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איכות ומצוינות בניהול

דבר

המערכת
קוראים יקרים,
אני שמח לבשר לכם על הפקת הגיליון ה 15-של כתב
העת “מי ומה בשרשרת האספקה".
הפקת הגיליון היא עבודת מחקר מורכבת ומקיפה,
שנמשכת קרוב לשנה .העבודה כוללת :חקר של מיגוון
נושאים מעניינים ,מפגש עם אנשי מקצוע מרתקים,
וביקורים באתרים רבים ,כגון :מפעלי תעשייה ,נמלים,
מסופי מטען ,מרכזים לוגיסטיים ,מרכזי הפצה ,ועוד.
עתה ,כאשר המוצר הסופי מונח לפניי ,אני יכול ליהנות
מרגע של נחת ולהישיר מבט אל האתגר הבא.
הגיליון הנוכחי מכיל מאמרים מקצועיים בנושאים
הבאים :יישום מתודולוגיית  5Sבמחסן ,העברה
מפיתוח לייצור ()New Product Introduction
[ ,]NPIאתגרי שרשרת האספקה במסחר האלקטרוני
( ,)E-Commerceאבטחת מידע על-פי תקן
 ,ISO 27001ותכנון רזה ( .)Lean Planningנוסף
על-כך ,הגיליון מכיל כתבות מרתקות מן השטח,
העוסקות בנושאים הבאים :ניהול אירועים בלב
האומה ,ניהול פרויקטים סביב העולם ,ממשיכים את
התנופה  -חידושים והתרחבות ב( UPS-כולל ביקור

במרכז המיון האווירי האירופי בקלן ,גרמניה ,ובמרכז
הלוגיסטי בוונלו ,הולנד) ,תעשיית טקסטיל כחול-לבן,
המהפכה החדשה בשרשרת האספקה ,שרשרת הערך
באספקת מערכות וציוד ,שרשרת הקיימות בתעשיית
המלט ,בחירת מערכת אחסון מיטבית ,פתרונות
אריזה חכמים ,והולכים על בטוח  -תעשיות נעליים
נגה עינת.
אני מברך את חברי המערכת ,שסייעו לי בעצותיהם
המקצועיות ושאפשרו לי להפיק בהצלחה גיליון
זה .כתב העת “מי ומה בשרשרת האספקה" ימשיך
להוביל במלוא המרץ את קידום הידע המקצועי
בניהול שרשרת האספקה .כתב העת ימשיך לעסוק
באנשים ,במקומות ,בארגונים ,בתפישות מקצועיות,
ברעיונות ובחלומות ,שהקריאה עליהם תעורר תקווה
לעולם יפה יותר ,איכותי יותר ובטוח יותר.
קריאה מהנה,
אלי יצחקוב ,העורך המקצועי

אלי יצחקוב
תוכן

העניינים

דברי ברכה 5 :אירית מועלם  -מנהלת מרכז השתלמויות בר-אילן  /ליאור שגיא
 מנכ"ל  UPSבישראל  /נאוית אדר  -מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה 6 ISCMAיעקב למפרט  -הנספח המסחרי הפלמי ,שגרירות בלגיה ,ישראל  /דדו מסיקה
 מנכ"ל קבוצת טבת שירותים לוגיסטייםדברי המקצוענים 8 :יישום מתודולוגיית  5Sבמחסן  /יבגני פוליאקוב ואלי
יצחקוב  / New Product Introduction (NPI) Process 12יפעת לונדון ואלי יצחקוב
 16אתגרי שרשרת האספקה במסחר האלקטרוני  /ניר חלפון ואלי יצחקוב
 60אבטחת מידע על-פי תקן  / ISO 27001אלי יצחקוב ואלון משה Lean 64
 / Planning - On Time Delivery with Minimal Inventoryשלמה ארליך ואלי יצחקוב
סיפורים מהשטח 20 :ניהול אירועים בלב האומה  /אדווה כלף ואלי יצחקוב  / TK Projects around the world 24אלי
יצחקוב וגלית לביא (בכר)  28ממשיכים את התנופה  -חידושים והתרחבות ב / UPS-אלי יצחקוב  32תעשיית טקסטיל כחול-לבן
 /אלי יצחקוב ואורנה פרץ  36המהפכה החדשה בשרשרת האספקה  /אלי יצחקוב ואיתן לוי
 40שרשרת הערך באספקת מערכות וציוד  /אלי יצחקוב  46שרשרת הקיימות בתעשיית
המלט  /אלי יצחקוב ואייל מלמד  50בחירת מערכת אחסון מיטבית  /אלי יצחקוב 54
 / Materials handling solutionsאלי יצחקוב ורווה כהנר  58הולכים על בטוח  /אלי יצחקוב
ואדיר שליו
תמונת השער :רכבי שירות של אמקול במתחם החברה באשדוד.
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 :ת"ד  ,6703אורנית ,4481300 ,טל.052-2788846 ,03-9360013 .
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול .אין להעתיק חומר כלשהו בלי אישור המו"ל .חומר פרסומי המופיע בגיליון הוא על אחריות החברות המפרסמות בלבד.
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דברי

ברכה

קוראים יקרים,
ידע מהווה בסיס להצלחה ולהתקדמות בחיים המקצועיים
והעסקיים .רכישת הידע ,הטמעתו ויישומו מתאפשרים
באמצעות תהליכי למידה .כאשר אנו בוחרים ללמוד,
המשמעות היא שאנו בוחרים באחד מן הדברים החשובים -
להשקיע בעצמנו .בחירה זו מאפשרת לנו להתפתח מקצועית
ואישית ,להשתפר ולהתקדם.
בנקודה הזאת ,מרכז השתלמויות בר-אילן מקנה לך את
האפשרות להשקיע בעצמך ולרכוש את הידע ואת הכלים
הנדרשים באמצעות מיגוון קורסים בתחומים שונים ,אשר
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.
השני  -קורסים לארגונים ולמוסדות .קורסים אלה נתפרים

על-פי צורכי הארגון ודרישותיו.
למרכז ההשתלמויות יש ניסיון מצטבר של יותר מ 30-שנה.
ניסיון זה מנתב פיתוח תכנים ,המציידים את הלומדים בכלים
לחדשנות מעשית.
אנו כאן ,כדי ללוות אתכם ולסייע לכם לבחור את הדרך,
המשלבת את העדפותיכם ואת כישוריכם ,כדי שתוכלו לממש
את מלוא הפוטנציאל הטמון בכם ,ולרכוש כלים שיעניקו לכם
את היכולת להתקדם ולהצליח בעתידכם המקצועי והאישי.
המרכז להשתלמויות בר-אילן מזמין אתכם להצטרף לאלפי
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,
בעודכם קוראים שורות אלו ,טכנולוגיות חדשות ברחבי העולם
משנות את הדרך שבה אנו חיים .חידושים אלה ,המושפעים
מתהליכי גלובליזציה ,מפתיחת שווקים ,מהסרת חסמי סחר
ומהנגשת האינטרנט למקומות חדשים ,הופכים את העולם
לקרוב יותר ,מרתק יותר ומאתגר לא פחות.
רק לאחרונה ,חברת  Transport Topicsדירגה את  UPSבמקום
הראשון בשנת  2015כחברה המובילה בתחומה בקרב  50חברות
הלוגיסטיקה הגדולות בצפון אמריקה .פתרונות לוגיסטיים
מתקדמים וחדשניים מהווים נדבך חשוב ואינטגרלי בשרשרת
האספקה של  UPSבארץ ובעולם .לכן ,אנו משקיעים רבות
בפיתוח כלים טכנולוגיים חדשניים ,שיותאמו במדויק לצורכי
לקוחותינו .השקעה זו נמצאת בראש מעייניה של החברה ,ואנו
ממשיכים לפתח פתרונות חדשים ללקוחות בעולמות ההיי-
טק ,הייצור ,הקמעונאות ,הרפואה והאלקטרוניקה  -כל זאת עם
הקפדה על רמת שירות גבוהה ועל ייצור חוויית לקוח ייחודית.
ככל שהסביבה העסקית הופכת להיות תחרותית יותר ושרשרת
האספקה הופכת להיות מורכבת יותר ,כללי המשחק משתנים.
 UPSהיא הראשונה ,שזיהתה את הצורך בייעול תהליכים
ובפישוטם ,וכחברת השילוח היחידה בישראל המעניקה את
כלל הפתרונות תחת קורת גג אחת ,היא פיתחה שירות ייחודי
מסוגו בישראל :נציג מומחה אחד עומד לרשות לקוחות מולטי
בכל נושא ועניין  -בין אם המדובר בעמילות מכס ,שילוח אווירי

או ימי ,שירותי בלדרות בינלאומיים או פנים-ארציים ,שירותי
 TPLאו משלוחים לתערוכות .חכם ,מהיר ובעיקר  -פשוט .כך,
הלקוח יכול להתרכז בתחומי הליבה שלו ולהותיר בידי UPS
את הטיפול במה שהיא מומחית בו :ניהול משלוחים ושרשרת
אספקה.
נוסף על-כך ,כדי לתת מענה הולם להתרחבות הסחר עם
השוק הסיני  54% -מן העסקאות בתחום הלוגיסטיקה בעולם,
ברבעון הראשון בשנת  ,2016היו באזור סין (לפי פירמת ראיית
החשבון  - )PwCאנו מקיימים ימי עיון במסגרת ,UPS Academy
בנושא בניית שותפות עסקית ושיפור התקשורת עם העמיתים
בסין .ימי העיון מותאמים לכל מי שעובד עם ספקים סינים
או בוחן השקעה בשוק הסיני .זאת ועוד ,השנה ציינו את
המחזור ה 20-במספר של קורס הדגל של האקדמיה “ -שילוח
וסחר בינלאומי" ,העוסק בנושאים המרכזים והמהותיים ביותר
בתחום השילוח ,ושם דגש בחיסכון בעלויות ובמשאבים.
שנת  2016טומנת בחובה הזדמנויות רבות בתחומי המסחר,
הלוגיסטיקה וה ,e-Commerce-ואנו ב UPS-שמחים להיות
שותפים לדרך ולסייע ללקוחותינו להשיג את מטרותיהם
העסקיות.
שלכם,
ליאור שגיא ,מנכ"ל  UPSבישראל

קוראים יקרים,
ניהול שרשרת אספקה ( )SCMהשתנה באופן דרמטי ,במהלך
השנים האחרונות .לחברות רבות יש ספקי ייצור בחו"ל,
השקעה עצומה בשיפור איכות המוצרים ,צמצום עלויות,
ופישוט תהליכים .הרעיון של דיווח אחד וניהול בכל מקום,
שהארגון צריך בגלובוס ,הופך להיות הסטנדרט החשוב ביותר
לניהול שרשרת האספקה של הארגונים.
הפסגה הבינלאומית ה 16-לניהול שרשרת האספקה,
המתקיימת ביום  ,6.6.16היא המפגש השנתי של האיגוד
הישראלי לניהול שרשרת האספקה  .ISCMAהמפגש מסכם
שנת פעילות מלאה וגדושה בפריצות דרך ,בתחומים רכש
אסטרטגי ,לוגיסטיקה עירונית ,מפגש תעשיות ביטחוניות,
מפגש פורום בכירים ועוד חידושים ,חדשנות וחתירה
למקצועיות ולהשפעה עם עוצמה של יותר מ 830-חברים

ממאות ארגונים במיגוון ענפי התעשייה בישראל.
המפגש ביום  6.6.16הוא האירוע ,שנותן את ההזדמנויות
הטובות ביותר ללמוד ממומחים בתעשייה ,ממרצים בכירים
הנותנים היבטים עסקיים קריטיים ,ממקצוענות לשמה ,כלים
וידע ,בד בבד עם ההזדמנות להתחבר לקהילה העסקית
הדומיננטית בישראל ,בתחום ניהול שרשרת האספקה.
אני מברכת את יציאתו לאור שוב של כתב העת “ -מי ומה
בשרשרת האספקה" ,בניצוחו של אלי יצחקוב  -כתב עת
מכובד ,מרשים ,חדשני וברמה הגבוהה ביותר בתחום בישראל.
בברכה,
נאוית אדר ,מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
ISCMA
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דברי

ברכה
קוראים יקרים,
תפקידו של נספח מסחרי מאפשר זווית ראייה ייחודית:
מחד ,ראיית מקרו של תהליכים ,של מגמות ושל מצב כלכלי;
ומאידך ,הכרת החברה העסקית עד לרמת האדם .כנספח
מסחרי בשגרירות בלגיה ,בישראל ,אני מכיר את השווקים
הישראלי והבלגי ,על מיגוון התעשיות והמגזרים שנכלל בהם.
עם היקף יבוא מבלגיה (כולל יהלומים) של כ 3.3 -מיליארד
דולר ,בשנת  ,2015ועם יצוא ישראלי (כולל יהלומים) בסכום
של כ 2.3 -מיליארד דולר באותה השנה ,אני מודע לאתגרים
הקיימים בסחר ההדדי בין המדינות ,אך גם לפוטנציאל העצום
הטמון בו ,שעדיין רחוק ממיצוי מלא.
אחד מן התחומים המבטיחים ביותר בבלגיה ,בכלל; ובאזור
הפלמי ,בפרט ,הוא הלוגיסטיקה .חברות גלובליות רבות ,וגם
חברות ישראליות לא מעטות כבר מודעות ליכולות הבלגיות
בתחום זה ,והן נעזרות בשירותים הלוגיסטיים הבלגיים,
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 מ800-
מרכזי הפצה אירופיים של חברות שונות.

כמות זו היא בעלת הריכוז הגבוה ביותר ,באירופה ( 6מרכזי
הפצה על כל  100קמ"ר) .נוסף על-כך ,לבלגיה  -מערכת
כבישים ,המרושתת ביותר באירופה; נמל אנטוורפן ,שהוא
השני בגודלו ביבשת; וגישה ליותר מ 60%-מכוח הקנייה
האירופי ברדיוס של  500ק"מ .אין פלא ,שתחום הלוגיסטיקה
הוא אחד מן המפותחים ביותר באזור הפלמי ,בבלגיה ,תוך
שהוא תורם יותר מ 9%-לערך המוסף ,שמייצרת הכלכלה
הפלמית.
אלי יצחקוב ,העומד בראש מערכת כתב העת “מי ומה
בשרשרת האספקה" ,מכיר היטב את התחום הלוגיסטי
בבלגיה .באמצעות הכתבות על חברות בלגיות ,המופיעות
בגיליונות כתב העת ,ובזכות חומרים נוספים שהוא שוקד
עליהם ,הוא תורם תרומה משמעותית לקידום הסחר בין
ישראל לבין בלגיה ,ולטובת כל החברות והנוגעים בדבר.
בברכת פעילות כלכלית מוצלחת,
יעקב למפרט ,הנספח המסחרי הפלמי
שגרירות בלגיה ,ישראל

קוראים יקרים,
אני שמח להימנות עם קבוצת המברכים המכובדת בכתב
עת 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.
אני שמח לבשר לכם ,כי במהלך השנה החולפת קבוצת טבת
רכשה את פעילות הלוגיסטיקה וההפצה של חברת בנדור,
וכיום היא מנהלת אותה במתחם טבת באבן יהודה .נוסף על-
כך ,קבוצת טבת מקימה במרץ מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) חדש
בפארק נמלי ישראל ,בעורף נמל אשדוד ,והוא צפוי להיפתח
בחודש ינואר  .2017שטח המרלו"ג הוא כ 16-דונם ,ושטח
המחסן הוא כ 12-אלף מ"ר .המרלו"ג יכיל תשתיות חדישות
ואמצעים מתקדמים ביותר ,וייתן מענה מיטבי לחברות
מובילות בישראל.
אני שמח לבשר לכם ,כי קבוצת טבת הטמיעה בהצלחה
מודול ייעודי לחיוב לקוחות ( .)Billingמודול זה משתלב עם
מערכת ניהול המחסן ()Warehouse Management System
[ ]WMSועם מערכת המחשוב המרכזית לניהול משאבי הארגון
(.]ERP[ )Enterprise Resource Planning
שרשרת הערך באספקת מערכות
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נוסף על-כך ,קבוצת טבת מתכננת להטמיע מערכות
וטכנולוגיות נוספות ,כגון :מערכת בינה עסקית (Business
 ,]BI[ )Intelligenceטכנולוגיות מתקדמות לליקוט פריטים,
ומערכת לניהול מערך הפצה.
קבוצת טבת תמשיך להשקיע כל מאמץ ,כדי לנהל באפקטיבית
וביעילות מערכות ניהול איכות ,ניהול סביבתי ,וניהול בטיחות
ובריאות בתעסוקה .נוסף על-כך ,היא החלה להקים מערכת
לניהול אבטחת מידע (מנא"מ) .אני מנצל הזדמנות זו ,כדי
להודות למחלקות ההנדסה והאיכות על תרומתן הרבה
לעמידה במבדקים בין-לאומיים ,שנערכו במתחמי הקבוצה
ובאתרי לקוחותיה.
לסיום ,קבוצת טבת תמשיך להשקיע תשומות רבות בחקר
שרשרת האספקה ובפיתוח יכולות הנדסיות וטכנולוגיות
מתקדמות ,כדי לתרום ערך-מוסף ,הן ליבואנים והן 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

