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ניהול הלוגיסטיקה
באתר הלקוח

שירותי מיקור-החוץ 
בשרשרת האספקה כוללים 

מיגוון תחומים, ולדוגמה: 
רכש, יבוא-יצוא, הובלה, 

לוגיסטיקה, ייצור, הפצה, 
התקנות, סדרנות, אחזקה, 
וכו'. השירותים מסופקים, 

הן במתקני הספק והן באתר 
הלקוח

אברהם טל, מנכ"ל טבת לוגיסטיקה במיקור-חוץ
אלי יצחקוב, סמנכ"ל שרשרת האספקה, קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים

בשנים האחרונות מתחזקת הנטייה בקרב חברות לבצע 
 ,(Core Business) פעילויות, שאינן חלק מליבת עיסוקן
לקדם  פועלות  החברות   .(Outsourcing) במיקור-חוץ 
שיתופי פעולה עם קבלני-משנה ועם ספקי שירותים, 
מכוח-אדם  מקצועיים,  פתרונות  ממיגוון  ליהנות  כדי 
תפעולית.  ומגמישות  מתקדמים,  מאמצעים  איכותי, 
מאפשר  מיקור-החוץ  ספקי  עם  הפעולה  שיתוף 
לחברות אלו להתמקד בתחומי הליבה: שיווק, פיתוח, 
אינטגרציה ובדיקות סופיות, מכירות ושירות ללקוחות; 

ולחזק את כוחן התחרותי בשווקים.

כוללים  האספקה  בשרשרת  מיקור-החוץ  שירותי 
הובלה,  יבוא-יצוא,  רכש,  ולדוגמה:  תחומים,  מיגוון 
אחזקה,  סדרנות,  התקנות,  הפצה,  ייצור,  לוגיסטיקה, 
(כגון:  הספק  במתקני  הן  מסופקים,  השירותים  וכו'. 
ייצור מכלולים בקבלנות-משנה, אחסון במרכז לוגיסטי 
חיצוני, וכו') והן באתר הלקוח (ספירות מלאי, אריזת 

מוצרים, סידור סחורה על מדפים, וכו').

במאמר זה נתמקד בשירותים לוגיסטיים, המסופקים 
.(Logistics on Site) באתר הלקוח

להלן דוגמאות אופייניות:
עומס,  בעתות  לתגבור  זמני  כוח-אדם  אספקת  א. 
הסרת  לפרויקט  כללי  עובד  אספקת  ולדוגמה: 
או  למחסן,  שהוחזרו  סחורה  ממארזי  תוויות 
אספקת מלגזן מקצועי להעמסת סחורה ולפריקתה 

במהלך עונת שיא.
קבועים  תפקידים  לאיוש  כוח-אדם  אספקת  ב. 
באתר הלקוח, ולדוגמה: אחראי יבוא-יצוא, אחראי 

לוגיסטיקה, אחראי הפצה, סדרנים בחנויות, וכו'.
ולדוגמה:  מוגדרות,  לוגיסטיות  משימות  ביצוע  ג. 
(כגון:  ערך-מוסף  עבודות  ביצוע  מכולות,  פריקת 
מיון, אריזה מחדש, הדבקת תוויות, וכו'), ספירות 

מלאי, וכו'.
אחריות  הכולל  מלא,  לוגיסטי  פתרון  אספקת  ד. 

מלאה על ניהול הלוגיסטיקה של הלקוח.

אחריות הספק באספקת השירות
של  מאופיו  נגזרת  לעיל  בדוגמאות  הספק  אחריות 
השירות המסופק ללקוח. רמת אחריות זאת משתנה - 

החל מן הרמה הבסיסית ביותר ועד לרמה הכוללת.

להלן רמות האחריות, כפונקציה של השירות המסופק 
ללקוח:

עומס:  בעתות  לתגבור  זמני  כוח-אדם  אספקת  א. 
נדרש  הוא  ביותר.  בסיסית  היא  הספק  אחריות 
הלקוח,  דרישות  את  התואמים  עובד/ים,  להקצות 
להם  למצוא  לעבודה,  הגעתם  לסידורי  לדאוג 
וכו'.  העבודה,  מן  היעדרות  של  במקרה  מחליפים 
העבודה  בתהליכי  מעורב  אינו  הספק  בדרך-כלל, 
והוא אינו נדרש להקצות אמצעים לביצועה. חיוב 
הלקוח מתבצע על-פי ימי עבודה/שעות עבודה של 

עובדי הספק באתר הלקוח.
ב. אספקת כוח-אדם לאיוש תפקידים קבועים באתר 
המקצועית;  ברמה  היא  הספק  אחריות  הלקוח: 
את  התואם  מקצועי,  כוח-אדם  לספק  נדרש  הוא 
דרישות הלקוח. הספק אחראי על הכשרת עובדיו, 
חיוב  הלקוח.  באתר  עבודתם  על  מפקח  אף  והוא 
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הלקוח מתבצע על-פי סכום קבוע עם תוספת בגין 
שעות עבודה נוספות.

אחריות  מוגדרות:  לוגיסטיות  משימות  ביצוע  ג. 
ברמת  המוגדרות  המשימות  לניהול  היא  הספק 
את  התואמים  ביצוע,  ובזמני  מוסכמת  איכות 
תהליכי  מגדיר  הספק  בדרך-כלל,  הלקוח.  דרישות 
עבודה מיטביים, מדריך את עובדיו באתר הלקוח, 
מספק  אף  הספק  לעתים  עבודתם.  על  מפקח  ואף 
ספירת  לביצוע  מסופונים  (כגון  משלו  אמצעים 
מלאי) לעובדיו. חיוב הלקוח מתבצע על-פי תפוקות 
התוויות  כמות  מחדש,  שנארזו  הפריטים  (כמות 

שהודבקו, כמות הפריטים שנספרו, וכו').
הספק  אחריות  מלא:  לוגיסטי  פתרון  אספקת  ד. 
הספק  הלקוח.  של  הלוגיסטי  הניהול  את  כוללת 
אחראי על ארגון מחדש של מערך הלוגיסטיקה ועל 
ניהולו השוטף באפקטיביות וביעילות. בדרך-כלל, 
ואמצעים  מתודולוגיות  טכנולוגיות,  ישלב  הספק 
חדישים בתהליכי העבודה, ואף יספק לבוש ייצוגי 
ונעלי בטיחות לעובדיו. חיוב הלקוח מתבצע על-פי 
תקופתי  פרס/קנס  מנגנון  עם  קבוע  חודשי  סכום 
ביצועים  בגין  או  במיוחד,  טובים  ביצועים  בגין 

שאינם מספקים את דרישות הלקוח.

ניהול הלוגיסטיקה באתר הלקוח
באתר  הלוגיסטיקה,  בניהול  הכלולים  הרכיבים  להלן 

הלקוח:
• פרויקט מיפוי מערך הלוגיסטיקה הקיים והמלצות 
לשיפור. הפרויקט כולל מיפוי של הנושאים הבאים: 
תשתיות,  כוח-אדם,  שירות,  רמת  עבודה,  תכולת 
ציוד, מערכת מידע, אפיון לוגיסטי, תהליכי עבודה, 
בקרה ודיווח, בטיחות, וכו'. המיפוי כולל את תיאור 
את  לפתרונן.  ההמלצות  ואת  העיקריות  הבעיות 
הספק,  של  המקצועית  ההנהלה  מבצעת  הפרויקט 
(שירותית- מערכתית  גישה  עם  מנהלים  הכוללת 

לוגיסטית-כלכלית) ומהנדסים עתירי ניסיון.
הלוגיסטיקה  מערך  של  מחדש  ארגון  • פרויקט 
(Reengineering). הפרויקט כולל: הגדרת המשימה 
החזון  הגדרת  הלוגיסטי,  המערך  של   (Mission)

 Strategic) האסטרטגיים  היעדים  הגדרת   ,(Vision)
 Statement) הגדרה מחדש של תכולת העבודה ,(goals

of Work) [SOW], הגדרה מחדש של רמת השירות/

 ,[SLA] (Service Level Agreement) אמנת השירות
הגדרה מחדש של מבנה המערך הלוגיסטי ושל בעלי 
הגדרת  התהליכים,  של  מחדש  תיכון  התפקידים, 
 [KPI] (Key Performance Indicators) מדדי הביצוע
וצורת  התקשורת  הגדרת  התקופתיים,  והיעדים 
המבדקים  בניית  ההדרכה,  תכנית  בניית  הדיווח, 
ההנהלה  מבצעת  זה  פרויקט  גם  וכו'.  הפנימיים, 
מערכות  אנשי  בו  ומשולבים  הספק  של  המקצועית 
נוספים  ייעודיים  מומחים  וכן  הספק,  של  המידע 

על-פי הצורך.
כוח-האדם  והסמכתו.•   מקצועי  כוח-אדם  השמת 
במערך הלוגיסטי החדש יכול להתבסס על עובדים 
עובדים  על  הלקוח;  אצל  שהועסקו  איכותיים, 
שהספק  חדשים,  עובדים  ועל  הספק;  של  זמינים 
הוא  בהשמה  הדגש  ללקוח.  הפתרון  לטובת  מגייס 
בהתאמת האדם לתפקיד. תהליך הגיוס של עובדים 
רלוונטיים,  מועמדים  של  ראיונות  כולל:  החדשים 
תהליך  וכו'.  גרפולוג,  בדיקת  מהימנות,  בדיקות 
ההשמה כולל הדרכה של העובדים על נוהלי העבודה 

החדשים והסמכתם לביצוע תפקידם.
הטמעה של טכנולוגיות ושל אמצעים מתקדמים.•  
ההטמעה מיועדת לבניית תשתיות מיטביות לביצוע 
מחסן  לניהול  מערכת  הטמעת  לדוגמה:  העבודה. 
של   [WMS]  (Warehouse Management System)
הספק, הכוללת בניית ממשקים עם מערכת המידע 
פרטים  סימון  מסופונים;  הטמעת  הלקוח;  של 
חדשים;  מידוף  אמצעי  בניית  בר-קוד;  בתוויות 
בניית כתובות איתור והזנתן למערכת המידע; וכו'. 
המקצועי  המטה  אנשי  שותפים  ההטמעה  בתהליך 
של  המידע  מערכות  אנשי  זה:  ובכלל  הספק  של 
הספק, וכן מומחים ייעודיים נוספים על-פי הצורך.
מתבצע  זה  רכיב  הלקוח.•   של  הלוגיסטיקה  ניהול 
במשך כל ההתקשרות עם הלקוח. הלקוח מגדיר את 
והספק  קדימותן,  סדר  ואת  הלוגיסטיות  המשימות 
באפקטיביות  אלו  משימות  של  ביצוען  על  אחראי 
"מנהל  הוא  הלקוח  באתר  הספק  נציג  וביעילות. 
הפעילות באתר". מנהל זה כפוף לסמנכ"ל התפעול 
של הלקוח (או למנהל בכיר אחר במערך התפעול). 
עם  השוטפת  העבודה  את  מנהל  הפעילות  מנהל 
הצורך  על-פי  נעזר  והוא  הלקוח,  באתר  עובדיו 
במטה המקצועי של הספק (מהנדסי ארגון ושיטות, 
לניהול  וכו')  מומחים,  יועצים  מידע,  מערכות  אנשי 

העבודה בצורה המיטבית.
של  המקצועי  המטה  מתמיד.•   לשיפור  פעולות 
הפעולות  באמצעות  מתמיד  שיפור  מקדם  הספק 
יכולתם  לפיתוח  מקצועיות  הדרכות  הבאות: 
המקצועית של עובדי הספק באתר הלקוח, הפעלת 
סיכונים  מיפוי  תהליכים,  ושיפור  איכות  צוותי 
ופעולות למזעורם, ביצוע פרויקט להבטחת רציפות 
לוגיסטיים,  ביצועים  ניתוח  הלוגיסטית,  הפעילות 

ניתוח הצלחות/כשלים, וכו'.
• קבלת משוב מן הלקוח ויישום החלטות משותפות. 
ביצועי המערך הלוגיסטי מדווחים ללקוח ומבוקרים 
כל העת. אחת לתקופה, הנהלת התפעול של הלקוח 

ההטמעה של טכנולוגיות ושל 
אמצעים מתקדמים מיועדת 

לבניית תשתיות מיטביות 
לביצוע העבודה. לדוגמה: 

הטמעת מערכת לניהול מחסן 
 Warehouse Management)

System) [WMS] של הספק, 
הכוללת בניית ממשקים עם 
מערכת המידע של הלקוח
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לצורך  מתכנסות  הספק  של  המקצועית  וההנהלה 
תוצרי  מקצועי.  משוב  ומתן  הביצוע  רמות  ניתוח 
הדיון הם החלטות משותפות ליישום מיידי ויעדים 
החלטות  ליישם  אחראי  הספק  להמשך.  מעודכנים 

ויעדים אלה.

יתרונות ללקוח
לוגיסטיים  שירותים  אספקת  של  היתרונות  להלן 

באתר הלקוח:

• הלקוח נהנה מן הידע של הספק וממומחיותו.
האמצעים  ומן  הטכנולוגיות  מן  נהנה  • הלקוח 

החדישים של הספק.
• הלקוח נהנה ממנהל הפעילות המקצועי באתר ומן 

שירותי המטה המקצועי של הספק.
הדרושים  הידע,  ואת  המאמץ  את  חוסך  • הלקוח 

לגיוס כוח-אדם ייעודי ולפיתוח יכולותיו.
ובכמות  כוח-האדם  בכמות  מגמישות  נהנה  • הלקוח 

האמצעים.
• השירות הלוגיסטי מסופק באתר הלקוח ובמתקניו - 
סמוך למערכי המכירה, הפיתוח, הייצור, התחזוקה 

והשירות.
(כגון:  הלוגיסטיים  בביצועים  משיפור  נהנה  • הלקוח 
אמינות  האספקה,  דיוק  האספקה,  בזמני  עמידה 
מוגדרים  יעדים  על-פי  נמדד  הספק  וכו').  המלאי, 

והוא מתוגמל/נקנס בהתאם לביצועיו.
• הלקוח יכול לבקר את העבודה במו-עיניו, נוסף על 

הבקרה הממוחשבת.
• תשתיות הספק (כגון: אמצעי הובלה והפצה, מרכזים 
קצרה  בהתראה  ללקוח  זמינות  וכו')  לוגיסטיים, 

(בתוספת מחיר).

לסיכום, ניהול הלוגיסטיקה באתר הלקוח הוא תחום 
במיקור-חוץ.  הלוגיסטיים  השירותים  בענף  מתפתח 
ישים  והוא  ללקוח  רבים  יתרונות  מקנה  זה  תחום 
או  לוגיסטיות,  בתשתיות  המחזיקים  לקוחות  אצל 
שיש להם צורך לקיים את הפעילות הלוגיסטית בתוך 

אתריהם. 

המטה המקצועי של הספק 
מקדם שיפור מתמיד באמצעות 

הפעולות הבאות: הדרכות 
מקצועיות לפיתוח יכולתם 

המקצועית של עובדי הספק 
באתר הלקוח, הפעלת צוותי 

איכות ושיפור תהליכים, מיפוי 
סיכונים ופעולות למזעורם, 

ביצוע פרויקט להבטחת 
רציפות הפעילות הלוגיסטית, 

ניתוח ביצועים לוגיסטיים, 
ניתוח הצלחות/כשלים, וכו'
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