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אלי יצחקוב

קוראים יקרים,

אני שמח לבשר לכם על הפקת הגיליון ה-21 של כתב 
העת “מי ומה בשרשרת האספקה".

עדינה  להוריי,  מוקדש  לקודמו,  בדומה  זה,  גיליון 
וזלמן יצחקוב, שחסכו מעצמם כדי לאפשר לי ללמוד 
המלווים  חשובים,  ערכים  לי  והעניקו  ידע,  ולרכוש 
באחת  ילדותם  את  חוו  הוריי  חיי.  כל  במשך  אותי 
הצליחו  הם  אולם  האנושות,  של  האופל  מתקופות 
על-אף  חם,  בית  ולבנות  בישראל  משפחה  להקים 
שלמה  רפואה  להם  מאחל  אני  כלום.  מלא  שהחלו 

ואריכות ימים.
ומקיפה,  מורכבת  מחקר  עבודת  היא  הגיליון  הפקת 
מיגוון  של  חקר  כוללת:  העבודה  כשנה.  שנמשכת 
נושאים מעניינים, מפגש עם אנשי מקצוע מרתקים, 
תעשייה,  מפעלי  כגון:  רבים,  באתרים  וביקורים 
מרכזי  לוגיסטיים,  מרכזים  מטען,  מסופי  נמלים, 

הפצה, ועוד.
הגיליון הנוכחי מתמקד בשני נושאים עיקריים: ניהול 
נגיף  עם  והתמודדות  האספקה  בשרשרת  חדשנות 
הקורונה. הגיליון מכיל מאמרים מקצועיים בנושאים 
מלאכותית,  בינה  מבוססי  חכמים  בוטים  הבאים: 
 הדרך אל האקזיט, עידוד חדשנות במחלקת הרכש, 

 - ו"זמישות"  לוגיסטיים,  במחסנים  ושינויים  מגמות 
על-כך,  נוסף  האספקה!  בשרשרת  למשבר  הפתרון 
הגיליון מכיל כתבות מרתקות מן השטח, העוסקות 
היבול;  להגדלת  חכמים  פתרונות  הבאים:  בנושאים 
חדשנות בחברת החשמל לישראל; אוטומציה חכמה 
רובוטיים,  ושינוע  ניטול  כלי  המחסן:  במערכות 
במרכז  חדשנות  אוטומטיות;  אחסון  ומערכות 
של  האספקה  בשרשרת  חדשנות  שיבא;  הרפואי 
קונספט  שהוא  הפלסטיק,  לפסולת  ופתרון   ;DSV
כמו  המתנהגות  אריזות   - לסביבה  וידידותי  חדשני 

פלסטיק, והן מתכלות בדומה לחומר אורגני.
ימשיך  האספקה"  בשרשרת  ומה  “מי  העת  כתב 
המקצועי  הידע  קידום  את  המרץ  במלוא  להוביל 
בניהול שרשרת האספקה. כתב העת ימשיך לעסוק 
באנשים, במקומות, בארגונים, בתפישות מקצועיות, 
תעורר  עליהם  שהקריאה  ובחלומות,  ברעיונות 

תקווה לעולם יפה יותר, איכותי יותר ובטוח יותר.

קריאה מהנה,

אלי יצחקוב, המוציא לאור והעורך הראשי
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חמי פרס

קוראים יקרים,

אני מבקש לברך את כל קוראי הגיליון ה-21 של כתב 
העת "מי ומה בשרשרת האספקה" שלפניכם. 

רבה הייתה שמחתי לגלות, שהגיליון החדש מוקדש 
קרוב  שכה  נושא   - החדשנות  לנושא  במיוחד  כולו 
ביותר,  החשוב  הנושא  אולי  היא  החדשנות  ללבי. 
בכל תחום חיינו, במאה ה-21, והיא המטבע אתו אנו 

נכנסים אל עידן חדש של שלום ושל שיתוף פעולה.
למותר לציין, שכיו"ר "מרכז פרס לשלום ולחדשנות", 
חברת  את  גם  בגיליון  מצאתי  כאשר  שמחתי,  גדלה 
מרכזי  שותף  שהיא   ,DSV הענקית  הלוגיסטיקה 
סיגל  ידידתי  המנכ"לית,  ואת  במרכז,  שלנו  לעשייה 
מנהיים קצוביץ. זאת ועוד, בגיליון זה מובא סיפורן של 
 ,Taranis-ו  TIPA® שתי חברות-הזנק פורצות דרך, 
החקלאות  והסביבה,  הקיימות  בתחומי  הפועלות 
של  החלומות  בנבחרת  חברות  שתיהן   - והמזון 
העכשווית.  החדשנות  בגלריית  מוצגות  והן  המרכז, 
החברות  משלוש  שתיים  שבראש  לראות,  ושמחתי 

עומדות נשים מנכ"ליות.
מדינת  קמה  שעליו  הציר,  היא  בעבורי,  חדשנות 
בעולם,  והיחידה  הראשונה  המדינה  זאת  ישראל. 
מכוחם  ושצמחה  שנבנתה,  שקמה,  שנולדה, 
הדמיון  את  שאימצו  ויזמים,  חולמים  חלוצים,  של 
עתיד של  כמפתחות  הדרך,  פורצת  החדשנות   ואת 

טוב יותר. 
היה  לחדשנות  שלנו,  הקצרה  ההיסטוריה  לאורך 
מקום מרכזי בחיינו - החל מחזונו של הרצל להקים 
ביסודם  הייתה  )החדשנות  מופת  חברת  עם  מדינה 
הציוני  מהקונגרס  )החל  חדשים  ציבור  מוסדות  של 
העברית(,  השפה  והחייאת  החולים,  לקופת  ועד 
המשך במפעל ההתיישבות, שחייב את ייבוש הביצות 
ואת הפרחת המדבר )חדשנות בתחומים: החקלאות, 
הביטחונית  עוצמתנו  בניית  דרך  והאנרגיה(,  המים 
הכור  )הקמת  ומגן  מסתור  חסרת  קטנה,  במדינה 
ברזל  כיפת  עם  החלל,  לעידן  וכניסה  הגרעיני, 
עוצמתנו  לביסוס  ועד  סייבר(,  של  מגן  חומת  ועם 
הגלובלי  וכמרכז  הסטארט-אפ  כמדינת  הכלכלית 

לחדשנות בעולם מודרני, פתוח ומתקדם. 
שוק  היותה  בזכות  לישראל  מגיע  איננו  איש 
שמוכן  מי  אין  גם  אך  מוצרים,  למכירת  אטרקטיבי 
לוותר על ההזדמנות לבוא וללגום ממעיין החדשנות 

השופע במדינה על שלל נביעותיו.

במרכז פרס לשלום ולחדשנות, אנו מאמינים בשלום 
ובחדשנות. מדינות חופשיות, המבססות את חברתן 
ואת כלכלתן על ההון האנושי, ולא נשענות על עושר 
באמצעות  להן  שדרוש  כל  להשיג  יכולות  הטבע, 
אינן  והן   - והחדשנות  היזמות  הטכנולוגיה,  המדע, 
להשיג  לנו  מאפשרת  החדשנות  מחסור.   יודעות 
אם  מתוקים,  ומים  נפט;  לנו  אין  אם  נקייה,  אנרגיה 
לנו  המאפשרת  היא  בלבד.  מלח  למי  קרבה  לנו  יש 
לחיות בעולם של מנצחים ללא מפסידים. עולם, שבו 
ולשגשג  להצליח  לבחור  יכולה  אנושית  חברה  כל 
ולא האחת על חשבון רעותה - עולם של  זו,  זו לצד 

מנצחים בלבד. 
של  בפתחו  שאנחנו  לנו,  הוכיחה  הקורונה  מגיפת 
עידן חדש שכזה. עידן, שבו אנו יכולים לשתף פעולה 
כך  רק  גבולות.  על  להילחם  במקום  גבולות,  חוצת 
נוכל להתמודד לנוכח סכנות גלובליות, שמתרגשות 
בין האבחנה  בלי  כולנו  את  ושתוקפות   עלינו 

לאום ללאום. 
ידע,  של  דיגיטלי  עולם  נוצר  הטכנולוגיה  באמצעות 
גלובליות  ושזורם ללא מעצור. רשתות  שיכול לזרום 
רגע. מחקרים  ובכל  יכולות לחבר אותנו מכל מקום 
משותפים מאפשרים לנו למצוא פתרונות, כדי לבלום 
את הסכנה, וכך שיתפנו פעולה בחקר נגיף הקורונה, 

ובמציאת חיסונים ותרופה.
גילינו שאנו חיים לא רק בעולם גיאוגרפי, אלא בעולם 

השני עולמות - האחד פיזי, והשני דיגיטלי.
שרשרות האספקה, אשר נקטעו עם פרוץ הקורונה, 
יכלו לפעול מחדש באמצעות החדשנות, לשוב ולפעול 
ובתשתיות  במידע  שימוש  תוך  רבה,  ביעילות 
לנו  גרמה  החדשנות  מתקדמות.  דיגיטליות 
עורק  להיות  הפכה  והיא  יותר,  חסינים  להיות 

החיים של הכלכלה הגלובלית.
ושל  שלום  של  בחזון  שנדבק  תקווה,  אני 
טכנולוגיה. של תיקון עולם ושל ערבות הדדית. 
יחד נכנס את העוצמה לעידן, שבו העולם שבו 

אנו חיים הוא בטוח יותר.

חמי פרס
יו"ר מרכז פרס לשלום ולחדשנות

מייסד ושותף מנהל "פיטנגו"
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מרכז פרס לשלום ולחדשנות
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קוראים יקרים,

אני שמח לפתוח את הגיליון החדש של כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה", 
ובו מובא מידע על האתגרים המקצועיים עימם מתמודדים העוסקים בתחומי 
בשנתיים  הצלחה.  סיפורי  ועל  מתקדמים  כלים  על  והלוגיסטיקה,  הרכש 
הן  וחדשנות,  מקצועיות  דגלן  על  שחרטו  חברות  כי  לדעת,  נוכחנו  האחרונות 

אלה שעמדו באתגרים ובטלטלות שהקורונה העמידה להן.
כלי  ובמסירות,  לב  בתשומת  לכם  מגיש  יצחקוב  שאלי  זה,  בגיליון  רואה  אני 
שביראד  המקצועיים  הקורסים  גם  כמו  בעבורכם,  נוסף  והתפתחות  למידה 
בשרשרת  חדשנות  "ניהול  שלנו  המצליח  הקורס  ובראשם  בתחום,  מציעה 

האספקה".
החברתיות,  וברשתות  באינטרנט  אחרינו  לעקוב  להמשיך  אתכם  מזמין  אני 
להתעניין, להתרגש, ללמוד וליהנות מכל מה שיש לביראד להציע לכם, כי תמיד 

יש משהו חדש ללמוד!

אבי בז'ה, מנהל ביראד לימודי תעודה מתקדמים
ביראד חברה למחקר ופיתוח בע"מ

אוניברסיטת בר-אילן

קוראים יקרים,

בחדשנות,  מלא  כל-כך,  מקצועי  עת  מכתב  חלק  ולהיות  לברך  לי  הוא  כבוד 
שרשרת  שבהם  בזמנים,  יצחקוב.  אלי  של  בהובלתו  ובעניין,  בתוכן  בבשורות, 
ועל רשתות אספקה, עם שינוי התנהגות  האספקה משפיעה מאוד על עסקים 
הקורונה,  מגיפת  שחשפה  החסר  את  למלא  חדשה  דחיפות  כיום  יש  הצרכנים, 
למזער את הסיכון, לבנות חוסן ולהתחבר יותר לעומק בקשרים עם הלקוחות. 
ואת  הערוצים  המערכות,  התהליכים,  ההיצע,  את  מחדש  מעריכות  חברות 

השותפים שלהן. רשתות האספקה עומדות בחזית המאמץ. 
למצב,  בהתאם  נערך   ISCMA  - האספקה  שרשרת  לניהול  הישראלי  האיגוד 
והוא מוביל את המטרות שהן: מקצוענות, איכות, ושיתוף, ובחזית החדשנות בכל 
מפגש, פעילות, דיון, סיור, או כנס שאנו מקיימים. ISCMA, כבר פועל במשך 22 
מיגוון  מכל  ארגונים,  ממאות  מנהלים  מ-950  יותר  בו  נמנים  חבריו  ובין  שנים, 

התעשייה בישראל.
יישר כוח, אלי יצחקוב על יצירה מקצועית נפלאה זו!

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

אני שמח להימנות עם קבוצת המברכים המכובדת בכתב עת זה. אני גם מברך 
לקידום  שתורם  עולמית,  ברמה  מקצועי  עת  כתב  של  הפקתו  על  לבי  מעמקי 

הידע המקצועי בישראל.
כל  “הפכנו  שבהן  מרתקות,  פעילות  שנות  חמש  מסכמת  טבת  צדוק  קבוצת 
וארגנו מחדש את פעילותינו. המאמצים הכבירים, שהשקענו במתחמים  אבן”, 
שלנו )כולל מתחם נוסף באשדוד(, ובכלל זה בשיפור תהליכים, בפיתוח מנהלים 
כן,  כמו  פחות”.  בהרבה  יותר  “להשיג  שאפשר  הוכיחו  מקצועית,  ובמצוינות 
באתרי  מתקדמים  פתרונות  במתן  עולמית,  ברמה  למצוינות  לחתור  המשכנו 

הלקוחות, והצגנו בהם הישגים מקצועיים יוצאי-דופן!

נשמח לעמוד תמיד לשירותכם.

דדו מסיקה, מנכ"ל טבת פתרונות לוגיסטיקה, שינוע ותובלה
קבוצת צדוק

קוראים יקרים,

בראש  העומד  יצחקוב,  אלי  של  פעילותו  אחר  מקרוב  עוקב  שאני  שנים,  כבר 
ומה בשרשרת האספקה". אלי מכיר היטב את התחום  "מי  מערכת כתב העת 
הלוגיסטי בבלגיה, והוא מלווה אותו זמן רב, ולכן לכבוד לי לציין את מרכזיותה 

של התעשייה הלוגיסטית באזור הפלמי, בבלגיה. 
קמ"ר(,   100 בכל  הפצה  מרכזי  )שישה  אירופיים  הפצה  מרכזי  כ-800  עם 
בגודלו  השני   - אנטוורפן  נמל  כולל  נמלי-ים,  העולם,  מכל  חברות  המשרתים 
באירופה, והרביעי בגודלו בעולם, משכנו של המרכז הפטרוכימי הגדול באירופה, 
בעולם  מהמובילים  הוא  הפלמי  האזור   - בתחום  הטכנולוגית  בחזית  ועמידה 

בתחום הלוגיסטיקה.
חברות  בין  והנרקמים  הקיימים  העסקיים,  הקשרים  את  מקרוב  רואים  אנו 
היחסים  לקידום  שאפשר,  כמה  עד  ומסייעים,  בלגיות  לחברות  ישראליות 

המסחריים ביניהן. 

בברכת פעילות כלכלית מוצלחת,
יעקב למפרט, הנספח המסחרי הפלמי,

שגרירות בלגיה, ישראל
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