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אלי יצחקוב

קוראים יקרים,

של  תקופה  חווים  שאנו  ציינתי,  הקודם  בגיליון 
זעזועים  עוברים  ארגונים  שבה  עולמי,  משבר 
וחרדים  פרנסתם  את  מאבדים  ואנשים  קשים, 
ושל  מפנה  של  תחושה  יש  כיום,  לגורלם. 
הארגונים  מרבית  כי  לומר,  ואפשר  התאוששות, 
עם  העתיד.  אל  באופטימיות  מביטים  והאנשים 
רוח  את  לנצל  ועלינו  לפנינו  רבים  אתגרים  זאת, 
לעבוד  העת  זו  העתיד.  את  במרץ  ולעצב  המפנה, 
להמציא  ליזום,  לחקור,  ללמוד,  הכוח,  במלוא 
ולצעוד  רחוק  לשאוף  להתעקש,  ליצור,  מחדש, 
ונוכל  המאמץ  פירות  את  נקצור  בעתיד  קדימה. 

ליהנות מאיכות חיים גבוהה יותר.
ימשיך  האספקה"  בשרשרת  ומה  "מי  העת:  כתב 
המקצועי  הידע  קידום  את  המרץ  במלוא  להוביל 
נושאים  מיגוון  ויכלול  האספקה  שרשרת  בניהול 
לוגיסטיקה,  יבוא-יצוא,  רכש,  הבאים:  בתחומים 
תפעול, ושרשרת האספקה. כתב העת יציג נושאים 
מן הארץ ומחו"ל, מן העבר ומן ההווה, ואף יסקור 
באנשים,  לעסוק  ימשיך  העת  כתב  העתיד.  את 
מקצועיות,  בתפיסות  בארגונים,  במקומות, 
תעורר  עליהם  שהקריאה  ובחלומות,  ברעיונות 
ובטוח  יותר  איכותי  יותר,  יפה  לעולם  תקווה 

יותר.

הגיליון הנוכחי מכיל מאמרים מקצועיים בנושאים 
על  המבוססת  עסקית  טרנספורמציה  הבאים: 
ותשלום  רוחני,  וקניין  טכנולוגי  רכש  מיקור-חוץ, 
מכיל  הגיליון  לעיל,  נוסף  יבוא.  מסי  של  חובות 
בנושאים  העוסקות  השטח,  מן  מרתקות  כתבות 
קבוצת  של  (המרלו"ג)  הלוגיסטי  המרכז  הבאים: 
(שוהם);  מודיעין  חבל  התעשייה  באזור  אסם, 
בדרום  בתי "שרונה",  הזזת  של  המדהים  הסיפור 
הקריה, בתל-אביב-יפו; המרלו"ג של קבוצת טבת 
שירותים לוגיסטיים, בפארק "לב הארץ", בקסם; 
השני  הנמל   ,(Port of Antwerp) אנטוורפן  נמל 
בעולם,  בגודלו  החמישי  והנמל  באירופה  בגודלו 
של  ללבה  ביותר  המהירה  הדרך  להיות  שהפך 
מטען  שירותי  סוויספורט  של  וסיפורה  אירופה; 
מסוף  המפעילה  ישראל),  (סוויספורט  ישראל 

מטענים אווירי בנתב"ג.
לי  שסייעו  המערכת,  חברי  את  לברך  שמח  אני 
להשלים  לי  ושאפשרו  המקצועיות  בעצותיהם 

בהצלחה את עריכתו של גיליון זה.

קריאה מהנה,  

אלי יצחקוב, העורך המקצועי  
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קוראים יקרים,

באקלים הכלכלי הנוכחי, שרשרת האספקה חיונית לא רק לצמצום 
של  העסקי  בניהול  תחרותי  ויתרון  ערך  להובלת  גם  אלא  עלויות, 

הארגון.
שרשרת  לניהול  הבין-לאומית  הפסגה  מתקיימת   9.11.2009 ביום 
המועצה  של  השנתי  המפגש  את  מהווה  הפסגה   .2009 האספקה 
 Israeli Supply Chain) בישראל  האספקה  שרשרת  לניהול 

.[ISCMC] (Management Council
המוביל,  הארגון  היא  שנים,  חמש  במשך  פועלת  שכבר  המועצה, 
האיכותי והמקצועי ביותר בתחומו בישראל. המועצה שמה לעצמה 
ולהשבחתם.  המקצוע  ושל  התחום  של  לקידומם  ויעדים  מטרות 
בכירים  מנהלים  בין  מפגש  החווים  חברים,  מאות  יש  במועצה 
שונים. מנהלים אלה מובילים את התחום והמקצוע לעיל בארגונים 
ובתעשיות השונות, מקדמים חילופי ידע, שיתוף, ופיתוח מיומנויות 
ובהכרה  בעשייה  איכותיים  והשפעה  "לובינג"  ומהווים  מקצועיות, 

הציבוריות.

מחויבות  יצרו  החברים  שבהן  שונות,  ועדות  שש  פעילות  במועצה 
לפעולה, עבודת צוות, והשפעה.

העת  לכתב  החסות  מתן  ועל  הפעולה  שיתוף  על  מברכים  אנו 
בשרשרת  ומה  "מי  בישראל:  בתחומו,  ביותר  והמכובד  המקצועי 
 ,ISCMC שיופץ גם באתר המועצה ,(SCM Magazine) "האספקה

וגם בכנס השנתי של ISCMC שיתקיים ביום 9.11.2009.
חלק  ולהיות  להצטרף   ISCMC-ב חבר  שאינו  מי  את  מזמינה  אני 

מקבוצה מקצועית מובילה זו.

בברכה,   

נאוית אדר   
מנכ"ל המועצה לניהול שרשרת      

האספקה בישראל/אדר יוזמות   

קוראים יקרים,

השינויים שחלו בשנה האחרונה בסביבה העסקית השפיעו לא 
ובעולם.  בארץ  ארגונים  ושל  חברות  של  התנהלותם  על  מעט 
המצב הכלכלי דרש התמודדות של כל אחד מן הארגונים בדרכו 
שהנחו  הדברים  מן  אחד  אותו.  המנחה  האסטרטגיה  ועל-פי 
אותנו ב-UPS הוא ההשקעה בשני המשאבים המרכזיים שלנו: 

העובדים והלקוחות. 
אנו  ובלקוחות,  בעובדים  עליונה  חשיבות  הרואה  כארגון, 
מאמינים כי יצירת סביבה ארגונית באווירת שותפות ושייכות 

הינה המפתח להצלחה ולהצעדת החברה קדימה. 
כחלק מראייה ניהולית רחבה שלנו, השמה את העובדים במרכז, 
הורכבה  שיתוף  קבוצת  כל  שיתוף.  צוותי  של  פעילות  יצרנו 
מעובדים אשר בחנו נושא ארגוני מסוים, העלו המלצות לשינוי 
תהליכים  על  להשפיע  הארגון  מעובדי  אחד  לכל  אפשרנו  וכך 

שונים וליצור חשיבה ועשייה מקדמת. 
 UPS-ב למצוא  אפשר  נוספת,  יצירתית  לפעילות  טובה  דוגמה 
הידע  את  שתעשיר  חדשה,  לימודים  תכנית  השקנו   :Academy

סחר  וניהול,  אסטרטגיה  בתחומי  ולקוחותינו  עובדינו  בקרב 
בתחום  וסדנאות  לימודים  לצד  זאת  מו"מ,  וניהול  בינלאומי 
 UPS של  האקדמיה  שערי  פתיחת  והלוגיסטיקה.  הרכש  ניהול 
שלנו, החזון  את  התואם  חשוב  צעד  עבורנו  מהווה  בישראל 

תוך שימת דגש בקידום ובפיתוח כישוריהם של העובדים ושל 
הלקוחות ברמה האישית וברמה העסקית. 

ובמיוחד  לקופסה",  "מחוץ  יצירתית  חשיבה  כי  מאמין  אני 
להעצמת  יצירתיות  דרכים  למציאת  מביאה  מיתון,  של  בעתות 
הארגון, וכי במקרים רבים הפתרון נמצא בידינו. חשיבה קדימה 
והמנהלים  העובדים  בקרב  ומוטיבציה  התלהבות  ויצירת 
הזדמנויות  ויוצרות  בארגון  השותפות  תחושת  את  מחזקות 

עסקיות חדשות. 
דרישות  את  והולם  עדכני  מענה  לספק  ממשיכה   UPS חברת 
ובטכנולוגיות  חדשים  בפתרונות  בפיתוח  ומשקיעה  השוק, 
ולהעניק  השינוע  תהליכי  את  לייעל  במטרה  זאת,  מתקדמות. 
ללקוחותינו חיסכון במשאבי זמן וכסף, לצד יחס אישי ושירות 

לכל לקוח. 

בברכת המשך עשייה מוצלחת,   
שלכם,    

ליאור שגיא,   
מנכ"ל UPS ישראל   

קוראים יקרים,

הלימודים מלווים אותנו בשלבים השונים של החיים. הם משמשים 
ובהמשך  אותנו,  המעניין  המקצועי  לעולם  כניסה  ככרטיס  אותנו 
ולהתפתחות  מקצועית  להתפתחות  הכלים  את  לנו  מקנים  הדרך 

אישית.
במציאות של ימינו, אנו צריכים לראות בכל פעם את הצעד הבא, 

לשפר יכולות, ולשמור על חדשנות מחשבתית וניהולית. 
משתלב  בר-אילן  להשתלמויות  המרכז  הזאת,  בנקודה  בדיוק 
שונים,  בתחומים  קורסים  של  רחב  מיגוון  לבחירתך  ומעמיד 
פנים-ארגוניות,  הכשרות  לצד  השוק  לדרישות  המותאמים 

המותאמות לארגון ולצרכיו.
הקורסים במרכז להשתלמויות כוללים: תכנים עדכניים ומעשיים, 
מאפשרים  הקורסים  השטח.  את  החיים  מרצים  שמעבירים 
החסר,  את  להשלים  לנו  מסייעים  בשינויים,  להתעדכן  ללומדים 

ומעלים אותנו בשלבי המסלולים העסקי והאישי. 
למרכז להשתלמויות יש ניסיון מצטבר של יותר מ-30 שנה. הניסיון

בכלים  הלומדים  את  המציידים  תכנים,  פיתוח  מנתב  הנרכש 
לחדשנות מעשית.

את  הדרך, המשלבת  את  לבחור  לכם  ונסייע  אתכם  נלווה  אנו 
העדפותיכם וכישוריכם, כדי שתוכלו לממש את מלוא הפוטנציאל 
להתקדם  היכולת  את  לכם  שיתנו  כלים  ולרכוש  בכם  הטמון 

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

הבוגרים, לדלג על פערים, 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

http://www.biuh.co.il
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קוראים יקרים,

עת  בכתב  המכובדת  המברכים  קבוצת  עם  להימנות  שמח  אני 
זה. אני נהנה לקרוא את המאמרים המקצועיים ואת הכתבות 
על  ולכתוב  פנאי  למצוא  שאוכל  לעצמי,  ומייחל  בו,  הכלולים 

נושא לוגיסטי מעניין באחד מן הגיליונות הבאים.
אלה,  בימים  שדווקא  מאמין,  אני  כי  ציינתי,  הקודם  בגיליון 
בסביבה  רבה  אי-ודאות  יוצר  העולמי  הכלכלי  המשבר  כאשר 
מחד,   - להתחזק  צפוי  הלוגיסטיים  השירותים  ענף  העסקית, 
בפיתוח  השקעה  תכניות  לדחות  צפויות  ארגונים  הנהלות 
ליהנות  יוכלו  הארגונים  ומאידך,  הלוגיסטיות,  התשתיות 
 Third Party) מיקור-החוץ  שספקי  התפעולית,  הגמישות  מן 
בפרט,  טבת,  וקבוצת  בכלל,   ,[TPL's]  (Logistics Providers

מציעים להם.
קבוצת טבת פעלה על-פי אמונה זו - היא הגדילה את פריסתה 
הגיאוגרפית בישראל וגיוונה את שירותיה בשרשרת האספקה. 
אני שמח לבשר, כי במהלך חודש ספטמבר השקנו שני מרכזים 
מתחם אשדוד.  ומסוף  קסם  מתחם   - חדשים  לוגיסטיים 

קסם,  בצומת  הארץ",  "לב  הלוגיסטי  בפארק  ממוקם  קסם 
אלף  כ-12  הוא  הבנוי  ושטחו  דונם,  כ-16  על  משתרע  הוא 
אשדוד  מסוף  ומשרדים).  מעבדות  אחסון,  שטחי  (הכולל:  מ"ר 
ושטחו  דונם,  כ-25  על  משתרע  הוא  אשדוד,  בצומת  ממוקם 
במסוף  מספקים  שאנו  השירותים,  מ"ר.  אלף  כ-10  הוא  הבנוי 
אשדוד, כוללים גם טיפול במכולות (לאחר התרה) ואחסונן, וכך 

אנו מרחיבים את מיגוון השירותים ללקוחות הקבוצה.
הרחיבו  אשר  לקוחותינו,  את  ישמשו  החדשים  המתחמים  שני 
אלינו  המצטרפים  החדשים,  הלקוחות  ואת  פעילותם;  את 

בימים אלה. 
נשמח לעמוד תמיד לשירותכם.

דדו מסיקה,   
מנכ"ל קבוצת טבת   
שירותים לוגיסטיים   

קוראים יקרים,

הבין-לאומי,  הפיננסי  בשוק  המפולת  החלה  מאז  כשנה  עברה 
על-אף  הבחנה.  ללא  כמעט  הגלובליים  המשקים  את  שזעזעה 
שיש סימנים ראשונים המעידים, כי המשק הישראלי ובמיוחד 
המגזר הפיננסי עמדו בפני התהפוכות, קיימים ארגונים עסקיים 
רבים שנפגעו מן הירידה בהיקפי הביקושים, ממצוקת האשראי 
לשרוד  בחרו  רבים  ארגונים  בעיות.  הגורמים  המט"ח  ומשערי 
באמצעות צמצום כוח-האדם ועובדים רבים נאלצו לעזוב את 
עבודתם. לא ברור מתי יתהפך הגלגל ועובדים אלה ימצאו שוב 
זה  שמצב  וברור,  כישוריהם,  את  ההולמת  מכובדת,  תעסוקה 

אינו בריא לכלכלה לאורך זמן. 
המצב  לשיפור  רבים  משאבים  הזרימו  שהממשלות  על-אף 
הפיננסי הגלובלי ולהקלה על מצוקת האשראי, המנהלים במגזר 
העסקי מתמודדים עם אתגרים רבים ומחויבים לנהל בתבונה 
את ארגוניהם, באמצעות פיתוח מוצרים חדשים, ולנהל בצורה 

מושכלת תהליכי ייצור, שרשרות אספקה ושירות ללקוח. 
היום, בעיקר, על המנהלים לשאוף לשפר את ארגוניהם, להגדיר 
גבוהים  ביצועים  יעדי  לקבוע  עסקיהם,  לשיפור  ברור  חזון 

ולפתח אסטרטגיה מחודשת של מצוינות עסקית. 
קריטריוני הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין ז"ל 

(במגזר העסקי) מהווים מפת דרכים ברורה להטמעת מערכות 
ניהול איכותי ומצטיין בארגון (ללא תלות בגודלו ו/או בתחומי 
התחרותיות  לשיפור  עלויות,  לצמצום  שאיפה  מתוך  פעילותו) 

ולהאצת הצמיחה להשגת מצוינות עסקית. 
עסקיים,  תהליכים  של  יישומם  בגרות  את  בוחנת  התחרות 
של  מיטבי  ניהול   - ושביניהם  הארגון,  הצלחת  על  המשפיעים 

שרשרת אספקה. 
ראש- משרד  של  משותף  מפעל  היא  זו  יוקרתית  תחרות 

מכון  הכלכליים,  הארגונים  של  התיאום  לשכת  הממשלה, 
של  ובניהולו  לאיכות,  הישראלי  האיגוד  הישראלי,  התקנים 

מכון התקנים.
לאיכות  המוביל  המסלול  על  שיעלה  מי  שרק  משוכנע,  אני 
הקשה,  העסקית  הסביבה  מתוך  לפרוץ  יצליח  ולמצוינות 

ולהקים תשתית מתאימה לזינוק לקראת העתיד.

שלמה ליכטנשטיין,   
מנהל הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות   
ע"ש יצחק רבין ז"ל (במגזר העסקי)   
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