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א'-ב'): סדר  המערכת (על-פי  חברי  ליכטנשטיין   שלמה  המערכת:  יו"ר  יצחקוב   אלי  מקצועי:  עורך  שפירא   עמוס  עורך:  קורן   חיים  אחראי:  ועורך  מו"ל 
שפירא עמוס  קורן,  ציפי  פרץ,  אורנה  פיינגולד,  גיל  נדל,  גיל  עו"ד  מסיקה,  דדו  לוי,  ארז  כהנר,  רווה  יצחקוב,  אלי  זגדנסקי,  יוסי  דנה,  יצחק  בן-נון,  משה  ארליך,  שלמה 
ניהול  לדפוס,  הכנה  בע"מ   הפקות  מירב-קורן   - רוקח  ליאור  חזון,  גלית  מודעות:  עיצוב  כץ   גילה  שער:  ועיצוב  גרפית  עריכה  בהיר   מאיה  כתבת: 
והפקה: מירב-קורן הפקות בע"מ  דפוס: רבגון בע"מ  פרסום: אליהו פרילוק - 03-9007927, 052-3611917  מזכירת מערכת: חלי מימון - 03-9007922  
הנה"ח: דורית פתאי - 03-9007920  מו"ל: מירב-קורן הפקות בע"מ רח' העבודה 11, א.ת. ישן ראש-העין 48017 טל. 03-9007920/28 פקס. 03-9007921
כל הזכויות שמורות למירב-קורן הפקות בע"מ. אין להעתיק חומר כלשהו בלי אישור המו"ל. חומר פירסומי המופיע בעיתון הוא על אחריות החברות המפרסמות בלבד.

אלי יצחקוב

קוראים יקרים,

בעידן של תחרות גלובלית, אין להסתפק בשימור הידע הקיים, אלא לשאוף למצוינות ברמה עולמית. 
כתב העת: "מי ומה בשרשרת האספקה" ממשיך להוביל במלוא המרץ את קידום הידע המקצועי בניהול 
תפעול,  לוגיסטיקה,  יבוא-יצוא,  רכש,  הבאים:  בתחומים  נושאים  מיגוון  ולהקיף  האספקה  שרשרת 

ושרשרת האספקה. 

רבים  נושאים  הסוקרים  השטח,  מן  וכתבות  מקצועיים  מאמרים  מביא  לקודמיו,  בדומה  זה,  גיליון 
בלוגיסטיקה,  מיטבי  לליקוט  ברכש,  לתהליכים  הקשורים  נושאים,  מובאים  במאמרים  ומעניינים. 

להיבטים משפטיים בתחום האחסנה, ולתכנון ביקושים בתנאי אי-ודאות.

הכתבות מן השטח כוללות את הנושאים הבאים: ביקור בתערוכת "CeMAT 2008", בעיר הנובר, גרמניה; 
היבטים רב-ממדיים במערך לוגיסטי אוטומטי; ביקור במפעל יצרנית המלגזות STILL, בעיר המבורג, 
גרמניה; אירוח נשיאותי במלון המלך דוד; שרשרת האספקה בענף היהלומים; בית UPS החדש; הפארק 
הלוגיסטי, שהולך ומוקם בצומת קסם; פרוייקט שיקום תחנת הרכבת הראשונה שהוקמה בארץ-ישראל; 

נמל תעופה בן-גוריון, שרשרת האספקה בחברת HOT; ומעלית סירות מסתובבת במרכז סקוטלנד.

אני שמח לברך את חברי המערכת, שסייעו לי בעצותיהם המקצועיות ואפשרו לי להשלים בהצלחה את 
עריכתו של גיליון זה.

קריאה מהנה,      
אלי יצחקוב, העורך המקצועי      
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קוראים יקרים,

קריטית  היא  האספקה  שרשרת  כי  מזהים,  מובילים  ארגונים 
לצמיחה ולרווחיות. במיוחד, כאשר השרשרת מתפתחת וגדלה 
גלובלית, הופכת להיות מורכבת יותר, ומלווה בסיכונים. מכאן, 
האסטרטגיות  במטרות  לשלבם  לשיפור,  תהליכים  לזהות  שיש 

ולהצטיין בביצועים.
שרשרת  לניהול  "המועצה  את  המנהלת  יוזמות,  אדר  חברת 
האספקה בישראל", מובילה את תחום ניהול שרשרת האספקה, 
במדיה,  באקדמיה,  בארגונים,  וחשיפתו  השבחתו  קידומו, 
למנהלים  מוביל  מקצועי  פורום  משמשת  המועצה  ובציבור. 
ומספקי  שונות  מתעשיות  במשק,  מובילים  מארגונים  בכירים 
שירותים ופתרונות בכל חוליות השרשרת. עוצמתה של המועצה 
נגזרת מעוצמת חבריה, הבאים מארגונים המובילים את קידומה 

של שרשרת האספקה בעולם גלובלי מורכב.
במועצה חברים מאות מנהלים, פועלות בה תשע ועדות בתחומי 
שרשרת ללימודי  בית-ספר  כוללת  והיא  שונים,  מומחיות 

האספקה, ניהול קריירה והשמת כוח-אדם.
שרשרת  לניהול  השביעית  בפסגה  כולנו  ניפגש  ביום 3.11.2008 
האספקה, התפעול, הרכש, והלוגיסטיקה - המפגש השנתי הגדול 

ביותר בתחום, באולם "Avenue", בקריית שדה-התעופה.
לגלובליזציה;  בגישה  הידע;  בחילופי  חלק  ליטול  המעוניינים 
במפגש עם המובילים את התחום; בפיתוח תכניות מקצועיות, 
כוח  ליצירת  פעולה  שיתופי  במציאת  ובמיוחד,  וביצועים;  ידע 
אדר  לחברת  לפנות  מוזמנים   - התחום  על  המשפיע  איכותי 

יוזמות - המועצה לניהול שרשרת האספקה בישראל.
כמובילים את האיכות ואת המקצועיות בתחום ניהול שרשרת 
האספקה בישראל, אנו מברכים על הפקת גיליון חשוב ואיכותי 

נוסף זה של כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה".

נאוית אדר   
מנכ"ל אדר יוזמות   

קוראים יקרים,

כלכלי,  פיתוח  המאפשר  העיקרי  הגורם  הוא  מדינות  בין  סחר 
באסיה  אלה  כגון  עולים,  שווקים  גלובלית.  ויציבות  שלום 
חדשים,  סחר  נתיבי  המורחב,  האירופי  השוק  ובמדינות 
טכנולוגיות מתקדמות, מודלים עסקיים חדשניים, בשילוב עם 
כל  לחשוב  כולנו  את  מחייבים  הצרכנים,  של  גבוהות  ציפיות 

פעם מחדש ולהמציא שיטות פעולה יצירתיות.
תקדים.  חסר  בקצב  האחרונות,  בשנים  גדל  הישראלי  היצוא 
יותר ויותר חברות ישראליות מתחומים שונים פורצות לשווקים 
תחרות  מול  רבה  בהצלחה  ומתחרות  חדשים  בינלאומיים 

בינלאומית קשה. 
הבינלאומיות.  השילוח  חברות  על  גם  פוסחת  אינה  זו  תחרות 
אינטגרלי  חלק  מהווה  אלו  בחברות  האספקה  שרשרת  ניהול 
וביעילות  במהירות  פתרונותיהן  את  ולשנע  לספק  מיכולתן 

הנדרשת מצד לקוחותיהן. 
ממשיכה  UPS הללו,  האתגרים  את  ההולם  מענה  לתת  כדי 

מתקדמות,  בטכנולוגיות  ולהשקיע  חדשים  פתרונות  לפתח 
יקר,  זמן  ללקוחותיה  וחוסכות  השינוע  תהליכי  את  המייעלות 

משאבים וכסף.
חלמנו  לא  שנה,  כ-14  לפני  לישראל   UPS את  הבאנו  כאשר 
שיום אחד נבנה את המתחם הלוגיסטי הגדול מסוגו בישראל. 
מאי  בחודש  חנכנו  ובנייה  תכנון  של  מאומצות  שנתיים  לאחר 
בקצה  בגאווה  העומד  בנתב''ג,  החדש   UPS בית  את  האחרון 

מסלול הנחיתה.
הבניין החדש מצויד במערכות הנדסיות וטכנולוגיות מתקדמות 
תפעולן,  ושל  החבילות  מיון  של  והיעילות  האיכות  לשיפור 
כדי  בישראל,  מפעילים  שאנו  הייעודיים  לכלי-הרכב  ומותאם 

לאפשר פריקה וטעינה של כלי רכב רבים בזמן קצר.

ליאור שגיא,   
מנכ"ל UPS ישראל   

קוראים יקרים,

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

מקצועית ולהתפתחות אישית.
את  פעם  בכל  לראות  צריכים  אנו  ימינו,  של  במציאות 
מחשבתית  חדשנות  על  ולשמור  יכולות,  לשפר  הבא,  הצעד 

וניהולית. 
בר-אילן  להשתלמויות  המרכז  הזאת,  בנקודה  בדיוק 
משתלב ומעמיד לבחירתך מיגוון רחב של קורסים בתחומים 
פנים- הכשרות  לצד  השוק  לדרישות  המותאמים  שונים, 

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

העסקי והאישי. 

למרכז להשתלמויות יש ניסיון מצטבר של יותר מ-30 שנה. 
הניסיון הנרכש מנתב פיתוח תכנים, המציידים את הלומדים 

בכלים לחדשנות מעשית.
המשלבת  הדרך,  את  לבחור  לכם  ונסייע  אתכם  נלווה  אנו 
מלוא  את  לממש  שתוכלו  כדי  וכישוריכם,  העדפותיכם  את 
את  לכם  שיתנו  כלים  ולרכוש  בכם  הטמון  הפוטנציאל 

היכולת להתקדם ולהצליח בעתידכם המקצועי והאישי.
להצטרף  אתכם  מזמין  בר-אילן  להשתלמויות  המרכז 
להישגים  ולהגיע  פערים,  על  לדלג  הבוגרים,  לאלפי 

מקצועיים ואישיים!

אירית מועלם    
מנהלת מרכז השתלמויות בר-אילן    
בר-אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ    

אוניברסיטת בר-אילן   
www.biuh.co.il   
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קוראים יקרים,

בגיליון  המכובדת  המברכים  קבוצת  עם  להימנות  שמח  אני 
לחלוטין  מזדהים  ולוגיסטיקה  אחסנה  טבת  בחברת  אנו  זה. 
העת,  כתב  של  והיצירתית  החדשנית  המקצועית,  תפיסתו  עם 
הכלולים  ובכתבות  המקצועיים  במאמרים  רב  עניין  ומוצאים 
בגיליונותיו. בגיליון זה, אף עמדה לי הזכות להשתתף בכתיבתו 
של המאמר: "ליקוט מיטבי של סחורה", ואני שמח לחלוק עם 

הקוראים את הידע המקצועי הכלול בו.
בשנים האחרונות, אנו עדים לתמורות רבות בענף הלוגיסטיקה 
דרישות  מחד,  האספקה.  שרשרת  של  ניהולה  ובתפיסות 
מורכבותם  ומאידך,  יותר;  תובעניות  להיות  הופכות  הלקוחות 
וגדלה.  הולכת  האספקה  בשרשרת  הלוגיסטיים  הפתרונות  של 
שינויים,  עתירת  תחרותית  בסביבה  מלווה  אשר  זו,  מציאות 
ולהתמקצע  חדשני  במידע  העת  כל  להתעדכן  אותנו  מחייבת 

ברמה עולמית.
החלטה  קיבלה  ולוגיסטיקה  אחסנה  טבת  לאחרונה, 
הלוגיסטיים השירותים  ענף  את  להוביל   - אסטרטגית 

חזון  להגשים  שנצליח  כדי  בישראל.   (Third Party Logistics)
מאתגר זה, אנו עושים מאמץ תדיר לספק ללקוחותינו פתרונות, 
הוספנו  האחרונה,  בשנה  הייחודיים.  צורכיהם  את  התואמים 
הקמנו  בכפר-סבא,  שני  ומתחם  ברעננה  חדש  לוגיסטי  מרכז 
צפופים,  אחסון  במערכי   (Pallet Runner) רץ  משטח  מערכות 
של  בהכשרתם  והשקענו  ובר-קוד,  מסופונים  מערכות  הוספנו 

העובדים.
בימים אלה, אנו נערכים להשלמת הקמתו של המרכז הלוגיסטי 
"לב  הלוגיסטי  בפארק  טבת,  מפרטי  על-פי  הנבנה  החדיש, 
הארץ". מתחם זה, המשתרע על 16 דונם ועל 12 אלף מ"ר שטח 
פעילותם;  את  הרחיבו  אשר  לקוחותינו  את  לשמש  עתיד  בנוי, 
ואת הלקוחות החדשים, המצטרפים אלינו בימים אלה. נשמח 

לעמוד תמיד לשירותכם.

דדו מסיקה,   
מנכ"ל טבת אחסנה ולוגיסטיקה   

קוראים יקרים,

עסקית  סביבה  עם  להתמודדות  ההכרחיים  התנאים,  מן  אחד 
בכל  מתמיד  ושיפור  איכותי  ניהול  הוא  ותחרותית,  גלובלית 
ניהול  המוצר,  מימוש  תהליכי  הניהול,  תהליכי  הניהול:  רכיבי 
לציפיות  ההיענות  האסטרטגי,  התכנון  האספקה,  שרשרת 

הלקוח, ונוסף על-כך - השקעה במשאב האנושי.
התהליכים  מן  אחד  על  אחראי  האספקה  שרשרת  ניהול 
מחשיבותם  נופלת  אינה  שחשיבותו  עסקי,  בארגון  המרכזיים 
ייזום  ומכירות,  שיווק  כגון:  אחרים,  מרכזיים  תהליכים  של 
ופיתוח מוצרים חדשים, פיתוח טכנולוגיות חדשות, וכו'. יישומו 
על  רבה  השפעה  בעל  הוא  מתקדם  אספקה  שרשרת  ניהול  של 

תוצאותיו העסקיות של הארגון ועל מיצובו בשוק הגלובלי.
רבין  יצחק  ע"ש  ומצוינות  לאיכות  הלאומי  הפרס  תחרות 
תהליכים  של  יישומם  בגרות  את  בוחנת  העסקי)  (במגזר  ז"ל 
ניהול   - וביניהם  הארגון,  הצלחת  על  המשפיעים  עסקיים, 
הלאומי  הפרס  של  הקריטריונים  אספקה.  שרשרת  של  מיטבי 
להטמעת  ברורה  דרכים  מפת  מהווים  העסקי  במגזר  לעיל 

בגודלו תלות  ללא  בארגון,  ומצטיין  איכותי  ניהול  מערכות 
משותף  מפעל  היא  זו  יוקרתית  תחרות  פעילותו.  בתחומי  ו/או 
הארגונים  של  התיאום  לשכת  ראש-הממשלה,  משרד  של 
הכלכליים, מכון התקנים הישראלי, והאיגוד הישראלי לאיכות; 

ובניהולו של מכון התקנים.
רואה  אני  זה,  עת  בכתב  הראשונים  הכותבים  מן  כאחד 
ההצלחה  סיפורי  את  לקוראיו  מביא  הוא  כיצד  רב,  בסיפוק 
המהווים  האספקה,  שרשרת  ניהול  לשיפור  הטכניקות  ואת 
כל  את  מברך  אני  הארגון.  ולהצלחת  עסקית  למצוינות  בסיס 
הכותבים בכתב העת, החולקים את ניסיונם ואת הידע שלהם 

עם הקוראים.

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