סיפורים מהשטח

לוגיסטיקה התומכת
באספקת מים
מקורות היא חברת המים הלאומית של ישראל ,והיא מספקת כ 90%-ממי השתייה בישראל וכ70%-
מסך-כל צריכת המים .תשתיותיה של החברה מחוברים למקורות המים הבאים :מי-הכנרת ,אקוות
ההר ,אקוות החוף ,קידוחים ,מי-ים ומים מליחים מותפלים .מפעלי אספקת המים של החברה
כוללים :כ 3,000-מתקנים להפקת מים ולאספקתם ,יותר מ 1,000-קידוחים ,כ 660-תחנות שאיבה,
כ 10,500-ק"מ של קווי צינורות ,כ 750-בריכות ,כ 90-מאגרים ,כ 30-מתקני התפלה 8 ,מתקני סינון,
ועוד .המחסן המרכזי של מקורות הוא הצומת העיקרי ,שמנתב את החומרים ,את האביזרים ואת
הציוד הדרושים לשאיבת המים ולאספקתם ,ולפרויקטים של פיתוח מים
אלי יצחקוב
מקורות נוסדה בשנת  ,1937והיא נמצאת בבעלות מדינת ישראל .מקורות
מעסיקה יותר מ 2,100-עובדים בישראל ועם לקוחותיה נמנים :כ4,800-
רשויות מקומיות ,תאגידי מים ,חקלאים ,קיבוצים ,מושבים ומפעלי תעשייה.
מחזור מכירותיה הוא כ 3-מיליארדי שקלים בשנה.

•
•
•

מקורות מציעה למשק הישראלי את מיגוון השירותים הבאים:
•
•
•
•

פיתוחם של מקורות מים ,כגון :מים עיליים )אגמים ושיטפונות( ,מי-תהום,
התפלה והגברת המטר ,ושילובם במערכת אספקת המים של מקורות.
הפקת מים מסוגים שונים :מים מתוקים ,מים מליחים ,מי-ים ,מי-שפכים
ביתיים ושפכים תעשייתיים.
אופטימיזציה של ניהול מקורות המים השונים :הבטחת אספקת המים
בכל עת עם דגש ביעילות התפעולית.
אספקת מים למגזרים הבאים :העירוני ,החקלאי ,והתעשייתי.
שמירה על ביטחון המים באמצעות משאבים פיזיים ,ביולוגיים וכימיים.
ייצור מים :הגדלת כמות המים הזמינה למשק באמצעות שיטות מתקדמות
וייחודיות.
שיפור מתמיד באיכות המים.

זמינות פריטים מיטבית
"המשימה העיקרית של מקורות היא להבטיח אספקת מים אמינה וסדירה,
ולפתח את משק המים בישראל ,והמערך הלוגיסטי מחויב למשימה זו .עם
זאת ,אנו מתמודדים עם הדילמה :איך ,מחד ,להבטיח את זמינותם של
פריטי הציוד לפרויקטים של פיתוח ,ולמשימות של אמינות ושל אחזקה;
מאיר כזם,
מנהל רכש ולוגיסטיקה ארצי
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שמואל שמואל,
מנהל המחסן המרכזי
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ואיך ,מאידך ,לצמצם את ערך המלאי ,כדי לחסוך בעלויות של מימון ושל
אחסנה?" ,אומר מאיר כזם ,מנהל הרכש והלוגיסטיקה הארצי במקורות.
והוא מוסיף" :התשובה על דילמה זו טמונה בשיפור ביצועיהן של מחלקות
הרכש והלוגיסטיקה בחברה ,ובכלל זה :הקטלוג ,הרכש ,עיתוד המלאי,
היבוא ,ההובלה ,המחסן המרכזי ,ובקרת המלאי ,ובשיפור הממשקים בין
המחלקות".

סטנדרטיים על-פי הסכמי מסגרת ,הכנות למשלוח ,ניפוק לקבלני-הביצוע
של הפרויקט )בתיאום עם מנהל הפרויקט( ,וטיפול בהחזרות )אם צריך(.
ב .אספקת חומרים ואביזרים לאחזקת תשתיות קיימות ,הכוללת את
ביצוען של המשימות הבאות :חיזוי ביקושים ,עיתוד מלאי ,הזמנת פריטים
סטנדרטיים על-פי הסכמי מסגרת ,הכנת דרישות לרכש והעברתן למחלקת
הרכש במערך הרכש והלוגיסטיקה הארצי ,קליטה ,אחסון ,טיפול בחומר,
הכנות למשלוח ,ניפוק למחסנים המרחביים ולמחסן חבל הירדן ,מעקב
אחר הזמנות מקומיות ,וטיפול בהחזרות.

"המשימה העיקרית של מקורות היא להבטיח אספקת
מים אמינה וסדירה ,ולפתח את משק המים בישראל,
והמערך הלוגיסטי מחויב למשימה זו"

פריקת צינורות סינון ממכולה

אחת מן היחידות החשובות במערך הרכש והלוגיסטיקה הארצי הוא המחסן
המרכזי ,שמספק שירותים למחסני המרחבים ולקבלני-הביצוע .השירותים
כוללים משימות תפעוליות ,כגון :קליטת ציוד ואחסונו ,טיפול בציוד ,ליקוט
פריטים על-פי דרישות ניפוק ,הכנת משלוחים ,טיפול בהחזרות ,הכנות
למכירת ציוד בלאי וגרט ,וכו' .נוסף על-כך ,המחסן המרכזי מבצע גם
משימות ניהוליות ,כגון :חיזוי ביקושים ועיתוד מלאי של פריטי ציוד אחזקה,
הזמנות מסגרת ,ניהול פעולות לצמצום מלאי עודף ,בקרה על יישום נוהלי
החברה במחסנים המרחביים ועל ספירות המלאי ,וכו'.

ג .אספקת ציוד שאיבה לאזורי העבודה במרחבים ,הכוללת את ביצוען
של המשימות הבאות :חיזוי ביקושים ,עיתוד מלאי ,הכנת דרישות לרכש
והעברתן למחלקת הרכש במערך הרכש והלוגיסטיקה הארצי ,קליטה,
אחסון ,טיפול בחומר ,הכנות למשלוח ,ניפוק לקבלני הביצוע של עבודות
השאיבה ,מעקב הזמנות מקומיות ,וטיפול בהחזרות.
ד .טיפול בציוד בלאי וגרט והכנתו למכירה )בעיקר :ציוד של כלים ממונעים,
מנועים ,וגנרטורים( .הטיפול כולל את מיקום ציוד הבלאי והגרט בחצר,
כדי להציגם לרוכשים ,סימון הציוד בצורה התואמת את מסמכי המכירה,
והפקת תעודות הוצאה לרוכשים הזוכים .טיפול זה מתבצע פעם עד
פעמיים בשנה.

"המחסן המרכזי אחראי לספק חומרים ואביזרים לפרויקטים למען פיתוחן
של תשתיות ולאחזקתן ,ונוסף על-כך ,לספק ציוד שאיבה לקבלני-ביצוע",
אומר שמואל שמואל ,מנהל המחסן המרכזי במקורות ,המשמש גם בתפקיד
מרכז לוגיסטי ארצי .והוא ממשיך" :המחסן המרכזי מממש את ייעודו
באמצעות הבטחת זמינותם של חומרים ,של אביזרים ושל ציוד שמישים ,וכל
זאת בזמן הנכון ,במקום הנכון ,ובעלות כוללת מיטבית".
המחסן המרכזי אחראי על הנושאים הבאים:
א .אספקת חומרים ואביזרים לפרויקטים של פיתוח ,הכוללת את ביצוען
של המשימות הבאות :קליטה ,אחסון ,טיפול בחומר ,הזמנת פריטים

צינורות שאיבה

שמואל אחראי על ארבעת מחסני המשנה הבאים:
• מחסן אביזרים ,הכולל :מגופים ,מפעילים חשמליים ,מדי מים ,עוגנים,
קשתות ,טי ) ,(Tשסתומי אוויר ,וכו'.
• מחסן מנועים ,חשמל וציוד שאיבה ,הכולל :מנועים ,שנאים ,ארונות
חשמל וציוד חשמל ,מפוקים ,צירים ,צינורות שאיבה ,משאבות ,וכו'.
• מחסן צינורות קידוח ,הכולל :צינורות קידוח ,צינורות פלדה בלתי
מחלידה )פלב"מ( ,צינורות סינון ,בנטונייט )חומר המונע מפולת במהלך
הקידוח( ,חצץ במידות שונות ,וכו'.
• מחסן צינורות הולכת מים ,הממוקם בחצרותיו של הספק  -חברת
צינורות המזרח התיכון )צמ"ת( .מחסן זה כולל :צינורות בקטרים שונים
 מ 2"-ועד ".80לקוחות המחסן המרכזי הם מנהלי פרויקטים וקבלנים המבצעים את
הפרויקטים; המחסנים המרחבים :צפון ,דרום ומרכז ,והמחסן בחבל הירדן;
והמחסן של החברה-הבת ש.ח.מ מקורות ביצוע.

צינורות "שרוול" לקידוח
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íåñøôå ä÷éôøâ éúåøéù - ïøå÷ áøéî

íéîñøôîä åðéúåçå÷ìì íééáéè÷øèà íéøéçî
"WaveTech" úòä áúëáå "ä÷éðåøè÷ìà" ïåçøéá
:úéìèéâéã äéãî

íéøúà úééðá
ìééîá øéùé øååéã
úåðåúéòá íåñøô
úéìèâéãäå äáåúëä
úåòãåîå íéøðàá éãé-ìò
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תהליכי העבודה העיקריים במחסן המרכזי הם:
• קליטת ציוד חדש מספקים בחו"ל )יבוא( ומספקים מקומיים.
• חלק מן הציוד נקלט במחסן המרכזי ומאוחסן במתקניו ,וחלקו האחר
נקלט ברישומי המחסן המרכזי ומועבר ישירות מן הספק אל השטח.
• טיפול בציוד במהלך אחסונו.
• בקרת מלאי וספירות מלאי.
• ליקוט פריטי ציוד על-פי דרישה והכנת משלוחים.
• ויסות מלאי בין פרויקטים ,או לצורכי אחזקה דחופים.
• טיפול בהחזרת ציוד :ככלל ,עודפי ציוד מעבודות פיתוח ,ועודפי ציוד
ממשימות של חידוש צנרת ושיפורה )חו"ש( ,מוחזרים למחסן המרכזי.
עודפי ציוד מן עבודות אספקת מים מוחזרים למחסן במרחב.
• טיפול בציוד בלאי וגרט ובהכנתו למכירה.

"המחסן המרכזי מממש את ייעודו באמצעות הבטחת
זמינותם של חומרים ,של אביזרים ושל ציוד שמישים ,וכל
זאת בזמן הנכון ,במקום הנכון ,ובעלות כוללת מיטבית"
לעתים נדרש להשתמש בציוד של פרויקט מסוים לטובת פרויקט אחר ,או
לטובת משימת אחזקה דחופה .במקרה זה ,מנהל המחסן המרכזי דואג לקבל
את אישורו של מנהל הפרויקט שאליו משויך הפריט ,לפני שהוא מעבירו
לפרויקט האחר.
כאשר קיים טיפול בהחזרת ציוד ,מבצעים את הפעולות הבאות:
א .החזרה לכשרות :ביקורת טיב ,ניקיון ,וטיפול מונע.
ב .עדכון הרשומות ,ובכלל זה :מצב הציוד ) .(Equipment Statusלדוגמה :ציוד
חדש; ציוד לאחר שיפוץ; ציוד שהוחזר ,הופחת ,אך לא שופץ; ציוד שהוחזר
למחסן המרכזי לאחר שישה חודשים מיום שיצא )למעט צינורות(; ציוד
משומש; וציוד בלאי.

• ניהול מחסן הצינורות להולכת מים אצל ספק חיצוני .הספק התחייב
להחזיק רמת מלאי מוסכמת ,לתחזק ציוד לפרויקטים על-פי דרישות
האיכות של מקורות ,ולספקו על-פי דרישה.
• ניהול מלאי גיבוי של אביזרים סטנדרטיים.

מנועים למשאבות מים )בצבע תכלת( ,ומשאבות מים )בצבע אדמדם(

פעולות לצמצום המלאי העודף
• בדיקת הפריטים הכלולים בהוראת התכנון המתוכננת )ה.ת.מ (.להצטיידות,
והעברת המלצה להזמנה למחלקת הרכש.
• הקפדה על ניקיון הציוד החוזר ועל שימורו ,כדי להבטיח את כשירותו
בעת הצורך.
• דרישה ממנהלי הפרויקטים לנמק בכתב את הסיבות להחזרה חריגה של
ציוד.
• "שיווקם" של פריטים "תקועים" )כגון פריטים של פרויקט שהתבטל(
לפרויקטים אחרים .פעולה זו דורשת הבנה טכנית טובה ,המאפשרת
למחסן המרכזי לנפק פריטים תקועים המהווים תחליף לפריטים שנדרשו
מן המחסן המרכזי )לדוגמה :צינור פאזה וצינור פעמון הם פריטים
תחליפיים(.
• בדיקת דרגת שמישותו של ציוד ,שמאוחסן במשך זמן רב.
• מכירה של צינורות קטנים ללא שימוש ,אחת לרבעון.
פעולות להקטנת סיכונים
קבלת סחורה ב"קונסיגנציה" ) - (Consignationמקורות מחזיקה בהפקדה
בציוד ,ומשלמת מחיר מוסכם לספק רק אם פריטי הציוד נדרשים בפועל.
שיטת הקונסיגנציה נקבעה במרחב מרכז ,ובעתיד היא תורחב ליחידות
נוספות ,על-פי הצורך.
יתרונותיה של שיטת הקונסיגנציה הם:
• אין משלמים לספק אלא אם הציוד נצרך בפועל.

מחסן מחלקת אביזרים לקווי מים

מאמץ לשיפור מתמיד
"מערך הרכש והלוגיסטיקה הארצי משקיע מאמצים רבים לשיפור הביצועים
התפעוליים" ,אומר כזם ,ומוסיף" :מאמץ זה הוא מתמשך ומחייב את כל
עובדי המערך" .כדי להמחיש את דבריו ,הוא מביא דוגמאות לפעולות אחדות
שמערך הרכש והלוגיסטיקה הארצי מבצע:
פעולות לשיפור זמינותו של ציוד
• התקשרות עם ספקים מובילים ,שמיגוון מוצריהם רב ,ויש להם יתרון גודל
לעומת יצרני הציוד.
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של ציוד שייקלט במחסן המרכזי.
• עומק מלאי של אביזרי גיבוי סטנדרטיים לאחזקה ,ולדוגמה :ערכו
הכספי של מלאי האביזרים הסטנדרטיים לאחזקה בנקודת זמן ,ביחס
לערכו הכספי של מלאי האביזרים הסטנדרטיים לאחזקה הנצרך בחודש
ממוצע.
• מלאי עומד ביחס למלאי הקיים ,ולדוגמה :הערך הכספי של המלאי
העומד  -ביחס לערך הכספי של המלאי בנקודת הזמן.

עיתוד מלאי לאחזקה

מגופי פרפר בקטרים שונים

• התשלום נדחה למועד הצריכה בפועל.
• זמינותם של הפריטים מובטחת.
פעולות למדידת ביצועים ולהערכתם
מערך הרכש והלוגיסטיקה הארצי בוחן את התאמתם של מדדי ביצוע )Key
 ,[KPI] (Performance Indicatorsכדי להפעילם בעתיד במחסן המרכזי.
להלן דוגמאות למדדי ביצוע:
• קליטת ציוד בזמן תקני ,ולדוגמה :שיעור המשלוחים שיתקבלו עד סוף
יום עבודה מתוך כמות המשלוחים שיגיעו למחסן המרכזי.
• הכנת משלוחים בזמן תקני ,ולדוגמה :שיעור המשלוחים שיוכנו לבוקר
יום המחרת מתוך המשלוחים שיידרשו למשלוח.
• דיוק הכנת משלוחים ,ולדוגמה :שורות התואמות את דרישות הניפוק
)סוג הפריטים ,מצב שמישותם של הפריטים ,כמות הפריטים ,וכו'( ,ביחס
לשורות דרישות הניפוק שיועברו למחסן המרכזי.
• זמינות הציוד ,ולדוגמה :שורות פריטים שיהיו זמינים לניפוק במועד,
ביחס לכמות שורות הפריטים שיידרשו מן המחסן המרכזי.
• אמינות מלאי מק"טית ואמינות מלאי כספית.
• שיעור הדיוק בהגדרת מצבו של ציוד חוזר ,ולדוגמה :כמות השורות של
ציוד חוזר שיוגדרו בהתאם להוראות ,ביחס לכמות שורות הציוד החוזר
שיתקבלו.
• שיעור האובדן ,ולדוגמה :ערכו הכספי של ציוד שיילך לאיבוד  -ביחס
לערכו הכספי של הציוד שייקלט במחסן המרכזי.
• שיעור הנזק ,ולדוגמה :ערכו הכספי של ציוד שיינזק  -ביחס לערכו הכספי

משימות האחזקה הן באחריות המרחבים .רכש האביזרים לאחזקה מתבצע
במרחבים עצמם.
קיימים שני מקרים:
• המרחב מזמין את הציוד ישירות אליו באמצעות הסכם מסגרת )במקרה
זה ,המחסן המרכזי אינו מעורב בתהליך(.
• המרחב מזמין פריטים ,שערכם יותר מ 25-אלף ש"ח ,דרך מחלקת הרכש
)במקרה זה ,הציוד ייקלט במחסן המרכזי ,בין אם הציוד יעבור דרכו ,ובין
אם הוא יסופק ישירות למרחב .המחסן המרכזי מבצע את רישומי הקליטה
וההוצאה  -מיד לאחר שהמחסן המרחבי אישר את קבלת הציוד(.

לעתים נדרש להשתמש בציוד של פרויקט מסוים לטובת
פרויקט אחר ,או לטובת משימת אחזקה דחופה .במקרה
זה ,מנהל המחסן המרכזי דואג לקבל את אישורו של
מנהל הפרויקט שאליו משויך הפריט ,לפני שהוא מעבירו
לפרויקט האחר
המחסן המרכזי מחזיק מלאי של אביזרים סטנדרטיים ,המשמשים גיבוי
לפעילות האחזקה במרחבים ,ולדוגמה :מגופים ,עוגנים ,קשתות )עד  16צול(,
מדי מים ,וכו' .המחסן המרכזי מעתד את המלאי של פריטים אלה .עיתוד
המלאי מתבסס על הרכיבים הבאים :צפי הביקוש ,קצב הביקוש ,רמות
המלאי והרכש שבצינור.
ההמלצות להזמנה מושפעות ,בין-השאר ,מן הגורמים הבאים:
• דרישה לזמינות גבוהה של פריטי ציוד ,הנובעת מעלות חוסר גבוהה.
• זמני אספקה ארוכים ) 6-3חודשים( של ייבוא מוצרים מחו"ל.
לסיכום ,מערך הרכש והלוגיסטיקה הארצי ,בכלל ,והמחסן המרכזי ,בפרט,
אחראים על הבטחת זמינותו של הציוד לאספקת המים .דרך ניהולם משפיעה
על העלות הכוללת של החזקת הציוד ועל זמינותם של המים לצרכנים.

מי היא קבוצת מקורות?
בראש קבוצת מקורות עומדת חברת מקורות מים ,העוסקת באספקת
מים ,בפיתוחו של משק המים ,בהשבת קולחים ,בהתפלת מים מליחים,
בהתפלת מי-ים ,ועוד.
למקורות מים יש שתי חברות-בנות:
• מקורות פיתוח וייזום :הזרוע העסקית של מקורות .זאת חברה בין-
לאומית ,הפועלת בשוק המים התחרותי בארץ ובעולם .החברה
ממנפת את הידע ,שמקורות צברה במשך  70שנות פעילותה ,את
ניסיונה התפעולי ,ואת פתרונותיה המתקדמים ,והיא מציעה פתרונות
מקיפים לאזורים המתמודדים עם מחסור במים.
• ש.ח.מ מקורות ביצוע  -הזרוע המבצעת של מקורות .החברה מאחדת
את גופי הביצוע בחברת מקורות :שירותים חשמליים מכניים )שח"מ(
וציוד מכני )צמ"כ( ,והמרחבים :צפון ,מרכז ודרום .החברה עוסקת
בתכנון מיגוון עבודות הנדסה אזרחית ובביצוען ,בהנחת קווי מים

וביוב ,בבניית תחנות שאיבה פיקוד ובקרה מרחוק ובתפעולן ,ובהנחת
מערכות אלקטרומכניות לטיפול במים ובביוב .החברה אחראית
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות מים וביוב ,מערכות ומתקני מים
בפריסה ארצית ,ולהגברת המטר .נוסף על-כך ,החברה מבצעת
עבודות עבור לקוחות חיצוניים.
חברת מקורות הקימה את  - WaTechTMהמרכז ליזמות ולשיתופי פעולה.
המרכז מהווה פלטפורמה לשיתופי פעולה בין מקורות לבין חברות הזנק
)סטארט אפ( ויזמים בתחום טכנולוגיות המים ,ולבין האקדמיה בישראל
ובעולם .המרכז משמש קרקע לניסויי בטא ברמה גלובלית ,הוא שותף
במיזמי מחקר חדשניים ,מספק ניתוח ותמיכה טכנולוגיים ועסקיים,
מקשר חברות הזנק ישראליות לערוצי שיווק והשקעות הון ,ומסייע
ביצירת שותפויות אסטרטגיות ברחבי העולם.
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