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פתרונות לוגיסטיים: ניהול ותפעול בהתאמה ובכלים  
 מתקדמים

על אף הבעיות העולמיות בתחום השינוע והמחסור בכוח האדם, גופיים עסקיים רבים לא נפגעו הודות לליווי  

ולשירות שקיבלו מחברות המתמחות בפתרונות לוגיסטיים, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים 

 וצוותים מיומנים

 גיא ורדימון 

 תוכן שיווקי

 2022באפריל   11

עם שיבושים באספקה בעקבות בעיות בשינוע. מאז פרוץ הקורונה חברות רבות בישראל ובעולם מתמודדות 
בנוסף, השנה האחרונה מתאפיינת במחסור בכוח אדם במרכזים הלוגיסטיים. ואולם, חברות גדולות רבות 

יכולות להיות רגועות בכל מה שנוגע לתכנון ותפעול המרלו"גים וניהול שרשרת האספקה עד ללקוח הקצה.  
בפתרונות לוגיסטיים, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים  בשנים האחרונות פועלות חברות המתמחות 

 .מתקדמים, ניסיון מקצועי וצוותים מיומנים המאפשרים התאמה אל צורכי כל חברה וכל עסק

 שיפור הנדסה ולוגיסטיקה בע"מ    -רוזנשטוק

בשנתיים האחרונות, בצל מגפת הקורונה, נפגעו באופן משמעותי שרשרת האספקה הגלובלית בעקבות 
ת קשות בשינוע. עקב כך החברות, בעיקר הגדולות, שבהן נדרש לקבל אספקה באופן שוטף, נאלצו בעיו 

להחזיק מלאים גדולים במחסנים ובמרכזים הלוגיסטיים )מרלו"ג(. המצב יצר ביקוש גובר לשטחי אחסון  
 .ולפתרונות לוגיסטיים מתקדמים בכדי להמשיך ולשרת את לקוחות הקצה

ור הנדסה ולוגיסטיקה בע"מ מכירים היטב את המצוקה ומעניקים לה מענה.  שיפ  -בחברת רוזנשטוק
עוסקת במתן פתרונות לוגיסטיים בארבעה תחומים מרכזיים: תכנון   1973החברה שהוקמה בשנת 

מרלו"גים, מחסנים ופרויקטים בתחום הנדסת; התעשייה והניהול: תכנון מערכי מפעלים, שרשרת אספקה  
רכות מידע. בחברה שממוקמת בכפר סבא מועסקים מהנדסי תעשייה וניהול,  ואסטרטגיה תפעולית ומע

מהנדסי מכונות ומומחי לוגיסטיקה ומערכות מידע. הצוות המקצועי מספק מעטפת הנדסית שלמה  
לפרויקטים, החל משלב הרעיון ועד שלב היישום, כולל ניתוח הנתונים והצרכים, בחינת חלופות, אפיון 

 .מפורט ואפיון תהליכי עבודהדרישות מבנה, תכנון 
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   ים מתקדמים בכדי להמשיך ולשרת את לקוחות הקצה ביקוש גובר לשטחי אחסון ולפתרונות לוגיסטי

 צילום: באדיבות ירון לוקר

שיפור הנדסה ולוגיסטיקה, מייעצת בתחומה לחברות הגדולות במשק. בין לקוחותיה  –בנוסף, רוזנשטוק 
נמנים אסם, טבע, שסטוביץ, פוקס, בתי החולים איכילוב ורמב"ם ומשטרת ישראל. היא גם שותפה בביצוע  

מרכז האספקה של צה"ל, שבו יפונו תל השומר וצריפין לשלושה בסיסים חדשים. מדובר  -מרה"ס  פרויקט 
 .באחד הפרויקטים הגדולים בישראל בתחום שמוביל משרד הביטחון

לדברי ירון לוקר, מנכ"ל רוזנשטוק ושותף בחברה, הפתרונות הלוגיסטיים נפרשים על פני כמה תחומים 
תכנון המרלו"ג, קונספט ההפעלה ושיטת העבודה ובאילו   –יקל לוגיסטי" מרכזיים. אחד מהם הוא ה"פיס

אמצעים משתמשים, כמו פתרונות קונבנציונאליים כמו מדופים ומלגזות ופתרונות באוטומציה. בתחום נוסף  
הוא אסטרטגיה תפעולית ושרשרת האספקה, לצד מערכות מידע. "אין היום כמעט שום פתרון לוגיסטי  

   .ברמה כזו או אחרת", הוא אומרשאינו ממוחשב 

לדבריו הפתרונות הלוגיסטיים כוללים פתרונות בתחום הרכבים האוטונומיים, המלגזות האוטונומיות, או  
רובוטים שמטפלים בכמויות אדירות של חבילות, כמו חברת אמזון, כולל אמצעי שינוע אוטונומיים 

 .שמותאמים לתחומים שונים של עסקים 

 

 

 
 
 
 

 
 

 ושותף בחברהל מנכ" – ירון לוקר 



  "לכל תחום עסקי יש דרישות מיוחדות"
לכל תחום עסקי יש דרישות מיוחדות, שחלקן נגזרות מאופי המוצרים וחלקן נגזר מהרגולציה, שנכנסת "

יותר ויותר לתחום תכנון המרלו"גים. לכולם צריכים לתת פתרונות ייחודיים. אין כמעט אותה חברה, אפילו  
 .ירוןבאותם תחומים, שכל המאפיינים שלה דומים", מסביר 

 ?מדוע חברות ענק זקוקות לייעוץ בנוגע לפתרונות לוגיסטיים במיקור חוץ
אין להן את הניסיון, הידע וההתמחות בקטע התכנוני, יש להן ניסיון בקטע התפעולי. אנחנו מתכננים כל "

שנים. בנוסף, נדרשת היכרות מאוד  15-פרויקטים חדשים, ללקוחות שזקוקים לכך פעם ב 60-70-שנה כ
בה עם הטכנולוגיות ועם יצרני וספקי הציוד והאוטומציה למרלו"גים בעולם. החשיפה שלנו לספקים,  טו

 ."לטכנולוגיות וליכולות לא קיימת אצל החברות 

ירון מוסיף כי רוזנשטוק מגבירה את שורת הרווח של הלקוחות על ידי ייעול מקסימלי של התפעול, צמצום 
צאות. "חלק מהמטרה של תכנון לוגיסטי היא לבנות מערך תפעולי בכוח אדם ובשטחי אחסנה וירידה בהו

 .שההוצאות שלו יהיו כמה שיותר נמוכות", הוא אומר

 ?חשוב ומשמעותי  IT עד כמה 
המערכת שמנהלת את החברה, את המלאי, את   –כלום לא עובד. יש פה סדרת מערכות  IT מאוד. בלי"

קטים. העבודה היא ללא נייר, מנוהלת ומפוקחת ודואגת  רצפת המחסן, את חלוקת המשימות למלגזנים ולמל
שיהיו מינימום טעויות בליקוט ושמירה על טריות המוצר. יש מערכות שעושות אופטימיזציה של מסלולי 

ההפצה, מסופונים שמדווחים שהנהג מגיע לנקודת הקצה. רוב המערכות משולבות תוכנות בתחום 
 ."טכנולוגית המידע

ירון מוסיף כי מרלו"גים מוקמים היום בדרך שונה מהעבר, בעיקר בגלל העלייה בעלויות שטחי הקרקע. הוא  
מטר( בשל שיקולי רגולציה של מערכות כיבוי אש, אבל   14מסביר כי רוב המחסנים נבנים לגובה )בסביבות 

  -יונאליים כמו מלגזות הגובה המקסימלי אליו ניתן להגיע עם אמצעים קונבנצ - מטר  20יש מחסנים של 
מטר, שדורשים מכשור אחר ואוטומציה מלאה. "כל אלה דורשים תכנון יסודי", הוא  42ומחסנים בגובה של 

אומר. "גם נושא חוסר כוח האדם במרלו"גים הפך לבעייתי מאוד ויוצר ביקוש גדול של פתרונות מתקדמים,  
שנים והכדאיות   17שקעה יעמוד על כשהרבה לקוחות מחפשים הכנסת אוטומציה גם אם החזר הה

 ."הכלכלית לא תמיד מובהקת 

 שיפור הנדסה ולוגיסטיקה בע"מ  - רוזנשטוק 
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