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הנהלת כתב העת מברכת את קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים על ייזום הקמת הגלריה ועל אפיונה הלוגיסטי,
את חברת A.G.S על מצוינות בתכנון הגלריה,

ואת חברת Metallic על מצוינות בייצור הגלריה ובהרכבתה



http://www.ship.co.il


 UPS מנכ"ל   - שגיא  ליאור   / בר-אילן  השתלמויות  מרכז  מנהלת   - מועלם  אירית   5 ברכה:  דברי 
שלמה   6  ISCMC בישראל  האספקה  שרשרת  לניהול  המועצה  מנכ"ל   - אדר  נאוית   / בישראל 

ליכטנשטיין - יו"ר מערכת כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה" ויו"ר מגזר התעשיות הביטחוניות, 

תעופה וחלל, באיגוד הישראלי לאיכות / דדו מסיקה - מנכ"ל קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים

ואלי  לונדון  יפעת   / ההיי-טק  במגזר  קבלני-משנה  ניהול   14 לוי  ארז   / האספקה  בשרשרת  עיקריות  מגמות   8 המקצוענים:  דברי 
המידע  ניהול   22 יצחקוב  ואלי  טל  אברהם   / הלקוח  באתר  הלוגיסטיקה  ניהול   18 יצחקוב 

במרכז לוגיסטי / שלום אביטל ואלי יצחקוב 56 תכנון מערכת קונבנציונלית לאחסון משטחים 

/ איציק דנה ואלי יצחקוב 60 ניהול הבטיחות במרכז לוגיסטי / דורון מנגד ואלי יצחקוב 64 

הסתמכות על ייעוץ משפטי / עו"ד גיל נדל

 Commercial  28 פרץ  ואורנה  יצחקוב  אלי   /  Brussels Airlines  26 מהשטח:  סיפורים 
 36 לוי  ואיתן  יצחקוב  אלי   /  epk של  הקולקציה   32 כהן  ומירי  יצחקוב  אלי   /  Procurement

האהבה ללוגיסטיקה במקום הראשון / ליאור שגיא 40 שדרוג שרשרת האספקה בתעשיית המגופים / צור אמיתי ואלי יצחקוב 44 

ערך-מוסף לים המלח / אלי יצחקוב ונחמי ברנד 46 ארגון מרוץ כפר-סבא / מיכל בלאלי ואלי יצחקוב 50 כיצד למנוע עבריינות 

תעסוקתית? / אלי יצחקוב ואלי אזולאי Evergreen Supertanker 54 / אלי יצחקוב ורווה כהנר

תמונת השער: מבט על גלריית הליקוטים בטבת מתחם קסם. התמונה באדיבות קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים. צלם: דניאל לילה.
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מייסד: חיים קורן  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: השיטה 13/1, אורנית, 44813, טל. 03-9360013, פקס. 03-9360710. כל 
הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול. אין להעתיק חומר כלשהו בלי אישור המו"ל. חומר פרסומי המופיע בגיליון הוא על אחריות החברות המפרסמות בלבד.

אלי יצחקוב

קוראים יקרים,

העשירי  הגיליון  הפקת  על  לכם  לבשר  שמח  אני 
של כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה". גיליון 
זה מהווה עבורי נקודת ציון חשובה ואני מקדיש 
אותו למשפחת בלאלי, שבנה זיו ז"ל נפל במלחמת 
זיו  של  (הוריו  ומיכל  אלי  עליזה,  השנייה.  לבנון 
ולאהבת  נפש  לאצילות  מופת  עבורי  הם  ואחותו) 
להנציח  פועלים  הם  האחרונות,  בשנים  הזולת. 
מן  אחת  שונים.  ספורט  באירועי  זיו  של  זכרו  את 
הכתבות בגיליון זה מספרת על ארגון מרוץ כפר-
ביום  שהתקיים  ז"ל,  בלאלי  זיו  רס"ל  ע"ש  סבא, 

שבת 5.3.2011.
ימשיך  האספקה"  בשרשרת  ומה  "מי  העת:  כתב 
המקצועי  הידע  קידום  את  המרץ  במלוא  להוביל 
ימשיך  העת  כתב  האספקה.  שרשרת  בניהול 
בתפיסות  בארגונים,  במקומות,  באנשים,  לעסוק 
מקצועיות, ברעיונות ובחלומות, שהקריאה עליהם 
יותר  איכותי  יותר,  יפה  לעולם  תקווה  תעורר 

ובטוח יותר.
הגיליון הנוכחי מכיל מאמרים מקצועיים בנושאים 
הבאים: מגמות עיקריות בשרשרת האספקה, ניהול 
קבלני-משנה במגזר ההיי-טק, ניהול הלוגיסטיקה 
באתר הלקוח, ניהול המידע במרכז לוגיסטי, תכנון 
ניהול משטחים,  לאחסון  קונבנציונלית  מערכת 

ייעוץ  על  והסתמכות  לוגיסטי  במרכז  הבטיחות 
משפטי. נוסף לעיל, הגיליון מכיל כתבות מרתקות 
הובלת  הבאים:  בנושאים  העוסקות  השטח,  מן 
 ;Brussels Airlines התעופה  חברת  של  המטענים 
מחשבים;  תקשורת  בינת  בחברת  המסחרי  הרכש 
לתינוקות  אופנה  רשת   ,epk של  הקולקציה 
הראשון  במקום  ללוגיסטיקה  האהבה  ולילדים; 
לונדון  לאולימפיאדת  הלוגיסטית  (ההיערכות 
שרשרת  שדרוג  שלך);  העסק  על  והשפעתה   2012
הערך-המוסף  המגופים;  בתעשיית  האספקה 
ההופך   ,Seacret חברת  של  האספקה  בשרשרת 
הנמוך  המקום  מן  המגיעים  חומרי-הגלם,  את 
מבוקשים;  וקוסמטיקה  טיפוח  למוצרי  בעולם, 
כיצד  ז"ל;  בלאלי  זיו  ע"ש  כפר-סבא  מרוץ  ארגון 
מטוס  על  וכתבה  תעסוקתית?;  עבריינות  למנוע 

."Evergreen Supertanker" הלחימה באש
אני מברך את חברי המערכת, שסייעו לי בעצותיהם 
את  בהצלחה  להשלים  לי  ושאפשרו  המקצועיות 

הפקתו של גיליון זה.

קריאה מהנה,  

אלי יצחקוב, העורך המקצועי  
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קוראים יקרים,

בשנה זו אנו מציינים אבן דרך חשובה בפעילות UPS בישראל, 
וממשיכים בהרחבת מערך הלוגיסטיקה על כל היבטיה. מערך 
כלל  לניהול  בישראל,  מסוגו  ראשון  הולם,  מענה  נותן  זה 
דגש  שימת  תוך  אחת,  גג  קורת  תחת  הלוגיסטיים  ההיבטים 
על  ובשמירה  וחסכוני,  יעיל  משאבים  בניהול  הלקוח,  בצורכי 
ללקוחותינו  לסייע  נועד  ההתרחבות  מהלך  הסביבה.  איכות 
בחדירה  מדובר  אם  בין   - האסטרטגיים  יעדיהם  את  להשיג 

לשווקים חדשים, בשיפור השירות, או בקיצור לוחות זמנים.
 2010 בשנת  הקמנו  בישראל,   UPS פעילות  הרחבת  במסגרת 
האווירי   - השילוח  סוגי  לכלל  תואם  מענה  הנותנת  חטיבה 
ועמילות  מיוחדים,  משלוחים  ג',  וצד  תערוכות  משלוחי  והימי, 
מכס. בכך הושלם מערך כלל פתרונות הלוגיסטיקה תחת קורת 
גג אחת. כמו כן הקמנו מרכז לוגיסטי חדשני שני בשוהם, אשר 
מתרחב בהתמדה ובו הוקמו גם שתי מעבדות תיקונים חדשות, 
כוללת  זו  האספקה.  שרשרת  לפתרונות  חדש  היבט  המעניקות 
מעתה לא רק את האיסוף ואת ההפצה, כי אם גם את הטיפול 

הטכני במוצר. 
והבינוניים  הקטנים  העסקים  לקידום  פועלים  אנו  אלה,  בימים 
ייחודיים  תנאים  המעניק  ייעודי  מסלול  פתיחת  עם  בישראל, 
וייעוץ מקצועי בתחומי הבלדרות, היצוא והיבוא ללקוחות אלה. 

כארגון   UPS-ול אישית  לי  חשוב  העסקית,  ההתרחבות  לצד 
בקרב  החברתיות  המטרות  קידום  למען  לפעול  להמשיך 
הקהילה. לאור זאת, אנו גאים להמשיך זו השנה השלישית את 
חיבור  במסגרת  ברמלה.  ברנקו-וייס  לתיכון  הייחודי  החיבור 
בסיכון  נוער  קידום  למען  נרתמים  החברה  עובדי  עשרות  זה, 
וליצירת  לחניכה  ללימודים,  מזמנם  שעות  מאות  ומעניקים 

קשרים עם נוער בסיכון. 
לנו  היקרים  הגורמים  בשני  להשקיע  ממשיכים   UPS-ב אנו 
ביותר - העובדים והלקוחות, וגאים גם בשנה זו להמשיך את 
פעילות UPS Academy, אשר תורמת להתפתחותם המקצועית 
של מאות עובדים ולקוחות. פעילות האקדמיה מתחדשת ללא 
בתחומים:  ומגוונת  עשירה  לימודים  תכנית  כוללת  והיא  הרף, 
פקידי  קורס  בינלאומי,  סחר  אסטרטגיה,  מיסוי,  יצוא,  יבוא, 

רישוי ועוד. 

בברכת המשך עשייה מוצלחת,

ליאור שגיא,
מנכ"ל UPS בישראל

קוראים יקרים,

הם  החיים.  של  השונים  בשלבים  אותנו  מלווים  הלימודים 
המעניין  המקצועי  לעולם  כניסה  ככרטיס  אותנו  משמשים 
להתפתחות  הכלים  את  לנו  מקנים  הדרך  ובהמשך  אותנו, 

מקצועית ולהתפתחות אישית.
הצעד  את  פעם  בכל  לראות  צריכים  אנו  ימינו,  של  במציאות 
וניהולית.  מחשבתית  חדשנות  על  ולשמור  יכולות,  לשפר  הבא, 
משתלב  בר-אילן  להשתלמויות  המרכז  הזאת,  בנקודה  בדיוק 
שונים,  בתחומים  קורסים  של  רחב  מיגוון  לבחירתך  ומעמיד 
פנים-ארגוניות,  הכשרות  לצד  השוק  לדרישות  המותאמים 

המותאמות לארגון ולצרכיו.
עדכניים  תכנים  כוללים:  להשתלמויות  במרכז  הקורסים 
הקורסים  השטח.  את  החיים  מרצים  שמעבירים  ומעשיים, 
לנו מסייעים  בשינויים,  להתעדכן  ללומדים  מאפשרים 

העסקי  המסלולים  בשלבי  אותנו  ומעלים  החסר,  את  להשלים 
והאישי. 

שנה.  מ-30  יותר  של  מצטבר  ניסיון  יש  להשתלמויות  למרכז 
הלומדים  את  המציידים  תכנים,  פיתוח  מנתב  הנרכש  הניסיון 

בכלים לחדשנות מעשית.
המשלבת  הדרך,  את  לבחור  לכם  ונסייע  אתכם  נלווה  אנו 
מלוא  את  לממש  שתוכלו  כדי  וכישוריכם,  העדפותיכם  את 
הפוטנציאל הטמון בכם ולרכוש כלים שיתנו לכם את היכולת 

להתקדם ולהצליח בעתידכם המקצועי והאישי.
לאלפי  להצטרף  אתכם  מזמין  בר-אילן  להשתלמויות  המרכז 
מקצועיים  להישגים  ולהגיע  פערים,  על  לדלג  הבוגרים, 

ואישיים!

אירית מועלם 
מנהלת מרכז השתלמויות בר-אילן 

בר-אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ 
אוניברסיטת בר-אילן 

www.biuh.co.il

קוראים יקרים,

האתגרים  את  יום-יום  פוגשים  האספקה  שרשרת  מקצועני 
טוב  זמן  אין  ולמשברים.  לבעיות  יצירתיים  פתרונות  במציאת 
החדשני  והמידע  למחר,  להתכונן  להתחיל  היום  מאשר  יותר 
ולעמידה  לצמיחה  הקריטי  בדיוק  הוא  ביותר  והמקצועי 
בתחרות של הארגונים, בשווקים כל-כך מורכבים, משוכללים 

ותנודתיים.
פועלת   (ISCMC) בישראל  האספקה  שרשרת  לניהול  המועצה 
מחבריה  אחד  ולכל  האספקה,  שרשרת  תחום  לקידום  רבות 
עמיתים  של  להיכרות  העצום  בפוטנציאל  המקצועי,  בהיבט 
מקצוענים ממיגוון התעשיות, מארגונים ישראליים וגלובליים, 
מצוינות  ועם  חדשנות  עם  להיכרות  ביותר  הטובה  הבמה  זוהי 
באסטרטגיות, בתהליכים, במדדים וביישום טכנולוגיות לניהול 

שרשרת האספקה.
המועצה כבר פועלת תשע שנים וחברים בה מאות מנהלים בכירים

הרכש  הלוגיסטיקה,  האספקה,  שרשרת  התפעול,  מתחומי 
המובילים  שירותים  וספקי  מומחים  על-כך,  ונוסף  והתכנון, 
מקצועיים  בסיורים  בכנסים,  נפגשים  המועצה  חברי  בישראל. 
בתחום.  האתגרים  על  דיונים  ומקיימים  שונות,  ועדות  ובחמש 
נוסף על-כך פיתחנו מחלקה מקצועית להשמת כוח-אדם בכיר 

בתחום.
כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה" הוא נדבך חשוב ביותר 
אלי  של  ידיו  את  מחזקת  אני  בתחום.  והידע  המידע  להשלמת 
יצחקוב, ששוב הוציא לאור גיליון מקצועי ויוקרתי מן השורה 

הראשונה.

נאוית אדר
ISCMC מנכ"ל המועצה לניהול שרשרת האספקה בישראל

navit@adar-yoz.net
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קוראים יקרים,

עת  בכתב  המכובדת  המברכים  קבוצת  עם  להימנות  שמח  אני 
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.
את  הרחיבה  טבת  קבוצת  כי  בישרתי,  הקודמים  בגיליונות 
פעילויותיה  מיגוון  את  והגדילה  בישראל  הגיאוגרפית  פריסתה 
בשרשרת האספקה. הפעם אספר לכם, כי במהלך השנה החולפת 
לניהול   RedPrairie מערכת  בהטמעת  התמקדה  טבת  קבוצת 
מחסן (WMS) עבור לקוחותיה. מערכת זאת מובילה בתחומה 
באפקטיבית  שירותים  לספק  לנו  תאפשר  והטמעתה  בעולם, 

וביעילות, ולשפר את שקיפות המידע ללקוחותינו.
באתרי  פעילותה  את  הרחיבה  טבת  קבוצת  על-כך,  נוסף 
לקוחות. ובצורה זו, היא תורמת ערך ללקוחותיה, הן באמצעות

פתרונות מתקדמים במתחמיה הלוגיסטיים, והן באמצעות ידע 
ומומחיות, שהיא מספקת ללקוחותיה באתריהם.

במבט לעתיד, אני צופה כי צורכי הלקוחות בשרשרת האספקה 
יהפכו להיות מורכבים יותר בהיבטים של: זמני אספקה, עמידה 
בסטנדרטים מחמירים של איכות, ומחיר תחרותי. לכן, העוסקים 
להתמקצע  להמשיך  הלקוחות,  בצורכי  להתמקד  חייבים  בענף 

בניהול הידע, ולהיעזר בתשתיות ובאמצעים מודרניים.  
אני מברך את כל הקוראים ואת העוסקים בענף מופלא זה. 

נשמח לעמוד תמיד לשירותכם.

דדו מסיקה,
מנכ"ל קבוצת טבת
שירותים לוגיסטיים

קוראים יקרים,

מס' 10  לגיליון  הגענו  ומוצלחת  טובה  בשעה  הזמן!  עובר  איך 
של כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה".

עוד זכורה לי פנייתו אליי של אלי יצחקוב בתחילת שנת 2005, 
עת עדיין הועסקתי בתעשייה האווירית לישראל בע"מ, לכתוב 
ואכן,  ולפרסם.  להפיק  שבכוונתו  העת,  לכתב  מקצועי  מאמר 
בשרשרת  סיכונים  "ניהול  בנושא:  ובחרתי  לבקשתו,  נעניתי 
האספקה". המאמר פורסם בגיליון הראשון, שיצא לאור בחודש 

יוני 2005.
תגרום  לעיל  המאמר  שתרומת  הערכתי,  לא  עדיין  ההיא  בעת 
אהיה  ובאמצעותו  יצחקוב,  אלי  לבין  ביני  קרובה  לחברות 
לאורח קבוע, ולו רק בדברי ברכה, בגיליונות הבאים של כתב 

העת "מי ומה בשרשרת האספקה".
עשייה  שנות  משש  יותר  לאחר   ,10 מס'  בגיליון  אנחנו  והנה 
ותרומה לקהיליה המקצועית, העוסקת בתחום "ניהול שרשרת 
האספקה", שהוא בעל חשיבות עסקית ואסטרטגית לכל ארגון 

בלי תלות במיגוון עיסוקיו (תעשייה, שירותים, וכו').

החסות  שנותני  להתפרסם,  ממשיך  העת  שכתב  העובדה 
ממשיכים לתמוך בו, ושיש לו קהל קוראים נרחב מוכיחה מעל 
כל ספק, שלכתב העת ולנושאים המתפרסמים בו יש חשיבות 

רבה בתרומתה לקהילה.
באמצעות  מניסיונם  החולקים  המומחים  שמספר  מקווה,  אני 
כמות  גם  כמו  ויגבר,  יילך  האספקה"  בשרשרת  ומה  "מי 

המשתתפים בעריכת כתב העת ובקריאתו.
העת,  לכתב  מתמדת  והתחדשות  ימים  אריכות  מאחל  אני 
העיקרי  והדוחף  החיה  הרוח  היוזם,  יצחקוב,  לאלי  ובמיוחד 

להצלחתו.
יישר כוח!!!

שלמה ליכטנשטיין,
יו"ר מערכת כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה"

יו"ר מגזר התעשיות הביטחוניות, תעופה וחלל  
באיגוד הישראלי לאיכות

- epk הקולקציה של
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