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דברי ברכה: 5 אירית מועלם - מנהלת מרכז השתלמויות בר-אילן / ליאור שגיא - מנכ"ל UPS בישראל 
 CEO - 6 יניב רובינשטיין ISCMA נאוית אדר - מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה /

.Optimize Solutions Ltd וחבר מערכת כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה" / דדו מסיקה - מנכ"ל 

קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים.

ספציפי  ניסיון  האספקה:  בשרשרת  אנושי  הון  לגיוס  אסטרטגיות   8 המקצוענים:  דברי 
בארגון דומה לעומת ניסיון חוצה ארגונים / צבי )צביקה( בלוטשטיין 14 הפחתת עלויות בשרשרת 

האספקה / יפעת לונדון ואלי יצחקוב 18 ניהול רכש ולוגיסטיקה ברשת אספקה "גלוקלית" / שלמה ארליך 60 בחינת כדאיות ההשקעה 

במערכת לניהול מחסן / רווית )רבקה( בל ואלי יצחקוב 66 מי יישא באחריות למטען שניזוק: המשלח, האורז, או המבטח? / עו"ד גיל 

נדל, עו"ד הילה וולגמוט

קינן  וראובן  יצחקוב  אלי   /  Business opportunities in Flanders  22 סיפורים מהשטח: 
30 חיזוי ביקושים לחלפים ועיתודם בשרשרת  יצחקוב  אלי  26 אתגרי שרשרת האספקה / 
השירות ללקוח / אלי יצחקוב וטלי אלוש 34 שרשרת האבן הטבעית / אלי יצחקוב ומירי כהן 38 

לוגיסטיקה בסביבת עבודה נעימה וידידותית / אלי יצחקוב ונחמה ברנד 42 מלגזת צריח חדשה 

ואסנת  יצחקוב  אלי   /  Automated Storage and Retrieval  44 יצחקוב  אלי   / צרים  למעברים 

אלי   /  Brussels Airport  52 כהנר  ורווה  יצחקוב  אלי   / 48 השרשרת של אמברוזיה  שמילוביץ 

יצחקוב ואורנה פרץ 56 שרשרת מיגון למרחב דירתי / אלי יצחקוב ואדווה בת-גדי

תמונת השער: מלגזה מסוג DFG-550 של יצרן המלגזות יונגהיינריך )Jungheinrich( - באדיבות חברת אמקול.
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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,

אני שמח לבשר לכם על הפקת הגיליון ה-12 של 
גיליון  האספקה".  בשרשרת  ומה  "מי  העת  כתב 
זה מופק בתקופה זאת של משבר כלכלי מתמשך, 
האנשים  ועל  העסקיים  הארגונים  על  המקשה 
העוסקים במיגוון התחומים, בשרשרת האספקה. 
עם זאת, המשבר מהווה הזדמנות לחזק תשתיות 
וליצור בסיס איתן להמשך. כל זה נכון, הן בנוגע 
לארגונים העסקיים והן בנוגע לאנשים העוסקים 
חשיבה  יוזמה,  נטילת  כי  מאמין,  אני  בתחום. 
מתמיד  מאמץ  קשה,  לעבודה  נכונות  יצירתית, 

ואופטימיות יוכיחו את עצמם בטווח הארוך.
ימשיך  האספקה"  בשרשרת  ומה  "מי  העת  כתב 
להוביל במלוא המרץ את קידום הידע המקצועי 
ימשיך  העת  כתב  האספקה.  שרשרת  בניהול 
בתפישות  בארגונים,  במקומות,  באנשים,  לעסוק 
מקצועיות, ברעיונות ובחלומות, שהקריאה עליהם 
יותר  איכותי  יותר,  יפה  לעולם  תקווה  תעורר 

ובטוח יותר.
מקצועיים  מאמרים  מכיל  הנוכחי  הגיליון 
אנושי  הון  לגיוס  אסטרטגיות  הבאים:  בנושאים 
בארגון ספציפי  ניסיון  האספקה:   בשרשרת 

הפחתת  ארגונים,  חוצה  ניסיון  לעומת  דומה 
רכש  ניהול  האספקה,  בשרשרת  עלויות 
בחינת  "גלוקלית",  אספקה  ברשת  ולוגיסטיקה 
ומי  מחסן,  לניהול  במערכת  ההשקעה  כדאיות 
האורז,  המשלח,  שניזוק:  למטען  באחריות  יישא 
כתבות  מכיל  הגיליון  לעיל,  נוסף  המבטח?  או 
מרתקות מן השטח, העוסקות בנושאים הבאים: 
Business opportunities in Flanders; אתגרי שרשרת 

ועיתודם  לחלפים  ביקושים  חיזוי  האספקה; 
בשרשרת השירות ללקוח; שרשרת האבן הטבעית; 
וידידותית;  נעימה  עבודה  בסביבת  לוגיסטיקה 
 Automated צרים;  למעברים  חדשה  צריח  מלגזת 
אמברוזיה;  של  השרשרת   ;Storage and Retrieval

Brussels Airport; ושרשרת מיגון למרחב דירתי.

לי  שסייעו  המערכת,  חברי  את  מברך  אני 
להפיק  לי  ושאפשרו  המקצועיות  בעצותיהם 

בהצלחה גיליון זה.

קריאה מהנה,  

אלי יצחקוב, העורך המקצועי  
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קוראים יקרים,

 Freight-ה מערך  והרחבת  חיזוק  בסימן  עמדה   2013 שנת  גם 
של UPS בישראל, הנשען על הפריסה העולמית הרחבה שלנו. 
יותר  במשך  פועלת  כבר   UPS של  החזקה  הגלובלית  הרשת 
שירות  לספק  במטרה  ומדויק,  מלא  בסנכרון  שנה  מ-100 
היחידה,  כחברה  זאת,  לצד  לקוחות.  למיליוני  ומהיר  איכותי 
המעניקה את כל פתרונות השילוח והלוגיסטיקה, התרחבנו, בין 
היתר, גם בתחום שילוח החקלאות והפארמה, שילוח תערוכות 

ופרויקטים מיוחדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
עצמנו  על  לקחת  שזכינו  המלהיבים,  הפרויקטים  מן  אחד 
מרוץ  במסגרת  לישראל   1 פורמולה  רכבי  הבאת  היה  השנה, 
השלום, שהתקיים בירושלים, ביוני האחרון. האירוע עצמו הוא 
רבה  התרגשות  עורר  והוא  בישראל,  מסוגו  והיחידי  הראשון 
השינוע  פרויקט  את  בפרט.  הרכב  וחובבי  הרחב  הקהל  בקרב 
של הרכבים ניהלה מחלקת התערוכות והפרויקטים המיוחדים 
שלנו, והוא היה מאתגר ומורכב. שכן, מטענים נדירים מן הסוג 
הזה מצריכים טיפול מיוחד, ובעיקר, בכל הנוגע לשינוע אלפי 
קילומטרים ביבשה, בים ובאוויר. UPS נבחרה בשל יכולותיה 
המקצועיות, והמומחיות שלה בפרויקטים מיוחדים, ואנו גאים 
על כך שהתמחותנו הממושכת בתחום השילוח האווירי והימי 
באה לידי ביטוי בהבאת פורמולה 1 לישראל. בשנה זאת זכינו 
 גם, זו השנה השנייה ברצף, לפרוש חסות על פרויקט מכוניות

המרוץ של שתי אוניברסיטאות מובילות בישראל. גם פרויקט 
ניהל צוות התערוכות והפרויקטים המיוחדים, והוא נתרם  זה 
שבנגב,  בן-גוריון  ולאוניברסיטת  בחיפה  לטכניון  בהתנדבות 
אשר בנו - כחלק מפרויקט הגמר של סטודנטים מן הפקולטה 
ביותר,  הגבוהה  ברמה  מרוץ  מכוניות  שתי   - מכונות  להנדסת 
שלקחו חלק בתחרות ה-Formula SAE הבינלאומית, באיטליה. 
לצד ההתרחבות העסקית והתמיכה בפרויקטים שונים, חשוב 
קידום  למען  ולפעול  להמשיך  כארגון,  ולנו  אישי  באופן  לי 

מטרות חברתיות וסביבתיות בקרב הקהילה. 
חם  בית  להיות  היא  שלנו  המגוונת  הפעילות  של  המטרה 
לעובד  המספק  עשייה,  של  בית  ולקוחותינו;  עובדינו  עבור 
פתרונות  כל  את  ללקוח המספק  ובית  ומפרה,  תומכת  סביבה 
הלוגיסטיקה שלו, החל ממשלוח מעטפה ועד לשילוח רכב מרוץ, 

או מתן שירותים משלימים, והכול תחת קורת גג אחת. 
בברכת שנה פורייה ומוצלחת,

שלכם,

ליאור שגיא,
,OPSI מנכ"ל

קבלן שירות מאושר של UPS בישראל

קוראים יקרים,

המקצועיים  בחיים  ולהתקדמות  להצלחה  בסיס  מהווה  ידע 
מתאפשרים  ויישומו  הטמעתו  הידע,  רכישת  והעסקיים. 
באמצעות תהליכי למידה. כאשר אנו בוחרים ללמוד, המשמעות 
להשקיע   - החשובים  הדברים  מן  באחד  בוחרים  שאנו  היא 
ואישית,  מקצועית  להתפתח  לנו  מאפשרת  זו  בחירה  בעצמנו. 

להשתפר ולהתקדם. 
את  לך  מקנה  בר-אילן  השתלמויות  מרכז  הזאת,  בנקודה 
הכלים  ואת  הידע  את  ולרכוש  בעצמך  להשקיע  האפשרות 
אשר  שונים,  בתחומים  קורסים  מיגוון  באמצעות  הנדרשים 
יצעידו אותך קדימה. התכנים בקורסים הם עדכניים ומעשיים, 

שמעבירים מרצים החיים את השטח. 
מרכז ההשתלמויות מציע קורסים בשני המסלולים הבאים: 

האחד - קורסים לקהל הרחב בתחומים רבים ומגוונים.  
נתפרים  אלה  קורסים  ולמוסדות.  לארגונים  קורסים   - השני 

על-פי צורכי הארגון ודרישותיו.    

שנה.  מ-30  יותר  של  מצטבר  ניסיון  יש  ההשתלמויות  למרכז 
ניסיון זה מנתב פיתוח תכנים, המציידים את הלומדים בכלים 

לחדשנות מעשית.
את  לבחור  לכם  ולסייע  אתכם  ללוות  כדי  כאן,  אנו 
הדרך, המשלבת את העדפותיכם ואת כישוריכם, כדי שתוכלו 
כלים  ולרכוש  בכם,  הטמון  הפוטנציאל  מלוא  את  לממש 
בעתידכם  ולהצליח  להתקדם  היכולת  את  לכם  שיעניקו 

המקצועי והאישי.
לאלפי  להצטרף  אתכם  מזמין  בר-אילן  להשתלמויות  המרכז 

הבוגרים, להשכיל ולהגיע להישגים מקצועיים ואישיים!

אירית מועלם 
מנהלת מרכז השתלמויות בר-אילן 

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

www.biuh.co.il

קוראים יקרים,

בעידן כה מורכב בהיבטים כלכליים גלובליים - מנהלי שרשרת 
האספקה מאותגרים להביא ערכים מוספים חדשים ללקוחות, 
הולם  עסקי  מענה  שיתנו  וזולים,  חכמים  תהליכים  וליצור 

לצורכי הארגון ולכושר עמידתו בתחרות. 
אסטרטגית  חשיבה  לייצר  נקראים  האספקה  שרשרת  מנהלי 
היוזמת,  היא  האספקה  שרשרת  בהם   - חדשים  פעולה  וכללי 

המובילה מהלכים, והמשפיעה ישירות על רווחיות הארגונים.
בתוך מרחב זה פועל ומתפתח האיגוד הישראלי לניהול שרשרת 
מדי  רבים  מנהלים  מצטרפים  שלשורותיו   ,ISCMA האספקה 
בו 850 מנהלים מכל קשת התעשייה  וכיום כבר חברים  שנה, 

והשירותים.

שרשרת  לניהול  הישראלי  האיגוד  חברי  לכל  ענקית!  תודה 
לתרום,  הנכונות  ועל  על השיתוף המדהים   ISCMA האספקה 

ללמוד, לפעול ולהתלבט.
גיליון  של  לאור  בצאתו  יצחקוב,  לאלי  רבה  והערכה  ברכות 
יוקרתי ומקצועי נוסף: כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה".

בברכה,

נאוית אדר
מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

ISCMA
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קוראים יקרים,

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

ברמה עולמית, שתורם לקידום הידע המקצועי בישראל.
בגיליון הקודם בישרתי, כי קבוצת טבת החלה לספק שירותי 
חומרים  של  אחסנה  ושירותי  ומיזוג,  קירור  בתנאי  אחסנה 
מערכת  הקימה  הקבוצה  על-כך,  נוסף  )חומ"ס(.  מסוכנים 
העקרונות  את  ליישם  והחלה  בארגון,  הידע  לניהול  מתקדמת 
של ניהול איכות על-פי התקן ISO9001:2008. בגיליון זה, אני 
שמח לבשר לכם, כי קבוצת טבת הגדילה את מיגוון שירותיה 
בשרשרת האספקה. הקבוצה החלה להתקין את מערכת "מורן 
תדיראן" )מערכת אוורור וסינון אוויר במרחב דירתי מוגן( בבתי 

לקוחות ולתת להם שירות.

במבט לעתיד, אני צופה, כי צורכי הלקוחות בשרשרת האספקה 
אספקה,  זמני  הבאים:  בהיבטים  יותר  מורכבים  להיות  יהיו 
עמידה בסטנדרטים מחמירים של איכות, ומחיר תחרותי. לכן, 
להמשיך  הלקוחות,  בצורכי  להתמקד  חייבים  בענף  העוסקים 
ובאמצעים  בתשתיות  ולהיעזר  הידע,  בניהול  להתמקצע 
מספקים  שהם  הערך-המוסף  את  להגדיל  כדי  מודרניים, 

ללקוחותיהם.
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,

על  העובר  משמעותי,  למהפך  עדים  אנו  האחרונה,  בתקופה 
שחקני המפתח של שרשרת האספקה בארגון. מקורו של המהפך 
הוא ביצירת "אנרגיה פיננסית" לארגון, באמצעות צמצומם של 

עלויות התפעול ושל ההוצאות השוטפות של הארגון.
כיום, כדי ליצור את האנרגיה הפיננסית הדרושה לארגון, מנהלי 
הרכש נדרשים לעבור מרכש טקטי לרכש אסטרטגי - מרכש מובל 
לרכש מוביל. תהליך זה טומן בחובו חשיבה יצירתית, אשר תביא 

להטמעת פתרונות ו/או תהליכים להורדת עלויות משמעותית. 
עדיין  הוא  בפועל  אך  חדש,  אינו  אסטרטגי"  "רכש  המושג 
 Optimize חברת  רבים.  בארגונים  למעשה  הלכה  יושם  לא 
Solutions הוקמה לצורך הטעמת הרכש האסטרטגי בארגונים 
שונים, לאחר הצלחות בין-לאומיות בתחום זה. החברה אינה 
אלא  הלקוח,  לבין  הספק  בין  משא-ומתן  בקיום  רק  עוסקת 
היא גם מומחית במינוף כוחות קנייה של חברות ושל ארגונים 
בתחומים,  משתנות  לעלויות  קבועות  מעלויות  במעבר  שונים; 
אשר בהם לא נגעו עד היום בארגון; במעבר מיחסי ספק-לקוח 
 From Customer-Supplier relations to( שיתוף-פעולה  ליחסי 
להורדת  טכנולוגיות  בהטמעת   ;)Business Partner relations
ובבניית  חודשים;   12 עד  של  השקעה  החזר  בהדגשת  עלויות 
הרכש של  תפעולי  לניהול  שירות  כגון:  אופרטיביים,   פתרונות 

קבלת  מרגע   -  ]POC[  )Procurement Operation Center(
הדרישה, הנפקת הזמנה לפי ההסכם שנסגר בין הארגון לספק, 
ברמת  מעקב  להזמנה,  הספק  אישור  קבלת  לספק,  שליחתה 
שורה מול הספק ומול חברת השילוח - עד הגעתה ליעד הסופי, 
וכלה בטיפול בבעיות אספקה/כמות ומחיר בחשבונית הספק. 
 - שירות ה-POC מאפשר ללקוחותינו להתמקד בעיקר, היינו 
וסגירת  קיימות,  התקשרויות  בדיקת  חדשים,  ספקים  איתור 
Optimize מנהלת  עסקאות אסטרטגיות חדשות, כאשר חברת 

ומבקרת את נושא אדמיניסטרציית הרכש. 
במאגר  שימוש  מאפשרת   Optimize חברת   ,POC-ה ללקוחות 
זרוע  הפעלת  כולל  ייחודיים,  ובמחירונים  אספקה  מקורות 
ה-Sourcing של חברת Optimize - אנשי רכש ומהנדסי רכש, 
באיתור  המומחים  והם  ובהודו,  בגרמניה  בארה"ב,  הפועלים 

מקורות האספקה.
אני מברך את כל הקוראים בשנת עסקים פורייה. לכבוד יהיה 

לנו לעמוד תמיד לשירותכם.

יניב רובינשטיין
CEO Optimize Solutions Ltd.
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אין זה משנה מהו מחזורך העסקי!
אין זה משנה מהו תחום עסקך!

האם איכות השירות חשובה לך?

האם זמני אספקה הם קריטיים עבורך?

האם אתה רוצה יותר מידע על ביצועי הלוגיסטיקה?

האם אתה מעדיף לנהל במקום לבצע בעצמך?

האם הלוגיסטיקה בעסק שלך גורמת לך "כאב ראש"?

האם הלקוח שלך חשוב לך?

האם הלקוח שלך מחזיר לך חיוך?

http://www.tevet.org.il



