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רשת הום סנטר (עשה זאת בעצמך) מחזיקה ב-42 סניפיה כ-40 אלף מוצרים 
הבאים:  האתגרים  עם  מתמודד  הרשת  של  הלוגיסטי  המערך  ולרכב.  לגן  לבית, 
עלויות  צמצום  תוך  בסניפים,  מוצרים  של  גבוהה  זמינות  להבטיח  צורך  האחד, 
התפעול; השני, צורך לוגיסטי לטפל במיגוון פריטים, שחלק מהם בעלי מידות 
למרות  נתון,  רגע  בכל  מיטבי  פתרון  לספק  צורך  והשלישי,  סטנדרטיות;  לא 

אלי יצחקוב ואסנת שמילוביץהתנודתיות הרבה הקיימת בהיקף הפעילות

"אחד מן המאפיינים בפעילות הלוגיסטית של רשת הקמעונאות הום סנטר 
בתקופת  החגים.  בתקופות  המוגבר  הביקוש  עם  להתמודד  הצורך  הוא 
ביותר  לגדול  עשויה  (המרלו"ג)  הלוגיסטי  המרכז  של   הפעילות  העומס, 
מ-200% בזמני שיא", כך אומר אברהם טל, מנהל הלוגיסטיקה והמרלו"ג של 
הום סנטר, שמוסיף: "הפתרון, שאליו נדרשנו בהום סנטר, הוא בניית ליבה 
שתיתן  ויעילה,  אפקטיבית  גבוהה,  גמישות  בעלת  מעטפת  ועליה  לוגיסטית 

מענה מיטבי ההולם את הביקושים המשתנים".

ההחלטה  עצמאי.  מרלו"ג  להקים  החליטה  סנטר  הום  הנהלת   ,2000 בשנת 
להקמת  שדחף  הרשת,  מבעלי  פישמן  אייל  של  לחזונו  טבעי  המשך  הייתה 
את  ישרת  שתחילה  מרכזי,  לוגיסטי  מערך  כלל  פישמן  של  החזון  המרלו"ג. 
סניפי הרשת של הום סנטר, ובהמשך יספק מענה כולל, התואם את צורכי 

סניפי החברות של קבוצת פישמן רשתות*.

מנכ"ל  אז  שהיה  מידן,  אהרון  של  בניצוחו  הוקם  סנטר  הום  של  המרלו"ג 
והוא   ,6 לכביש  בצמוד  רמלה,  נשר  התעשייה  באזור  נבנה  המרלו"ג  הרשת. 

איש  בבעלות  קמעונאיות  חברות  של  קבוצה  היא  רשתות  פישמן  קבוצת   *
העסקים אליעזר פישמן. בין החברות בקבוצה: הום סנטר, TOYSRUS, בסט 
המרקחת  (בית  טלפארמה  מצרפת),  גברים  (אופנת   Celio  ,BIG BOX ביי, 

הישיר הראשון), ZER4U, ועוד.

ש"ח,  מיליון  כ-62  של  כוללת  בעלות  שהוקם  המרלו"ג,   .2004 בשנת  נחנך 
כ-10,000  הוא  המרלו"ג  של  הבנוי  שטחו  דונם.   18 של  שטח  על  משתרע 

מ"ר.

ה ק פ ס א ה ת  ר ש ר ש ב ה  מ ו י  מ 54

מצוינות לוגיסטית
עד הבית
מצוינות לוגיסטיתמצוינות לוגיסטית
עד הביתעד הבית

מכולות עם סחורה במסוף אשדוד
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המרלו"ג בנוי כשני מבנים:
א. המחסן האוטומטי

 Automated) מבנה זה מכיל מחסן עם מערכת אחסון ושליפה אוטומטית
כ-10,000  מכיל  האוטומטי  המחסן   .[AS/RS]  (Storage and Retrieval

מופעל  והוא  סטנדרטיים,  סחורה  משטחי  לאחסון   (Positions) מיקומים 
מ"ר  כ-3,000  האוטומטי  המחסן  של  שטחו  עגורנים.  שלושה  באמצעות 
וגובהו 26 מ'. המחסן בנוי מ-12 שורות אחסון ומ-11 מפלסים. האחסון 

הוא בעומק כפול (Double Deep), המאפשר נצילות אחסון גבוהה. 

המחסן האוטומטי תוכנן כך, שבעתיד יהיה אפשר להרחיבו - להגדיל את 
קיבולתו ל-14 אלף משטחי סחורה ולהפעילו באמצעות ארבעה עגורנים.

ב. מבנה התפעול
סחורה  לקליטת  רציפים  הבאים:  האזורים  את  מכיל  התפעול  מבנה 
האוטומטית  השינוע  מערכת  על  משטחים  להטענת  רציפים  ולהעמסתה; 
שאי-אפשר  בגודלה,  חריגה  סחורה  של  אחסון  אזור  ממנה;  ולפריקתם 
וכו');  פיזי,  גודל  אסימטרייה,  יתר,  (משקל  האוטומטי  במחסן  לאחסנה 
הסחורה,  משטחי  לאחסון  המשמשת  משגרה,  סחורה;  ליקוט  אזורי 

המיועדים לשיגור לסניפים; וכו'.
שטחו של מבנה התפעול הוא כ-7,000 מ"ר וגובהו 12 מ'.

השנה,  במהלך  עובדים),  (כ-30  אחת  במשמרת  פועל  סנטר  הום  מרלו"ג 
ובתקופות העומס הוא פועל בשתי משמרות (כ-50 עובדים). עובדי המרלו"ג  
 TEU כ-300  קולטים  הם  על-כך,  ונוסף  בשנה,   TEU** כ-3,000  קולטים 
מספקים מקומיים. עובדי המרלו"ג משגרים לסניפים כ-400 משטחי סחורה 
בכל  שבפריפריה)  הסניפים  (למעט  הסניפים  את  פוקד  ההפצה  מערך  ביום. 

יום, ובתקופות השיא אף מגיעים לכל הסניפים באותו יום.

 Warehouse Management) מחסן  לניהול  מערכת  באמצעות  נשלט  המרלו"ג 
הרובוטיקה,  מערכות  את  מלאה  באינטרקציה  שמפעילה   ,[WMS]  (System

מערכת השינוע האוטומטית, המלקטים והמלגזנים, ושמתקשרת עם המערכת 
לתכנון משאבי הארגון (Enterprise Resource Planning) [ERP] ועם המערכת 

לניהול נקודות המכירה (Point of Sales) [POS] של הום סנטר.

בתכנון המרלו"ג של הום סנטר נקבעו המטרות האסטרטגיות הבאות:

מכולה  לנפח  ערך  שוות  מידה  יחידת   :Twenty-Foot Equivalent Units (TEU)  **
באורך של 20 רגל

ושיפור  ברשת  הנמכרים  המוצרים  מיגוון  הגדלת  תוך  היבוא,  העמקת  1 .
הרווחיות.

הקטנת העלויות הלוגיסטיות של הרשת. 2 .
זמינות  שיפור  תוך  הרשת),  (ובכלל  הרשת  בסניפי  המלאי  רמות  הקטנת  3 .

המוצרים על מדפי הסניפים.
 4 .(Cross Dock) במרלו"ג  רציפים  חוצה  בתהליך  מקומיים  ספקים  שילוב 
[CD], כדי להפיץ בצורה מיטבית את סחורתם ולשפר את זמינות מוצריהם 

בסניפים.

סנטר  הום  בחו"ל.  מיוצרים  סנטר  הום  ברשת  הנמכרים  המוצרים  מרבית 
רוכשת  היא  האחר  החלק  ואת  בעצמה,  המוצרים  מיגוון  מן  חלק  מייבאת 
של  הראשונה  "המטרה  טל:  לדברי  יבואנים).  (שמרביתם  מקומיים  מספקים 
העמקת היבוא הישיר של הרשת הושגה בזכות הפעלת המרלו"ג. משנת 2003, 
היבוא הישיר גדל ב-55%, והוא תורם משמעותית להגדלת רווחיות הרשת". 

טל מוסיף, כי: "המטרה השנייה של הקטנת העלויות הלוגיסטיות התאפשרה, 
באמצעות  והן  לוגיסטיים,  תהליכים  ומחשוב  אוטומטיזציה  באמצעות  הן 
סנטר  הום  המרלו"ג,  להקמת  עד  אחסון.  בשטחי  וחיסכון  לגובה  אחסון 

החזיקה בכמה מחסנים מרכזיים, ששטחם הכולל היה כ-15 אלף מ"ר. 

מ'),  כ-4  של  אחסון  (גובה  נמוכים  במבנים  היו  מהם  שחלק  אלה,  מחסנים 
גם  המחסנים  של  הגיאוגרפי  הפיזור  סחורה.  משטחי   7,000-6,000 הכילו 

המרלו"ג של הום סנטר הוקם בניצוחו של אהרון מידן, 
שהיה אז מנכ"ל הרשת. המרלו"ג נבנה באזור התעשייה 

נשר רמלה, בצמוד לכביש 6, והוא נחנך בשנת 2004

 ,[WMS] המרלו"ג נשלט באמצעות מערכת לניהול מחסן
שמפעילה באינטרקציה מלאה את מערכות הרובוטיקה, 

מערכת השינוע האוטומטית, המלקטים והמלגזנים, 
 [ERP] ושמתקשרת עם המערכת לתכנון משאבי הארגון

[POS] ועם המערכת לניהול נקודות המכירה
של הום סנטר

המחסן האוטומטי. האחסון הוא בעומק כפול (Double Deep), המאפשר 
נצילות אחסון גבוהה

מבנה התפעול. מערכת השינוע האוטומטית ואזור הליקוט האוטומטי
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הקשה על השליטה. באותה עת, הום סנטר העסיקה כ-45 עובדים בממוצע 
במחסנים המרכזיים. התפוקה הכוללת הייתה: קליטה ממוצעת של כחמש  

מכולות ביום וליקוט (מרבי) של כ-800 שורות ביום.

כיום, המרלו"ג מכיל כ-17 אלף משטחים, ולמרות, שכמות העובדים במערך 
הלוגיסטי לא השתנתה, תפוקת המרלו"ג כוללת: קליטה ממוצעת של כ-15 

מכולות ביום וליקוט (מרבי) של כ-3,000 שורות ביום.

הושגה  הרשת)  (ובכלל  ברשת  המלאי  רמת  הקטנת  של  השלישית  המטרה 
את  משמעותית  שקיצרה  במרלו"ג,  התהליכים  של  האוטומטיזציה  בזכות 
הביצוע  זמני  קיצור  לסניפים.  וההפצה  הליקוט  הקליטה,  של  הביצוע  זמני 
ולרענן  במרלו"ג  העיקרי  המלאי  את  להחזיק  סנטר  הום  לרשת  מאפשר 
בתדירות גבוהה את המלאי בסניפים. כך, מחד, הרשת משיגה זמינות גבוהה 
במוניטין),  ופגיעה  מכירות  אובדן  ופחות  מכר,  (יותר  המדף  על  מוצרים  של 
ומאידך, היא משיגה זאת עם רמות מלאי נמוכות. אם עד לפני שנתיים, עומק 
המלאי בסניפים היה כ-60 ימי מכר, הרי כיום הוא מתקרב ל-14 ימי מכר.

המטרה הרביעית של שילוב ספקים מקומיים בתהליך CD, כדי להפיץ את 
מבוססת  בסניפים,  מוצריהם  זמינות  את  ולשפר  מיטבית  בצורה  סחורתם 
על תהליך הפצה ללא אחסון. תהליך ה-CD מתבצע כך: הספקים מובילים 

פורקים  המרלו"ג  עובדי  המרלו"ג.  אל  סחורתם  את   (Bulk) מרוכזת  בצורה 
את הסחורה ברציפי הקבלה, ממיינים/מחלקים אותה למשלוחים לסניפים 
שבעבר  ספקים,  לסניפים.  לשיגורם  עד  במשגרה  המשלוחים  את  וממקמים 
התקשו לפקוד את הסניפים (בגלל עלויות ההפצה הגבוהות), מספקים כיום 
את הסחורה לסניפים באמצעות המרלו"ג וחוסכים בעלויות ניכרות. תהליך 
ה-CD איפשר להום סנטר להגדיל את מיגוון הספקים, ולשפר את זמינות 

המוצרים בסניפים.

מוצרי  בזמינות  השיפור  כי   ,CD-ה פעילות  את  מרחיבה  סנטר  הום  כיום, 
(לדוגמה,  המכירות  להגדלת  משמעותית  תרומה  תורם  המקומיים  הספקים 
כאשר שיעור הזמינות הוא 80%-85%, אזי כל שיפור של 1% בזמינות תורם 

להגדלת המכירות ב-4%)".

מספקת  סנטר  בהום  שהקמנו  הלוגיסטית  "המעטפת  אומר:  טל  לסיכום, 
היעילות.  בהיבט  והן  האפקטיביות  בהיבט  הן  המיטבי,  הפתרון  את  לרשת 
כדי  מרבית,  גמישות  בעלת  היא  שבנינו  המעטפת  מכך,  פחות  לא  אך 
להגיב במהירות על ביקושים משתנים. מעטפת זו תורמת לרווחיות הרשת 

ומאפשרת לה להוביל את השוק". 

 HOME הלועזי:  בשמה  או  בע"מ,  בעצמך)  זאת  (עשה  סנטר  הום 
CENTER (DIY) LTD, היא רשת הקמעונאות הגדולה והמובילה בישראל, 
ותחזוקתו  הבית  שיפור   ,(Do It Yourself) בעצמך  זאת  עשה  בתחומי 
(Home Improvement & Repairment). מחזור המכירות של הום סנטר 
מוערך  שלה  השוק  ונתח  בשנה,  ש"ח  ממיליארד  יותר  הוא  בישראל 

ב-20%-25%. החברה מעסיקה בישראל כ-1,700 עובדים.
שנוסדה  פישמן,  אליעזר  בבעלות  פרטית  חברה  היא  סנטר  הום 
רביב  הוא  הרשת  ומנכ"ל  מידן  אהרון  הוא  הרשת  יו"ר   .1992 בשנת 
הוא  הכולל  ששטחם  סניפים,   42 כוללת  בישראל  הרשת  ברוקמאיר. 
לבית,  מוצרים  אלף  כ-40  מכילים  הרשת  סניפי  מ"ר.  אלף  מ-85  יותר 

לגן ולרכב. מיגוון המוצרים של הרשת כולל: צבע, קרמיקה, כלי עבודה, 
עץ  פריטי  גינון,  מוצרי  חשמל,  אביזרי  אמבטיה,  אביזרי  אינסטלציה, 
אלקטרוניקה  עצמית,  להרכבה  ריהוט  בית,  טקסטיל  בית,  כלי  ופרזול, 
ועוד. רכב,  אביזרי  גן,  ריהוט  קיר,  ארונות  תאורה,  מטבחים,  ביתית, 
אסטרטגיית-העל של החברה היא להעניק ללקוחותיה שירות יוצא דופן 
באמצעות צוות יועצים מקצועי, המוכשר למטרה זו, ונוסף על-כך, ליצור 

חוויית קנייה משפחתית.
בשנים האחרונות, הום סנטר מרחיבה את פעילותה אל מחוץ לישראל 
בקפריסין,  חנויות  הקימה  היא  ולכן  בין-לאומית,  לרשת  להפוך  במטרה 

ברוסיה ובסרביה.

?HOME CENTER מי היא 

קיצור זמני הביצוע מאפשר לרשת הום סנטר להחזיק
את המלאי העיקרי במרלו"ג ולרענן בתדירות גבוהה

את המלאי בסניפים. כך, מחד, הרשת משיגה זמינות 
גבוהה של מוצרים על המדף (יותר מכר, ופחות אובדן 

מכירות ופגיעה במוניטין), ומאידך, היא משיגה זאת עם 
רמות מלאי נמוכות

סחורה חריגה בגודלה, שאי-אפשר לאחסנה במחסן האוטומטי

משגרה, המשמשת לאחסון משטחי הסחורה, המיועדים לשיגור לסניפים
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