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דבר המערכת
קוראים יקרים,
אני שמח לבשר לכם על הפקת הגיליון ה 14-של
כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה" .הפקת
גיליון זה הייתה אתגר גדול עבורי ,כי גיליון
 13המוצלח הציב בפניי רף גבוה מאוד .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.
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.
הגיליון הנוכחי מכיל מאמרים מקצועיים בנושאים
הבאים :יצירת ערך-מוסף בהתקשרות עם לקוח,
ניהול מלאי באמצעות הספק ,הטמעת מערכות
מידע וטכנולוגיות מתקדמות ,מיחזור של משאבים

אלי יצחקוב

בשרשרת האספקה וניצולם המרבי ,ושרשרת
אספקה על-פי המודל" :שתי חברות  -קבוצה
אחת" .נוסף על-כך ,הגיליון מכיל כתבות מרתקות
מן השטח ,העוסקות בנושאים הבאים :נמלי הים
החדשים  -נמל המפרץ ונמל הדרום; מפעל חייו
של שאול כהן; תשתיות מתקדמות ,טכנולוגיות
חדישות ,כוח-אדם מקצועי ,וידע ייעודי לשירות
הלקוחות; מערך התפעול הגלובלי של חברת
אדמה פתרונות לחקלאות; פתרון UPS MULTI
ויתרונותיו; פתרון לוגיסטי למרוץ רומניאקס;
שרשרת האספקה בקבוצת בזן; מלגזות חשמליות
לטיפול במטען כבד; מצוינות לוגיסטית במפעל
בונז'ור; חברת  ,H.ESSERSהמספקת פתרונות
הובלה ולוגיסטיקה אינטגרטיביים ומותאמים
ללקוחות ברחבי אירופה; תעסוקה עם אופק לעתיד
בתעשיות שירות בתי הסוהר; ושרשרת של מוצרי
יופי.
אני מברך את חברי המערכת ,שסייעו לי
בעצותיהם המקצועיות ושאפשרו לי להפיק
בהצלחה גיליון זה.
קריאה מהנה,
אלי יצחקוב ,העורך המקצועי

תוכן עניינים
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דברי ברכה :אירית מועלם  -מנהלת מרכז השתלמויות בר-אילן  /ליאור שגיא  -מנכ"ל
 UPSבישראל  /נאוית אדר  -מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA
יעקב למפרט  -הנספח המסחרי הפלמי ,שגרירות בלגיה ,ישראל  /דדו מסיקה  -מנכ"ל
קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים

6

8

יצירת ערך-מוסף בהתקשרות עם לקוח  /גיל חליפה ואלי
דברי המקצוענים:
הטמעת
) / Vendor Managed Inventory (VMIיפעת לונדון ואלי יצחקוב
יצחקוב
משרשראות
מערכות מידע וטכנולוגיות מתקדמות  /דדו מסיקה ואלי יצחקוב
אספקה למעגלי אספקה  /יצחק (איציק) דנה
שרשרת אספקה אפקטיבית ויעילה
על-פי המודל "שתי חברות  -קבוצה אחת"  /שלמה ארליך ואלי יצחקוב

10

64

12
62

סיפורים מהשטח 16 :העתיד כבר כאן!  /אלי יצחקוב  20מפעל חיים בדרכים  /אלי יצחקוב וטלי מסיקה 24
לשירות הלקוחות  /אלי יצחקוב ושלום אביטל  / ADAMA Global Operations 28אלי יצחקוב ואברהם טל UPS MULTI: Smart 32
 / solutionאלי יצחקוב ואיתן לוי  35פתרון לוגיסטי למרוץ רומניאקס  /אלי יצחקוב  36שרשרת
האספקה בקבוצת בזן  /אלי יצחקוב ואלון משה / High capacity electric forklift trucks 42
אלי יצחקוב ורווה כהנר  46מצוינות תפעולית במפעל בונז'ור  /אלי יצחקוב וגלית לביא (בכר)
 / Family - Pro activity - Innovation 50אלי יצחקוב ואייל מלמד  56תעסוקה עם אופק לעתיד
 /אלי יצחקוב ואלי אזולאי  60שרשרת של מוצרי יופי  /אלי יצחקוב ואדווה כלף

שרשרת אספקה

תמונת השער :קונטיינר אווירי ומטוסי מטען של  .UPSהתמונה היא באדיבות חברת  UPSבישראל.
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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מי ומה בשרשרת האספקה

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,
שוק הסחר הבינלאומי הולך והופך להיות מורכב יותר ,וככל
שעולם השילוח מתקדם ומתפתח ,אנו ב UPS-שמים דגש רב
יותר בפתרונות ייחודיים המותאמים לצורכי הלקוח .ברור לנו,
שכדי לענות באופן החכם והיעיל ביותר על צורכי הלקוח ,עלינו
להשקיע משאבים בטכנולוגיה .טכנולוגיה מתקדמת מהווה
מפתח ליצירת חוויית לקוח איכותית ,ואנו משקיעים בייצור
חוויה שתכלול מהירות ,פשטות ושירות אישי.
גם השנה ,אנו דבקים במשימתנו להיות חוד החנית הטכנולוגי
של הענף ,ולאחר שבשנה הקודמת היינו הראשונים להשיק
שירות לקוחות בצ'ט און-ליין ,שירות הזמין גם בסמארטפון,
היום נציגי השירות שלנו זמינים לכל לקוח ,בכל נושא ,מכל
מקום ,עם מענה במהירות חסרת תקדים.
במסגרת מהפכת "לחיצת הכפתור" ,המאפשרת לנו להזמין כל
מוצר מכל מקום בעולם ,אנו עדים היום לפיתוח פתרונות שינוע
של מזל"טים ,שינחיתו חבילות בבית הלקוח .דוגמה זו ממחישה
את העתיד הטכנולוגי המופלא של תנועת סחורות גלובלית
בניווט חכם יותר ,בלוחות זמנים קצרים יותר ובדיוק מרבי.
חשיבות הבנת השוק והצורך בהכנה לקראת עתיד זה ,מביאים
אותנו להרחיב את תכנית הלימודים באקדמיה של  ,UPSלהפוך
את עובדינו ואת לקוחותינו למקצוענים יותר ,ולתת להם את
הכלים להתמודד עם עולם המחר ,שכבר נמצא כאן .גם בשנתה
השביעית של האקדמיה ,אנו ממשיכים להרחיב ולפתח את

תכנית הלימודים עם ימי עיון בנושאי מכון התקנים ,המכס,
וכמובן קורס הדגל של  - UPS ACADEMYשילוח וסחר
בינלאומי.
לאחר שבשנים האחרונות  UPSנבחרה לחברה ,שתשנע
רכבי ספורט למרוצים שונים בעולם ,ובגולת הכותרת למרוץ
פורמולה  ,1השנה אנו תומכים בקבוצה הישראלית ,אשר
יוצאת למרוץ השטח הארד אנדורו "רומניאקס" ,שנחשב לראלי
הסיבולת הקשה בעולם .במסגרת הפעילות UPS ,תוביל את כל
האופנועים מישראל להרי הקרפטים ברומניה ובחזרה ,בשילוח
ימי ובשילוח יבשתי .כך ,אנו משלבים חסות ספורטיבית עם
ניצול משאבי החברה ומקדמים ערכים של מצוינות ,מהירות
ודיוק ,המאפיינים את הספורט המוטורי.
גם השנה ,חשוב לנו להודות לכם על בחירתכם בנו ,כחברת
השילוח האמינה ביותר בסקר ידיעות אחרונות ובסקר ,BDI
ובהזדמנות זו הייתי רוצה להודות ללקוחותינו ,הבוחרים בנו
מדי יום ומאפשרים לנו להיות ארגון מוביל .אנו מתחייבים
לעשות כל מאמץ לייצר בעבורכם חוויית לקוח איכותית
ואישית ,אשר תוליד שותפות עסקית אמיתית וארוכת טווח.
שלכם,
ליאור שגיא ,מנכ"ל  UPSבישראל

קוראים יקרים,
האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  ,ISCMAכמו
גם כתב עת מכובד זה" :מי ומה בשרשרת האספקה" שמו
להם למטרה :להוות במה מקצועית באיכות הגבוהה ביותר
לתחומי ניהול שרשרת האספקה ,הלוגיסטיקה ,הרכש והתכנון
המובילים בישראל  -במה ,הנותנת ביטוי למקצוענים בתחום,
לחדשנות ,וליישומים ייחודיים מן הארץ ומן העולם.
פעילות האיגוד  ISCMAומטרותיו הן להוות ראש גשר בין
התיאוריות ,המתודולוגיות ,המדיניות והרגולציה בישראל לבין
העולם המעשי האמיתי של התעשייה ושל הארגונים.
בכלכלה עולמית מורכבת וחדשה ,שבה הופרו הכללים המוכרים
לנו ,אנו מעצבי שרשרת האספקה ומנהליה ,נדרשים ליצור כללי
פעולה חדשים .שילוב אתגרים אלה בא לידי ביטוי משמעותי
ומעשי בכלל הפעילויות והמפגשים הרבים של האיגוד הישראלי
לניהול שרשרת האספקה .ISCMA

ב ISCMA-חברים יותר מ 850-מנהלים ממאות ארגונים
הגדולים והבינוניים בישראל ,כולל מיגוון התעשיות ,וספקי
החברות המובילות בייעוץ ,בשירותים ובטכנולוגיה לתחום.
ברצוני להביע תודה גדולה! לכל החברים באיגוד על האמון רב,
הנכונות לתרום ,ללמוד ,להתלבט ,ללמד ולשתף פעולה.
באשר ליציאתו לאור של כתב העת המכובד ,המקצועי
והמרשים " -מי ומה בשרשרת האספקה"  -ברצוני להביע
את הערכתי הרבה לאלי יצחקוב על תרומתו לקידום האיכות
והרמה המקצועית של נושאי שרשרת האספקה ללא פשרות.
בברכה,
נאוית אדר ,מנכ"ל האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה
ISCMA

מי ומה בשרשרת האספקה
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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 בשווקים אלה.
עם היקף יבוא מבלגיה של כ 3.8-מיליארדי דולר ,בשנת ,2014
ועם יצוא ישראלי בסכום של כ 3.3-מיליארדי 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 מ 800-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 הכתבה על חברה בלגית ,המופיעה בגיליון זה ,כמו
גם ,באמצעות כתבות על בלגיה ,בגיליונות קודמים ,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 קבוצת טבת הטמיעה בהצלחה מערכת
מחשוב מרכזית לניהול משאבי הארגון (Enterprise Resource
 ,]ERP[ )Planningובימים אלה היא מפתחת מודול ייעודי לחיוב
לקוחות ( .)Billingמערכות אלו ישתלבו עם מערכת ניהול המחסן
( ,]WMS[ )Warehouse Management Systemהפועלת בהצלחה
בכל מתחמי הקבוצה (באשדוד ,בקסם ובכפר-סבא) .נוסף
על-כך ,קבוצת טבת השלימה את תהליך הסמכת כל מתחמיה
לתקנים הבאים :מערכת ניהול האיכות ,ISO 9001:2008 -
מערכת הניהול הסביבתי  ,ISO 14001:2004 -ומערכת ניהול
הבטיחות והבריאות בתעסוקה  .OHSAS 18001:2007 -מכון
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התקנים הישראלי (מת"י) העניק שלושה תווי זהב לטבת.
אני שמח לבשר לכם ,כי קבוצת טבת תחל בקרוב את בנייתו
של מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) בפארק נמלי ישראל ,בעורף נמל
אשדוד .שטח 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.
לסיום ,קבוצת טבת ממשיכה 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

הדמיית נמל הדרום .ביצוע:
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