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5 דברי ברכה: אירית מועלם - מנהלת מרכז השתלמויות בר-אילן / ליאור שגיא - מנכ"ל UPS ישראל / 
נאוית אדר - מנכ"ל המועצה לניהול שרשרת האספקה בישראל/אדר יוזמות 6 שלמה ליכטנשטיין - מנהל 

הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין ז"ל (במגזר העסקי) 

/ דדו מסיקה - מנכ"ל טבת אחסנה ולוגיסטיקה

ואלי  לוי  ארז   / גלובלית  לצמיחה  המפתח   - סולארית  אספקה  שרשרת   8 המקצוענים:  דברי 

המקומי  הייצור  על  ההגנה  של  לדמותה  קווים   - היצף  והיטל  הגנה  אמצעי  מכס,   40 יצחקוב 

מפני יבוא מתחרה / עו"ד גיל נדל

סיפורים מהשטח: 16 צומת הדרכים של אירופה / אלי יצחקוב ומירב רונן 20 הלוגיקה שמאחורי 

לוגיסטיקה   24 יצחקוב  ואלי  לונדון  יפעת   / הלוגיסטיקה 

 / Nova Natie 30 התומכת באספקת מים / אלי יצחקוב

אלי יצחקוב 36 מים בלב המדבר / אלי יצחקוב ורווה כהנר
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מייסד: חיים קורן, מירב-קורן הפקות בע"מ  מו"ל ועורך אחראי: אלי יצחקוב  עורך: עמוס שפירא  עורך מקצועי: אלי יצחקוב  כתבים מקצועיים: רווה כהנר, 
יפעת לונדון, מירב רונן יו"ר המערכת: שלמה ליכטנשטיין  חברי המערכת (על-פי סדר א'-ב'): ראול אופרישה, שלמה ארליך, מלי אשכנזי, משה בן-נון, יצחק דנה, 
יוסי זגדנסקי, אלי יצחקוב, יוסי יקר, רווה כהנר, ארז לוי, יפעת לונדון, דדו מסיקה, עו"ד גיל נדל, גיל פיינגולד, אורנה פרץ, ציפי קורן, עמוס שפירא  עריכה גרפית ועיצוב 
שער: גילה כץ  עיצוב מודעות: מירב קורן הפקות בע"מ  מו"ל: איכות ומצוינות בניהול - השיטה 13/1, 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,

אנו חווים תקופה של משבר עולמי, שבה ארגונים 
את  מאבדים  ואנשים  קשים,  זעזועים  עוברים 
לא  הפיננסי  המשבר  לגורלם.  וחרדים  פרנסתם 
שבסיסה  המקצועית,  העיתונות  על  גם  פסח 

הכלכלי הצטמצם מאוד.
להתרענן,  שעלינו  מאמין  אני  הזאת,  בעת  דווקא 
ליצור,  מחדש,  להמציא  ליזום,  לחקור,  ללמוד, 
לכן  קדימה.  ולצעוד  רחוק  לשאוף  להתעקש, 
יתרה  העת.  כתב  את  להפיק  להמשיך  החלטתי 
אחת  האחרונים  הגיליונות  את  הפקתי  אם  מזו. 
את  כפולה  בתדירות  להפיק  בכוונתי  הרי  לשנה, 

הגיליונות הבאים.
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.

 - מקצועיים  מאמרים  שני  מכיל  הנוכחי  הגיליון 
ובנושא  סולארית  אספקה  שרשרת  ניהול  בנושא 
מתחרה.  יבוא  מפני  המקומי  הייצור  על  ההגנה 
הכתבות מן השטח כוללות את הנושאים הבאים: 
באזור  ההפצה  ועל  הלוגיסטיקה  על  סקירה 
הדרכים  צומת  לכינוי:  שזכה  בבלגיה,  הפלמי, 
בני-משפחת  של  המדהים  סיפורם  אירופה;  של 
קבוצת  את  הקימו  במו-ידיהם  אשר  מסיקה, 
חברת  של  המרכזי  המחסן  על  סקירה  טבת; 
מקורות, המספקת כ-90% ממי השתייה בישראל; 
תיאור פעילותה של קבוצת Nova Natie, שמספקת 
ופתרונות  ללקוחותיה  כוללת  לוגיסטית  תפיסה 
של  המדהים  וסיפורה  תחומים;  למיגוון  ייעודיים 
תנאי  שאפשרו  שלה,  המים  מערכות  ושל  מצדה 

קיום ומחיה בלב המדבר.
שסייעו  המערכת,  חברי  את  לברך  שמח  אני 
להשלים  לי  ואפשרו  המקצועיות  בעצותיהם  לי 

בהצלחה את עריכתו של גיליון זה.

קריאה מהנה,  

אלי יצחקוב, העורך המקצועי  

.(Flanders Investment & Trade) ומשרד ההשקעות והסחר הפלמי ,(Port of Antwerp) תמונת השער: באדיבות נמל אנטוורפן
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קוראים יקרים,

גמישות.  יותר  להציע  חייבות  יהיו  האספקה  שרשרות   2009 בשנת 
קבוצה  לפני  ניצבת  האספקה  שרשרת  תעשיית  שבה  בתקופה, 
הכלכליים  התנאים  על  אי-הוודאות  חסרי-תקדים,  אתגרים  של 
כיצד  לבחון,  לחברות  יגרמו  הגוברות  העסקיות  ההוצאות  ועל 
ויעילות  ערך  יותר  לספק  כדי  האספקה,  שרשרת  את  לחזק  אפשר 

תפעולית.
במועצה  זו,  בשנה  בפעילות,  נעסוק  ואחרים  אלה  אתגרים  על 

.ISCMC לניהול שרשרת האספקה בישראל
המועצה הציבה לעצמה את היעדים העיקריים בשנת 2009:

הבאות:  הוועדות  תשע  של  התארגנות  וסיום  הפעילות  • העצמת 
ועדת ארגוני היי-טק, ועדת רכש גלובלי, ועדת מנהלי לוגיסטיקה, 
ועדת קשרי ממשל וחוק, ועדת קבלני-משנה וייצור, ועדת תכנון 
יצרנים  ועדת  לוגיסטיים,  שירותים  ספקי  ועדת   ,(Planning)
אחת  נפגשות  הוועדות  הייצור.  לניהול  וועדה  וקמעונאים, 

לרבעון.
עם  ולוגיסטיקה  האספקה  שרשרת  ללימודי  ביה"ס  • הקמת 
 ISCMC המועצה  מטעם  מוכרת  לתעודה  מדורגות  הסמכות 

בשיתוף עם כמה ארגונים ועם גורמי ממשל.

• הגדלת המועצה שתמנה מאות חברים.
ארגון כנס שנתי גדול - הפסגה ה-8•  לניהול שרשרת האספקה 

(הרכש, התפעול והלוגיסטיקה). 
החינוך  למען    •ISCMC המועצה  של  פעילות  מסגרת  יצירת 
והקהילה - באמצעות קירוב בני נוער לתחום שרשרת האספקה.
www. המועצה:  באתר  נמצאים  רב  מקצועי  ומידע  הפרטים  כל 

."Online" ובניוזלטר: ניהול שרשרת האספקה ,adar-yoz.net
שרשרת  ניהול  בתחום  המקצועיות  ואת  האיכות  את  כמובילים 
האספקה בישראל, אנו מברכים על שיתוף פעולה ועל מתן חסות 
ומה  "מי  בישראל:  בתחום  ביותר  והמכובד  המקצועי  העת  לכתב 
באתר  יופץ  הוא  שגם   ,(SCM Magazine) האספקה"  בשרשרת 

.ISCMC המועצה

בברכה,   

נאוית אדר   
מנכ"ל המועצה לניהול שרשרת      

האספקה בישראל/אדר יוזמות   

קוראים יקרים,

הכלכלי  המשבר  אותות  אלינו  הגיעו   2008 שנת  של  בסופה 
אין  שעה.  שעה  יום-יום,  חווים  אנו  השלכותיו  שאת  הבינלאומי, 
אך  בישראל  המסחר  ענפי  כל  על  לרעה  משפיע  המשבר  כי  ספק 
יחד עם זאת חשוב לזכור כי סחר בין מדינות הוא הגורם העיקרי 
חשוב  ולכן  גלובלית  ויציבות  שלום  כלכלי,  פיתוח  המאפשר 
להמשיך ולתמוך בסחר הגלובלי, כי הוא זה שבסופו של דבר יסייע 

לנו להיחלץ מהמשבר.
והפכה  הכלכלי  המיתון  בעקבות  השתנתה  העסקית  הסביבה  גם 
האספקה  שרשרת  כאשר  יותר  עוד  ומורכבת  תחרותית  להיות 
שווקים  עסקים,  עבור  חדשים  אתגרים  ליצור  ממשיכה  הגלובלית 
חסר  בקצב  האחרונות  בשנים  שגדל  הישראלי  היצוא  ומדינות. 
שונים  מתחומים  ישראליות  חברות  ויותר  יותר  מציב  תקדים, 
בפריצה לשווקים בינלאומיים חדשים ובתחרות בינלאומית קשה 
השילוח  חברות  על  גם  פוסחת  אינה  זו  תחרות  מוצלחת.  אך 
חלק  מהווה  אלו  בחברות  האספקה  שרשרת  ניהול  הבינלאומיות. 
אינטגרלי מיכולתן לספק ולשנע את פתרונותיהן במהירות וביעילות 

הנדרשת מצד לקוחותיהן. 
לדרישות  ועדכני  הולם  מענה  לספק  ממשיכים   UPS-ב אנו 
חדשים  פתרונות  של  פיתוח  תוך  השוק,  של  וגוברות  ההולכות 
תהליכי  את  המייעלות  מתקדמות,  בטכנולוגיות  והשקעה 

השינוע וחוסכות ללקוחותינו משאבי זמן וכסף, החשובים כל-כך 
והולם  אישי  יחס  הוא  בהצלחה  נוסף  חשוב  גורם  אלו.  בימים 
 - דגלנו  על  שחרטנו  את  ליישם  ממשיכים  אנו  ובכך  ללקוחות 

הענקת שירות אישי לכל לקוח, כאילו הוא היה הלקוח היחיד. 
כאשר UPS נכנסה לפני כ-15 שנה לישראל, לא חלמנו כי יום אחד 
יבנה כאן המתחם הלוגיסטי הגדול מסוגו בישראל, הניצב בגאווה 
 UPS בקצה מסלול הנחיתה בנתב"ג. ההאב הלוגיסטי החדש של
מצויד במערכות הנדסיות וטכנולוגיות מתקדמות לשיפור האיכות 
לכלי-הרכב  ומותאם  תפעולן,  ושל  החבילות  מיון  של  והיעילות 
הייעודיים שאנו מפעילים בישראל, כדי לאפשר פריקה וטעינה של 

כלי רכב רבים בזמן קצר.
UPS מאמינה במשק הישראלי, ואין לנו ספק כי כולנו נצלח את 

התקופה המאתגרת בפניה אנו עומדים ונמשיך להוביל, יחד.

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
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קוראים יקרים,

עת  בכתב  המכובדת  המברכים  קבוצת  עם  להימנות  שמח  אני 
מזדהים  ועובדיה,  טבת  של  החברות  קבוצת  הנהלת  אנו,  זה. 
של  והיצירתית  החדשנית  המקצועית,  תפיסתו  עם  לחלוטין 
כתב העת, ומוצאים עניין רב במאמרים המקצועיים ובכתבות 

הכלולים בו.
הכלכלי  המשבר  כאשר  אלה,  בימים  שדווקא  מאמין,  אני 
העולמי יוצר אי-ודאות רבה בסביבה העסקית, ענף השירותים 
צפויות  ארגונים  הנהלות  מחד,   - להתחזק  צפוי  הלוגיסטיים 
הלוגיסטיות,  התשתיות  בפיתוח  השקעה  תכניות  לדחות 
התפעולית,  הגמישות  מן  ליהנות  יוכלו  הארגונים  ומאידך, 
 (Third Party Logistics Providers) מיקור-החוץ  שספקי 

[TPL's], בכלל, וקבוצת טבת, בפרט, מציעים להם.
את  להרחיב   - אסטרטגית  החלטה  קיבלה  טבת  לאחרונה, 
פעילויותיה  מיגוון  את  ולהגדיל  בישראל  הגיאוגרפית  פריסתה 
בשרשרת האספקה. לצורך כך, טבת חכרה את מתחם "פרדס"

ערובה  מחסן  מטענים,  מסוף  בו:  תנהל  והיא  אשדוד,  בצומת 
ושטחו  דונם,  כ-25  על  משתרע  המתחם  חופשיים.  ומחסנים 

הבנוי הוא כ-10 אלף מ"ר.
הלוגיסטי  המרכז  את  להפעיל  מתכננת  טבת  השנה,  בהמשך 
מושלמת  שבנייתו  המודרני,  המרכז  קסם.  במתחם  החדיש 
המתחם  הארץ".  "לב  הלוגיסטי  בפארק  מוקם  אלה,  בימים 
מ"ר  אלף  כ-12  הוא  הבנוי  ושטחו  דונם,  כ-16  על  משתרע 
את  ישמש  והוא  ומשרדים),  מעבדות  אחסון,  שטחי  (הכולל: 
לקוחותינו אשר הרחיבו את פעילותם; ואת הלקוחות החדשים, 

המצטרפים אלינו בימים אלה.
נשמח לעמוד תמיד לשירותכם.

דדו מסיקה,   
מנכ"ל קבוצת טבת   

קוראים יקרים,

בימים סוערים אלה, עלינו להפנים שיש להיפרד מן ההתנהלות 
של  הגלובלית  והפריסה  המורכבות  כה.  עד  שהכרנו  הכלכלית 
משבר האשראי ובעקבותיו ירידה דרמטית בפעילות הכלכלית 

כמעט בכל הענפים, משנות את עולם העסקים. 
המנהלים  הגלובליים,  בשווקים  במתרחש  תלות  בלי  זאת,  עם 
להישרדות  רק  לא  ולפעול  לעבודתם  יום  מדי  להגיע  חייבים 
רגעית של ארגוניהם, אלא גם לבנות ארגונים גלובליים טובים 

יותר וחזקים יותר, כדי להיערך לקראת העתיד.
האתגרים העסקיים הניצבים לפני המנהלים באים לביטוי, הן 

בניהול שרשרות האספקה של הארגונים
ושירות  ייצור  בתהליכי  והן  חדשים,  מוצרים  פיתוח  ותהליכי 
על-פי  הארגון  של  הפיננסי  מהמיצוב  תלוי  בלתי  באופן  לקוח, 

מדדי המניות השונים. 
המנהיגים  על  יציבה,  ולא  סוערת  הכלכלה  שבה  בתקופה, 
הארגונים  על  קיפאון.  למצבי  או  לפאניקה,  מכניסה  להימנע 
עסקי,  שיפור  של  ברור  חזון  להגדיר  עצמם,  את  לשפר  לשאוף 
של  מחודשת  אסטרטגיה  ולפתח  גבוהים  ביצועים  יעדי  לקבוע 

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   - וביניהם  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  והאיגוד  הישראלי,  התקנים 

מכון התקנים.
לאיכות  המוביל  המסלול,  על  שיעלה  מי  שרק  משוכנע,  אני 
תשתית  ולהקים  זאת  קשה  בעת  לשרוד  יצליח  ולמצוינות, 

מתאימה לזינוק לקראת העתיד.

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