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ס.ל.א מקבוצת טבע, בפארק התעשייה חבל  )המרלו"ג( הגלובלי של  המרכז הלוגיסטי 
מודיעין, ליד שוהם, הוא אחד מן המרכזים הלוגיסטיים הגדולים בעולם לאחסון תרופות 
וציוד רפואי ולהפצתם. המרלו"ג מספק שירותי לוגיסטיקה והפצה לחברות פרמצבטיות 
טבע  חברת  מוצרי  את  המשווקת  )היחידה  ישראל  לטבע  הפצה(,  )שותפי  בין-לאומיות 
הקופקסון,  לחטיבת  טבע,  של  והכימיה  התפעול  לחטיבות  הישראלי(,  בשוק  העולמית 
וליחידת השילוח הבין-לאומי. המוטו של המרלו"ג הוא: "מכאן, לישראל ולכל העולם", וכל 

אלי יצחקוב ואדווה בת-גדיזאת, ברמת איכות ושירות גבוהה ביותר וביעילות מרבית

החלטה  של  תוצאה  היא  ס.ל.א  של  הגלובלי  הלוגיסטי  המרכז  "הקמת 
מהם  ולהעביר  הייצור,  בעולם  להתמקד  טבע  למפעלי  לאפשר  אסטרטגית 
הידע  בעלת  ס.ל.א  של  המצוינות  למרכז  והשינוע  הלוגיסטיקה  ניהול  את 
והלוגיסטיקה  התפעול  מנהל  חליפה,  גיל  אומר  כך  בתחום".  והמומחיות 
בחברת ס.ל.א. והוא מוסיף: "הקמת המרלו"ג תרמה לשיפור ניכר בביצועים 
ולהפחתת עלויות )ולדוגמה: שיפור זמינות המוצרים, קיצור משכי האספקה, 
שיפור הגמישות התפעולית, הפחתת רמות המלאי, וכו'(. זאת, בזכות איחוד 
האספקה,  בשרשרת  פעילויות  מיגוון  ריכוז  יחיד,  למרלו"ג  רבים  מחסנים 
שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, יצירת תהליכים סטנדרטיים, שימוש בשפה 

אחידה, קידום שקיפות המידע, ועוד".

מי היא חברת ס.ל.א?
חברת ס.ל.א הוקמה בירושלים, בשנת 1901, ומראשית דרכה הייתה החלוצה 
ואלשטיין  לוין  סלומון,  המייסדים:  שמות  הישראלי.  הפרמצבטי  בעולם 
יוצרים את שם החברה - ס.ל.א. במהלך השנים, החברה שיווקה את מוצריה 
והפכה  התפתחה  ס.ל.א  השנים,  עם  התיכון.  המזרח  רחבי  ובכל  בישראל 
חברת   - פרמצבטיות בע"מ  תעשיות  טבע  לחברת  קשורה  חברה  להיות 

הפרמצבטיקה  חברות  מ-10  אחת  ביותר,  הגדולה  הישראלית  התרופות 
ס.ל.א היא חברת  כיום,  הגנרי.  והחברה המובילה בתחום  בעולם,  הגדולות 

הפצה לתרופות ולציוד רפואי בבעלות מלאה של חברת טבע.

בתי- החולים,  קופות  זה:  ובכלל  לקוחות,  מ-5,000  יותר  משרתת  ס.ל.א 
לקוחות  בריאות,  שירותי  בתי-אבות,  פארם,  ורשתות  פרטיים  מרקחת 
בעלות  חנויות  בתי-טבע,  ביתיים,  מטופלים  רפואיים,  ומרכזים  מוסדיים 
הפלסטינית,  ברשות  ובתי-מרקחת  רפואיים  מרכזים  לתינוקות,  מומחיות 

מעבדות דיאגנוסטיקה, מפעלי טבע בישראל ובעולם, וכו'.

ערך- שירותי  אחסנה,  הובלה,  יבוא,  כגון:  שירותים,  מיגוון  מספקת  ס.ל.א 
ממונה  רוקח  שוטפות,  מכירות  על  מידע  שירותי  קירור,  שרשרת  מוסף, 
)QP[ )Qualified Person[, גביית כספים וניהול אשראי, שירותים לוגיסטיים 
לתעמולה ולכנסים, הפצה )כולל עד הבית(, שירותי אחיות עד הבית,  ועוד. 
השירותים ניתנים למפעלי טבע, לאתרי טבע, לשותפי הפצה הפועלים בתחום 
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דרישות מוגדרות  על-פי  פועלת  החברה  וללקוחותיה.  והבריאות  התרופות 
להפצה נאותה )GDP[ )Good Distribution Practice[ ועל-פי תקנים מחמירים 
של חברות תרופות גלובליות, כגון: טבע וחברות רבות אחרות, שתכשיריהן 

מופצים באמצעותה.

 Standard Operation( מערכת ניהול האיכות של ס.ל.א כוללת: מערך נהלים
SOP[ )Procedures[; מערך מבדקי פנים, שמבצעים עורכי מבדקים מוסמכים; 

עמידה בביקורות הבטחת איכות חיצוניות של חברות פרמצבטיות גלובליות; 
מערך הדרכות מבוקר; ניהול בקרת שינויים, וכו'. נוסף על-כך, ס.ל.א עונה 
זה:  ובכלל  טבע,  של  נאותה  עסקית  להתנהגות  הסטנדרטים  דרישות  על 
 OXLEY &( סרבנס-אוקסלי  חוק  על-פי  נאותה  עסקית  להתנהגות  הקוד 
 Foreign( זרות  במדינות  המושחתת  ההתנהלות  חוק   ,]SOX[  )SARBNES

Corrupt Practices Act( ]FCPA[, מניעת שוחד )Anti- Bribery(, וכו'.

כגון: תרופות  ביותר מ-35 אלף מוצרים בקטיגוריות שונות,  ס.ל.א מטפלת 
ויטמינים,   ;]OTC[  )Over The Counter( מרשם  ללא  ותרופות  מרשם 
מינרלים ותוספי תזונה; מזון ומוצרי צריכה לתינוקות; מוצרי דיאגנוסטיקה; 
קוסמטיקה רפואית; ציוד רפואי; מוצרי ספיגה; מוצרי אופטיקה; חומרי-גלם; 

חומרי-אריזה; ועוד.

לדברי חליפה: "ס.ל.א מספקת את שירותיה ל-12 מפעלים ואתרים של טבע 
בישראל, לחברות הבנות של טבע ולכ-30 חברות שונות במיגוון סגמנטים, 
מסופקים  השירותים  ועוד.  גנריקה,  מרשם,  ללא  תרופות  פארמה,  כגון: 
בעשרות שרשרות אספקה בתצורות שונות, כדי לתת מענה הולם על הצרכים 
לספק  היא  ס.ל.א  של  המומחיות  הייחודיים.  מאפייניו  ועל  לקוח  כל  של 
ללקוח את השירותים המיטביים מתוך סל השירותים הכולל, ולהתאים לו 
כל  מזו, תפקידנו הוא לעשות  יתרה  את רמת השירות ההולמת את צרכיו. 
מאמץ, כדי שכל אחד מן הלקוחות, קטן כגדול, יקבל תמורה גבוהה לכספו 

ושיהיה שבע-רצון מרמת השירות שהוא מקבל מאיתנו".

על-ידי  מצטיין  כספק  ברציפות,  השנייה  השנה  זו  נבחרה,  ס.ל.א  חברת 
הסתדרות הרוקחים בישראל.

מרכז לוגיסטי גלובלי
נמשכה  והיא   ,2008 בשנת  החלה  ס.ל.א  של  הגלובלי  המרלו"ג  הקמת 
דולר. הקמת המרלו"ג  מיליון  יותר מ-150  הייתה  עלות ההקמה  כשנתיים. 
הייתה אתגר מיוחד במיגוון היבטים, ובכלל זה, בהיבט הלוגיסטי - התרופות 
הן מוצר רגיש ויקר, עתיר רגולציה, ומחייב פרוטוקולים של אחסון והבטחת 

איכות קפדנית.

הסביבה  איכות  על  שמירה   - ירוקה  בנייה  על  התבססה  המרלו"ג  הקמת 
וחיסכון באנרגיה. 

נוסף על-כך, המרלו"ג נבנה כשתי יחידות מבנה נפרדות, כדי למזער סיכונים 
ולהבטיח את ההמשכיות העסקית בתרחישי אסון. כל התשתיות הקריטיות 
 Data( הנתונים  מרכז  ולדוגמה:  ומגובות,  מוגנות  במרלו"ג  המידע  ומערכות 
אדמה,  מרעידות  מוגן  והוא  פני האדמה,  קומות מתחת  שתי  נבנה   )Center

מהתקפות כימיות, וכו'.

להלן נתונים כמותיים על המרלו"ג:
שטח כולל: 77 דונם.	 
שטח בנוי: 50 אלף מ"ר.	 
אורך המבנה מקצה אל קצה: 400 מ'.	 
משקל כולל של מערכות המידוף במרלו"ג: 4,200 טונות.	 
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מרלו"ג ס.ל.א משמש מרכז למצוינות לוגיסטית בטבע 
ישראל. הנהלת המרלו"ג מובילה מהלכים של שיפורים 

ושל חדשנות בכל תהליכי עבודה - החל מן היבוא והיצוא, 
ועד להפצה בשרשרת הקירור

הקמת המרלו"ג התבססה על בנייה ירוקה - שמירה על 
איכות הסביבה וחיסכון באנרגיה. נוסף על-כך, המרלו"ג 
נבנה כשתי יחידות מבנה נפרדות, כדי למזער סיכונים 

ולהבטיח את ההמשכיות העסקית בתרחישי אסון

מבט על המרלו"ג

המחסן האוטומטי

חבילות משונעות לאזור ההפצה
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אורך כולל של מתזי הכיבוי במרלו"ג: 70 ק"מ.	 
גובה המחסנים האוטומטיים )מעל פני הקרקע(: 42 מ'.	 
כמות העגורנים במחסנים האוטומטיים: 11.	 
כמות פתחי פריקה/טעינה: 82.	 
כמות ההזמנות: יותר ממיליון בשנה.	 

בעולם,  המתקדמות  מן  הן  במרלו"ג  המופעלות  החדשניות  הטכנולוגיות 
 Automated storage and( אוטומטיות  ואחזור  אחסון  מערכות  כוללות:  והן 
המגיעים  טובין,  של  העיקרון  על  המבוססות   ,]AS/RS[  )retrieval systems

מערכות  כגון  אוטומטיות,  ליקוט  מערכות   ;)Goods-to-Man( האדם  אל 
בשעה;  חבילות  מ-1,000  יותר  להכין  המאפשרות   ,"OSR"-ו  "A-Frame"
מערכות ליקוט על-פי אור )PTL[ )Pick-to-Light[; מערך מסועים אוטומטי 

)Automated Conveyor Systems(, ועוד.

לניהול  מתקדמת  מערכת  כוללות:  במרלו"ג  הטכנולוגיות  על-כך,  נוסף 
]WMS[, המנהלת את המשימות   )Warehouse Management System( מחסן 
בטיחות  מערכת  מיטבי;  משאבים  ניצול  ומבטיחה  במחסן  התפעוליות 
באזור  המתבצעות  בתנועות  השולטת  רמזורים(,  מערך  )כולל  מתקדמת 
 Transportation( הרמפות; מערכת לניהול מיטבי של מערך ההובלה וההפצה

Management System(; ועוד.

כל המידע זורם למרכז שליטה ובקרה )שו"ב( במרלו"ג, הפועל ברצף )24/6(. 
האספקה,  בשרשרת  מרבית  ויעילות  גבוהה  אפקטיביות  מובטחות  כך 
שבאות לידי ביטוי במיגוון פרמטרים, כגון: קצב קבלה גבוה, אמינות מלאי 
גבוהה, זמני אספקה קצרים ביותר, דיוק אספקה גבוה, עמידה בסטנדרטים 
מחמירים ביותר, הפחתת עלויות, ועוד. כבר היום, המרלו"ג מפיץ מדי יום 

כ-1,500 משטחי תרופות לישראל ולכל העולם )שני מטוסי ג'מבו מדי שבוע(, 
והוא יגיע עד לסוף השנה ל-90% ניצולת אחסון.

חליפה אומר: "אפשר להסתכל על המרלו"ג גם בהיבט אחר ולהגדיר אותו 
משותפי  הן  הזמנות,  בקבלת  מתחיל  התהליך  הזמנות.  של  הרכבה  כמפעל 
ערכות  בהכנת  המוצרים,  בליקוט  נמשך  הוא  הלקוחות,  מן  והן  ההפצה 
המשלוחים  בהפצת  מסתיים  והוא  למשלוח,  ובהכנה  באריזה  צורך,  על-פי 
ערך- שירותי  כוללת  ב'מפעל'  הפעילות  על-כך,  נוסף  ללקוחות.  ובמסירתם 
מוסף, כגון ביצוע פעולות התאמה )הדבקת תווית על מארז המוצר, הוספת 
זו מתבצעת על-פי דרישות איכות  וכו'(. פעילות  עלון למוצר, החלפת עלון, 

מחמירות ביותר ובפיקוח רוקחי הדוק".

מרכז למצוינות לוגיסטית ואקדמיית ס.ל.א
המרלו"ג  הנהלת  בטבע.  לוגיסטית  למצוינות  מרכז  משמש  ס.ל.א  מרלו"ג 
מובילה מהלכים של שיפורים ושל חדשנות בכל תהליכי עבודה - החל מן 
היבוא והיצוא, ועד להפצה בשרשרת הקירור. ובכלל זה, שימוש באמצעים 
כלי-רכב  מיוחדים,  מארזים  מתקדמים,  וניטול  אחסון  אמצעי  הבאים: 
הנהלת  של  המקצועי  הידע  ועוד.  להמכלה,  מיוחדים  מתקנים  ייעודיים, 
המרלו"ג משמש בסיס להקמת המרלו"גים של טבע העולמית )כגון בהונגריה 

ובאנגליה(.

ההכשרות  בתחום  חדשנית  יוזמה  היא   )S.L.E Academy( ס.ל.א  אקדמיית 
וההדרכות, שמחלקת הרוקחות והבטחת האיכות של ס.ל.א השיקה לאחרונה. 
בתחומים  העשרה  ותכניות  קורסים  הכשרות,  כוללת  באקדמיה  הפעילות 
ניסויים  )לדוגמה: הבטחת איכות,  לעולם התרופות  מקצועיים, הרלוונטיים 
מס.ל.א,  מקצוע  לאנשי  מיועדת  הפעילות  וכו'(.  ורגולציה,  רישום  קליניים, 
מחברות  מקצוע  לאנשי  גם  פתוחה  והיא  טבע,  ולעובדי  ההפצה  לשותפי 

אחרות.

אנשי  בהעצמת  שדוגל  ס.ל.א,  של  החזון  מן  חלק  היא  ס.ל.א  אקדמיית 
על-כך, בקידום הידע אצל  ונוסף  ובהעשרתם המקצועית,  המקצוע בחברה 
השותפים העסקיים ואצל העמיתים המקצועיים. הקורסים תורמים לפיתוח 

הידע המקצועי של הלומדים בעולמות האיכות והפרמצבטיקה. 

התמונות בכתבה הן באדיבות חברת ס.ל.א. צלם: אסף פינצ'וק.
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 "הפעילות ב'מפעל' כוללת שירותי ערך-מוסף, כגון
ביצוע פעולות התאמה )הדבקת תווית על מארז המוצר, 

הוספת עלון למוצר, החלפת עלון, וכו'(. פעילות זו 
 מתבצעת על-פי דרישות איכות מחמירות ביותר

ובפיקוח רוקחי הדוק"

מערכת מסועים מתקדמת

ניתוב החבילות באזור ההפצה

אזור ההפצה



מערך ההובלה וההפצה






