהליכים,  של  מקרו  ראיית  מחד, 
כלכלי; ומאידך, הכרת החברה העסקית עד לרמת האדם. 
את  מכיר  אני  בישראל,  בלגיה,  בשגרירות  מסחרי  כנספח 
השווקים הישראלי והבלגי, על מיגוון התעשיות והמגזרים 
המדינות  בין  החוץ  סחר  שנים,  במשך  בהם.  הכלולים 
נאים.  להיקפים  להגיע  הצליח  והוא  בהתמדה,  התפתח 
אמנם, על-פי נתונים שמקורם בבלגיה, בשלושת הרבעונים 
הראשונים של שנת 2018, חלה ירידה ביבוא סחורות )כולל 
זאת,  עם  אליה.  ביצוא  גם  ובדומה,  מבלגיה,  יהלומים( 
בין שתי המדינות מייצר הזדמנויות  הסחר ההדדי המגוון 
לשיפור  יביא  המוצלח  שמימושם  רבים,  ואתגרים  רבות 
בסחר ולמיצוי טוב יותר של הפוטנציאל העצום הטמון בו. 
אחד מן התחומים המבטיחים ביותר בבלגיה בכלל, ובאזור 
רבות,  גלובליות  חברות  הלוגיסטיקה.  הוא  בפרט,  הפלמי 
וגם חברות ישראליות רבות כבר מודעות ליכולות הבלגיות 
הבלגיים,  הלוגיסטיים  בשירותים  נעזרות  והן  זה,  בתחום 
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 
 100 כל  על  הפצה  מרכזי  )שישה  באירופה  ביותר  הגבוה 
קמ"ר(. נוסף על-כך, לבלגיה - מערכת כבישים, המרושתת 
ביותר ביבשת; נמל אנטוורפן, שהוא השני בגודלו ביבשת; 
של  ברדיוס  האירופי  הקנייה  מכוח  מ-60%  ליותר  וגישה 
מן  אחד  הוא  הלוגיסטיקה  שתחום  פלא,  אין  ק"מ.   500
המפותחים ביותר באזור הפלמי, בבלגיה, תוך שהוא תורם 

יותר מ-9% לערך-המוסף, שמייצרת הכלכלה הפלמית.
ומה  “מי  העת  כתב  מערכת  בראש  העומד  יצחקוב,  אלי 
הלוגיסטי  התחום  את  היטב  מכיר  האספקה",  בשרשרת 
בבלגיה. באמצעות הכתבות על חברות בלגיות, המופיעות 
בגיליונות כתב העת, ובזכות חומרים נוספים שהוא שוקד 
עליהם, הוא תורם תרומה משמעותית לקידום הסחר בין 

ישראל לבלגיה, ולטובת כל החברות והנוגעים בדבר.
בברכת פעילות כלכלית מוצלחת,

יעקב למפרט, הנספח המסחרי הפלמי,
שגרירות בלגיה, ישראל
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