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

- מנכ"ל מכון היצוא הישראלי / דדו מסיקה - מנכ"ל קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים

דברי המקצוענים: 8 ניהול איכות ספקים במגזר תעשיית הציוד הרפואי / אלון בן-יעקב 
ואלי יצחקוב 12 תכנית להמשכיות עסקית / מוטי רוזנבוים ואלי יצחקוב 16 איום קיברנטי 

ואבטחת מידע / ארז קרינר ואלי יצחקוב 62 מי אחראי לנזק של רטיבות למטען מיובא של 

נייר? / עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז 64 תכנון ביקושים ללא תחזית - על-פי מודל "הצלף העיוור" / שלמה ארליך

המטענים  במסופי  חידושים   26 יצחקוב  ואלי  לונדון  יפעת   / מיידי  למשלוח  זמינים  רכיבים  מבחר   22 מהשטח:  סיפורים 
הימיים / אלי יצחקוב ורווה כהנר 30 קידום היצוא ושיתופי פעולה בין-לאומיים / אלי יצחקוב ונחמה ברנד 34 מכאן, לישראל ולכל 

ראובן  40 יונגהיינריך מציגה: חדשנות בכל התחומים /  ואדווה בת-גדי  יצחקוב  אלי  העולם / 

 קינן ואלי יצחקוב 44 הגשמה עצמית בסביבת התעסוקה המודרנית / אלי יצחקוב ומירי כהן

Port of Zeebrugge 48 / אלי יצחקוב ואלון משה 54 לוגיסטיקה בסביבת עבודה משתנה 
ואורנה פרץ  אלי יצחקוב   / Non-standard cargo is our standard 56 וצומחת / אלי יצחקוב

60 תמיכה תפעולית ברפואת העתיד / אלי יצחקוב
תמונת השער: מלגזה מסוג DFG 690 של יצרן המלגזות יונגהיינריך )Jungheinrich( - באדיבות חברת אמקול.

ת כ ר ע מ ה ר  ב ד

ה ק פ ס א ה ת  ר ש ר ש ב ה  מ ו י  מ 4

ם י נ י י נ ע ן  כ ו ת

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, 
יניב רובינשטיין, אדריאנה רוזנטל, עמוס שפירא  ארז לוי, יפעת לונדון, איל מאיו, דדו מסיקה, עו"ד גיל נדל, גיל פיינגולד, אורנה פרץ, ציפי קורן, ראובן קינן, 
עריכה גרפית ועיצוב שער: גילה כץ  עיצוב מודעות: גילה כץ  מו"ל: איכות ומצוינות בניהול: ת"ד 6703, 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-13 של 
כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה". גיליון זה 
הופק בתקופה קצרה ביותר. זאת, לאור הקדמת 
הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לניהול שרשרת 
לשמר  שהצלחנו  שמח  אני   .ISCMA האספקה 
את הרמה הגבוהה של הגיליון, ולכלול בו מיגוון 
נושאים מרתקים למרות משך הזמן הקצר שעמד 
לרשותנו. כולי תקווה, שתקופת הקיפאון הכלכלי 
תעסוקתי.  ובביטחון  עסקית  בצמיחה  תתחלף 
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 

במגזר  ספקים  איכות  ניהול  הבאים:  בנושאים 
להמשכיות  תכנית  הרפואי,  הציוד  תעשיית 
עסקית, איום קיברנטי ואבטחת מידע, מי אחראי 
נייר? ותכנון  לנזק של רטיבות למטען מיובא של 
"הצלף  מודל  על-פי   - תחזית  ללא  ביקושים 
כתבות  מכיל  הגיליון  על-כך,  נוסף  העיוור". 
מרתקות מן השטח, העוסקות בנושאים הבאים: 
חידושים  מיידי,  למשלוח  זמינים  רכיבים  מבחר 
במסופי המטענים הימיים, קידום היצוא ושיתופי 
הגלובלי  הלוגיסטי  המרכז  בין-לאומיים,  פעולה 
של ס.ל.א מקבוצת טבע, חדשנות בכל התחומים 
אצל יצרנית המלגזות יונגהיינריך, הגשמה עצמית 
 ,Port of Zeebrugge מודרנית,  תעסוקה  בסביבת 
 - וצומחת  משתנה  עבודה  בסביבת  לוגיסטיקה 
 ,Non-standard cargo is our standard ,FOX בקבוצת

ותמיכה תפעולית ברפואת העתיד.
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,

לפגישה  ביום שנראה שגרתי, הוזמנתי להצטרף  20 שנה,  לפני 
בנושא פרויקט מסקרן ומלהיב: הבאת UPS לישראל. 

בתוך פחות משלושה חודשים כבר היינו בתוך העשייה. עובדים 
ספורים, שלא ידעו הרבה, אבל עם הרבה התלהבות ונחישות, 
3 מסחריות ירוקות קטנות ו-3 קטנועים, גם הם ירוקים, מעט 
וגדלנו  יחד,  זאת  ותקוות. עשינו  והמון חלומות  עובדות  ידיים 

בהדרגה - כמו משפחה.
עובדים,   900 כמעט  המעסיק  לארגון,  הפכנו  קטנה  ממשפחה 
מפעיל 175 רכבים, ונותן שירות לעשרות אלפי לקוחות. הערכים 
שלנו נשמרים עד היום - המשפחתיות, ראיית העובדים כנכס 
לכל  לדרך,  כשותפים  הלקוחות   - וכמובן  שלנו,  ביותר  היקר 

אורכה. 
היום, לאחר 20 שנות פעילות בישראל, אנו גאים להעניק לעשרות 
אלפי לקוחותינו את כלל פתרונות השילוח והלוגיסטיקה - כל 
החל  וביבשה:  באוויר  בים,  סוג,  ומכל  גודל  בכל  משלוח, 

ממשלוח מעטפה ועד לשילוח רכב מרוץ. 
כלל-עולמית  פריסה  על  הנשען   ,UPS של  הלוגיסטי  המערך 
מקצועיים  פתרונות  מספק  ניסיון,  שנות  מאה  ועל  רחבה 
ויצירתיים עבור מיליוני לקוחות בעולם, בין אם בשילוח אווירי 
ובעמילות  לוגיסטיים  מיוחדים, בפתרונות  ימי, במשלוחים  או 

מכס, וכל זאת, בסנכרון מושלם לאורך שרשרת האספקה. 

ללא  פועלת   UPS העסקית,  ההתרחבות  לצד  כי  לציין,  חשוב 
יוצא  באופן  ובקהילה,  בסביבה  מטרות  קידום  למען  הרף 
אנו  הטכנולוגית,  החדשנות  בזכות  הלוגיסטיקה.  בתחום  דופן 
מצליחים לצמצם מרחקים של נסיעות ושל טיסות, ומפחיתים 
פליטת פחמן דו-חמצני. בקהילה אנו גאים להמשיך, כבר יותר 
מחמש שנים, את החיבור הייחודי לתיכון ברנקו-וייס ברמלה, 
שעות  מאות  ומעניקים  החברה  עובדי  נרתמים  שבמסגרתו 

מזמנם לחניכה ולקידום נוער בסיכון. 
להודות  ברצוני  העשרים,  בשנתנו  זו,  מיוחדת  בהזדמנות 
מיומה  איתנו  דרכם  את  שהחלו  אלה  היקרים,  ללקוחותינו 
הראשון של החברה, ואלה שהצטרפו אלינו בשנים האחרונות: 
מוביל,  ארגון  להיות   UPS-ל מאפשרים  שאתם  על  תודה 
שמצוינות ונשמה הן הבסיס לעשייה שלו, ועל שאתם מאפשרים 

לנו להגשים חלומות ולהבין שהכול אפשרי.

אני מאחל לכולנו, שנמשיך להוביל, יחד, באהבה.

שלכם,

ליאור שגיא
מנכ"ל 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,

ביצועי  על  המשפיעה  מורכבת,  עסקית  בתקופה  נמצאים  אנו 
העלויות  גדלות  המורכבות,  שגדלה  ככל  האספקה.  שרשרת 
 ."Keep it Simple"ב יש להתמקד   - זמני התגובה  ומתארכים 
תניב  ולפשטות,  להתמקדות  בדרך  האספקה,  שרשרת  כלומר: 

דרך חדשה ליצירת יתרון תחרותי וצמיחה לארגונים.
האיגוד  ופועל  דן  רבים  ותחומים  נושאים  ועוד  אלה  כל  על 
שנוספים   ,ISCMA האספקה  שרשרת  לניהול  הישראלי 
כדי   - התחום  מן  רבים  ומנהלים  ארגונים  חברות,  לשורותיו 

להיפגש, להכיר, ללמוד וללמד.
והבינוניים  הגדולים  ארגונים  מ-520  יותר  חברים   ISCMA-ב
המובילים  החברות  וספקי  התעשיות,  מיגוון  כולל  בישראל, 

בייעוץ, בשירותים ובטכנולוגיה לתחום.

ברצוני להביע תודה גדולה! לכל החברים באיגוד על האמון רב, 
הנכונות לתרום, ללמוד, להתלבט, ללמד ולשתף פעולה. 

להוצאתו לאור, בפעם הנוספת, של כתב העת המכובד, המקצועי 
והמרשים - "מי ומה בשרשרת האספקה" - ברצוני להביע את 
המקצועיות  ועל  ההתמדה  על  יצחקוב  לאלי  הרבה  הערכתי 

באיכות וברמה הגבוהות ביותר ללא פשרות.

בברכה,

נאוית אדר
מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה

ISCMA
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קוראים יקרים,

עת  בכתב  המכובדת  המברכים  קבוצת  עם  להימנות  אני שמח 
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.
בהצלחה  הטמיעה  טבת  קבוצת  כי  לכם,  לבשר  שמח  אני 
מתחמי  כל  כיום,  בקבוצה.  מתקדמת  איכות  ניהול  מערכת 
בדרישות  עומדים  ובכפר-סבא(  בקסם  )באשדוד,  הקבוצה 
ISO 9001:2008. יתרה מזו, הקבוצה פועלת במרץ, כדי לקבל 
הסמכות ל-OHSAS 18001:2007 ול-ISO 14001:2004, והיא 

תשלים תהליך זה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2014.
חתמה  טבת  קבוצת  כי  לכם,  לבשר  שמח  אני  על-כך,  נוסף 
)מרלו"ג(  לוגיסטי  מרכז  להקמת  הסכם  על  סטאר  חברת  עם 
הוא  המרלו"ג  שטח  אשדוד.  נמל  בעורף  ישראל,  נמלי   בפארק 

כ-16 דונם, ושטח המחסן הוא כ-12 אלף מ"ר. המרלו"ג יכיל 
מענה  וייתן  ביותר,  מתקדמים  ואמצעים  חדישות  תשתיות 

מיטבי לחברות מובילות בישראל.
בחקר  רבות  תשומות  להשקיע  ממשיכה  טבת  קבוצת  לסיום, 
וטכנולוגיות  הנדסיות  יכולות  ובפיתוח  האספקה  שרשרת 
מתקדמות, כדי לתרום ערך-מוסף, הן ליבואנים והן לתעשיינים 
וליצואנים. כיום, אפשר כבר לומר, כי קבוצת טבת מובילה את 

הידע בתחום זה, במדינת ישראל.
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,

השנה החולפת הייתה אחת מן המאתגרות ליצואנים בישראל, 
השנייה  השנה  זו  ביצוא,  קיפאון  במגמת  התאפיינה  והיא 
ברציפות. למרות השנתיים הקשות, מדינת ישראל - שבחודש 
עבר  אל  לצעוד  ממשיכה   - לעצמאותה  שנים   66 חגגה  שעבר 
קום  מאז  הישראלי.  ליצוא  תודות  רבות  כלכלית,  עצמאות 
המדינה ועד היום, היצוא הישראלי )ייצוא סחורות ושירותים( 
לכ-95   ,1948 בשנת  דולר,  מיליוני  מכ-6   - אלף   16 פי  גדל 
ביותר,  המשמעותית  ההאצה   .2013 בשנת  דולר,  מיליארד 
ביצוא הישראלי, התרחשה בעשורים האחרונים - גידול בשיעור 

ממוצע של 7.7% בשנה. 
מוטלים  אינה  ולחוסנה  ישראל  לכלכלת  היצוא  של  חשיבותו 
להמשך  ביצוא  התלות  גם  כמו  שלנו,  המשק  מבנה  בספק. 
 3 של  גידול  כל  כי  נציין,  לשם המחשה  ברורים.  הם  הצמיחה 
מיליארד דולר ביצוא מייצר כ-27 אלף מקומות עבודה. ההאטה 
של  יוצא  פועל  הן  האחרונות  השנתיים  של  הסטגנציה  ואף 
מן  כתוצאה  העולמית  בתחרות  העז  הגידול  השקל,  התחזקות 
התמתנות  וכן  בארץ,  הייצור  עלויות  העולם,  בשווקי  ההאטה 
ישראל. יש  של  המרכזיים  היצוא  מיעדי  בחלק  הביקושים 
לשבח צעדים חשובים, ששרי האוצר והכלכלה הכריזו עליהם 
של ערבויות  הגדלת  בין-היתר,  והכוללים,  השנה   בתחילת 

חוץ,  סיכוני סחר  לביטוח  חברת “אשרא”, החברה הישראלית 
את תכנית “כסף חכם” לעידוד 100 יצואנים קטנים ובינוניים, 
וסיוע בשיווק לחו”ל. עם זאת, יש להרחיב את היקף הצעדים 
ולכלול בהם מספר משמעותי יותר של יצואנים שיוכלו ליהנות 
לחזור  כדי  ודינמי,  צומח  יצוא  חייב  הישראלי  המשק  מהם. 
של  הרבים  לאתגרים  הנדרשים  משמעותיים,  צמיחה  לפסי 

כלכלת ישראל.
מכון היצוא עומד לצד היצואנים אל מול אתגרי העתיד. נמשיך 
בפעילותנו השוטפת, שבמסגרתה נעניק תמיכה ליצואנים במיגוון 
וקידום  הכוונה  עסקי,  ומודיעין  מידע  מרכזי  כגון:  תחומים, 
בתחומי  מקצועי  ייעוץ  שונים,  ולמגזרים  מתחילים  ליצואנים 
פיננסי,  ייעוץ  והרגולציה,  ובתחום התקינה  הסחר הבין-לאומי 
איתור שותפים עסקיים, ליווי ענפי ויצירת פעילויות ייחודיות, 
שייתפרו כחליפה עבור יצואן יחיד או ענף. אנו מאמינים בכוחו 
של היצוא הישראלי להגברת אופייה וחוזקה הכלכלי של מדינת 

ישראל, ופועלים ללא ליאות להשגת יעדים אלה.
בברכת יצוא מוצלח ושנת עסקים פורייה,

עופר זקס
מנכ"ל מכון היצוא הישראלי
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"אנו צועדים יד ביד במשך 12 שנים ומרגישים 
חלק ממשפחה. אני מנצל הזדמנות זו, כדי להודות 
שיתוף  על  לוגיסטיים  שירותים  טבת  לקבוצת 
פעולה מקצועי פורה, על נכונות לספק שירות 
מיטבי בכל מועד, ועל יכולת לספק מענה ההולם 

את צורכי השוק המשתנים". 

יקי בר, מנכ"ל
ח.י. שירות ולוגיסטיקה

"זאת אחת ההחלטות הטובות ביותר שקיבלנו - 
ידע  בעלת  לחברה  הלוגיסטיקה  את  להוציא 
ומומחיות בתחום. אני רוצה להודות לקבוצת טבת 
שירותים לוגיסטיים על רמת השירות הגבוהה, על 
מענה  לספק  היכולת  ועל  התפעולית  הגמישות 
מיטבי בעתות של עומס. בזכותה נמשיך להוביל 
את מיגוון הפתרונות, שאנו מציעים למגזר המטבח 

המוסדי". 

יגאל עמית, מנכ"ל ובעלים
שרותי ארגל 

"מכל שלל ההמלצות שקיבלנו בתחילת דרכנו, אין 
לשתף  הייתה  החשובות  ההמלצות  שאחת  ספק 
פעולה עם ספק לוגיסטיקה מקצועי בתחום. בזכות 
עסקי  לפיתוח  יקר  זמן  לנו  התפנה  זה  מהלך 
ולהרחבת הפעילות. אנו רוצים להודות לקבוצת טבת 
הנדסית-טכנולוגית  יכולת  על  לוגיסטיים  שירותים 
בכל  מיטבי  מענה  לתת  נכונות  על  ביותר,  גבוהה 
שעות היממה, ועל יכולת לספק מענה מהיר, התואם 

את צורכי epk ואת צורכי הלקוחות הסופיים".

רן שכטר, מנכ"ל
epk

"אנו בקבוצת FOX מתמודדים עם סביבת עבודה 
חייבת  שינוי  על  שלנו  התגובה  וצומחת.  משתנה 
להודות לקבוצת טבת  אני מבקש  מיידית.  להיות 
שירותים לוגיסטיים על שירות ברמת איכות גבוהה, 
על יכולת להתמודד בהצלחה עם שינויים תכופים, 
נחישות  ועל  מיטביים,  ומקצועי  אנושי  מענה  על 

לספק את הפתרון המיטבי לכל אתגר". 

ברק מסה, סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה
FOX קבוצת

אנחנו אלה שרוצים
להגיד לכם תודה!
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