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וסיבוביםכליםתקשורת,

פרויקטיםבניהול

הולצסךורדד״ר

מודיעין,בחבלטבעחברתשלהחדשהמרלו״ג

לוהוקדשכיעדוחשוב,חדשניכךכלהוא

בנושאשנערךעיוןיוםבמהלךמיוחדמושב

ידיעלמוצלח"פרויקטמגהלניהול'הדרך

והמכוןבישראלפרויקטיםלניהולהעמותה

מגהכמהמציגהמאמרבחולון.הטכנולוגי

פחותוידועיםיותרידועיםפרויקטים

לייבאשניתןהתובנותעללעמודבמטרה

״רגיל".פרויקטלניהולפרויקטמגהמניהול

ו-מו;דלעירלנו-נבנההבה״ויאמרו-,

נפוץפןשםלנןנעשהבשמים,וראשו

אתלךאתהיוירדהארץ.כלפניעל

האדם.בניבנאשרהמגדלןאתהעיר

לכלםאחתושפהאחדעםהןהי,מרוייא

מהםיבצרלאןעתהת;לעשהחלםוזה,

ונבלהנרדההבהלעשות.;זמואשרכל

שפתאישי^מעלאאשרשפתםשם

נל-פניעלמשםאתםהיוןפץרעהו.

קראכןעלהעיר.לבנתרחדלוהארץ

הארץ,כלשפתהיבללשםכיבבל,שמה

כל-האךץ״על-פניהי,הפיצםומשם

י״א(פרק)בראשית,

ההיסטוריהסיפוראתלהתחילמעניין:זקום

המגהבכישלוןדווקאהואפרויקטיםניהול

בבל.מגדללנו:המוכרביותרהעתיקפרויקט

השאיפהביטוילידיבאהזהפרויקט:מגה

ביותרהגבוהותהטכנולוגיותהיכולותאתליישם

המבנההקמתבאמצעותעתאותהעד•והושגו

שכולנוכפיהשמים.עדשיגיעביותר??גבוה

הושלם.לאמעולםהפרויקטהיוםודעים

טכנולוגית,הייתהלאלכישלוןהסיבה>בל

וניהולית.ארגונית-!לא

שהיוחומריםולבנים,מאבניםהוקם־/מבנה

אחריםרביםבפרויקטיםושימשווידועיםוזוכרים

בבעיותנעוצהלכישלוןהסיבהתקופה.:אותה

והעובדים.הצוותחבריהמנהלים,בין־גקשורת

מסריםלהעבירהצליחולאבפרויקט:מעורבים

משוביםדיווחים,הוראות,הנחיות,לזה

אמיתיתמהותיתבעיההואבתקשורתכשלכד׳

בעתהנדסייםפרויקטיםמגהבניהולרקיא

בניהולגםמרכזיתבעיהמהווהאלאעתיקה,

הנוכחית.בעתפרויקטשלסוגכל>ול

פרויקטיםניהולמב״טראשהיאהכותבת

הטכנולוגיבמכוןטכנולוגיהלניהול:פקולטה

בפקולטהפרויקטיםלניהולומרצהנחולון,

תל-אביבבאוניברסיטת'ניהול

חשיבותבעלתהיאפרויקטיםבניהולהתקשורת

ובניהולבכללבניהולהראשונההמעלהמן

פרויקטמגהבבחינתאמנםבפרט.פרויקטים

בתקשורתבעיותשלההשלכותאתלראותאפשר

בכללמעשה,אבלמשמעית,וחדברורהבצורה

התקשורתשלמקומהכגדולקטןפרויקט

הפרויקטשלההצלחהאפשרותעלוהשפעתה

אתמבטאתבפרויקטהתקשורתקריטי.הוא

צוותחבריביןהמסריםהעברתתהליךכל

מנהלוביןהמבצעים,לביןהלקוחביןהפרויקט:

בכלוהספקים.המשנהקבלנילביןהפרויקט

מהגורםלעבורשאמורמידעישמסרהעברת

ומדויקתנכונההבנהורקהנמען,לגורםהמוסר

מחקריםהמטרות.השגתאתתאפשרשלו

הצלחתעלהתקשורתהשפעתאתבדקורבים

היאאפקטיביתתקשורתכיומצאוהפרויקט

פרויקט,כלשלהקריטייםההצלחהמגורמיאחד

היקף.ובכלתעשיה,בכל

פרויקטיםסגהלניהולבליםסיתות

פרויקטיםמגהמניהולללמודשלנוהאפשרות

"סטנדרטי",היקףבעליפרויקטיםניהולעל

יוםהיוםבחייבהםמעורביםשכולנוכאלה

תקשורת,ניהולשלבהקשררקאיננהבעבודה,

תהליךלנו.המוכריםבכליםבשימושגםאלא

השקעהרובפיעלדורשחדשכלישלהפיתוח

כללובדרךוכספיםמאמציםשלמעטהלא

הדורשותטכניותבעיותגםזהלתהליךמתלוות

הפיתוחטבעי,באופןלכן,וחדשני.ייחודיפתרון

מגהשלבסביבהמתבצעהכליםרובשלהמקורי

מכןלאחרהופךבכליםהשימושאבל,פרויקטים.

בשנות"רגילים".פרויקטיםבניהולגםלשכיח

יחידותהחלו20ה-המאהשלהמאוחרות50ה-

לפתחבארה״בהביטחוניותוהתעשיותהצבא

שלהםההצלחהסיכויישישפרוניהולתהליכי

מורכבים.ופרויקטיםתכניותבביצוע

בניהולהיוםלנוהמוכריםמהכליםחלק

תקופה,באותהשנעשותוצריהםפרויקטים,

שעלוליםהסיכוניםאתלהפחיתהצורךמןונבעו

המוכרהכלילדוגמא,פרויקטים.לכישלוןלגרום

Reviewבשם: and EvaluationProgram)PERT

Technique,)עלהאמריקאיהציידיעלפותח

הרבההמורכבותלניהולמענהלתתמנת

שלוהייצורהפיתוחבתכניתכרוכהשהייתה

שפותחהנוספת,מוכרתשיטהפולאריס.פרויקט

היאDuPontבחברתתקופהבאותהבערך

Criticalהקריטיהנתיבניהולשיטת CPM

Method Path,)התחזוקהבניהוללסייעשנועדה

התהליךהחברה.שלהכימיקליםמפעלישל

רבותמשימותבומעורבותוהיומורכבהיה

השיטהמוגדר.בסדראותןלהשליםצורךשהיה

ולחזותהפרויקטאתלראותניתןשבאמצעותה

הדגשתכדיתורלהשלמתו.שנדרשהזמואת

מוגדר,זמניםללוחקריטיותשהןהמשימות

מורכבפרויקטבכלכמעטהיוםמשמשת

פחות.ומורכביותר

(Workכגון:ונוספיםוכליםאלהשיטות WBS

StructureBreakdown,)הגאנטתרשיםGantl

Earnedהמושגהערךשיטתפיעלובקרה

Value,)לתתכדיהשניםבמהלךפותחו

שלוביצועתכנוןבמהלךשעלולבעיותמענה

לידיהבאיםכאלהבמיוחד,מורכביםפרויקטים

שנועדופיתוחיםאותםפרויקטים.במגהביטוי

בפרויקטיםמורכביםהמאודבתהליכיםלסייע

פרויקטיםעבורגםומתאימיםנכוניםהענקיים

"רגילים".

הבטיחותוניהולטבע״נמרל

בפרויקטיבוניםוה

ביטוילידיבאוטבע,שלפרויקטהמגהבניהול

כבעליוהסיכוניםהבטיחותניהולמודגשבאופן

אלונושאיםבמיוחד.גדולהוחשיבותהשפעה

כהבהיקףבפרויקטבמיוחד,אומנם,בולטים

ומשפיעיםפחות,לאחשוביםהםאולםגדול,

נושאאתהיומיומיים.בפרויקטיםגםפחות,לא

עםאחתברמההפרויקטמנהלהציבהבטיחות

תקציב,זמנים,לוחותשלהקדוש""המשולש

במשרהבטיחותמנהלמונהלפרויקטואיכות.

שליטתוגםנבחנהלתפקידקבלתושבעתמלאה,

הגורמיםכלעםלתקשרשיוכלכךשפות,במספר

שונות.מארצותהמגיעים

מכסימליתהייתהשנדרשההבטיחותרמת

מנהליסטייהאוחריגהכלהתקבלהולא

הייחודיותאףעלביותר.המחמיריםהבטיחות

בגובהלבניהמענהמתןשכללהזה,בפרויקט

נושאאתלהעמידישפרויקטשבכלהרירב,

החשיבותשלהראשונהבשורההבטיחות

ניהולעםבמשולבביעדים.העמידהובבדיקת

כלהסיכונים.ניהולנמצאבפרויקטהבטיחות

שלבסביבההדברים,מטבעמבוצע,פרויקט

סיכוניםמתקיימיםהדרךכלולאורךאי-ודאות,

בהשגתאוהעבודהבתהליכילפגועשעלולים

הסיכוניםניהולהמבוקשים.שלהתוצרים

מיקודתוךלפעולהפרויקטלמנהלמאפשר

להצלחתווהקריטיותהחשובותבנקודות

מנהליכוללאטבע,שלזהכמוענקבפרויקט

ובכלפעילותבכלמעורבלהיותהפרויקט

המיקודתחומיאתלמצואעליוכןועלמשימה,

באפקטיביותאותםלנהלמנתעלהחשובים

כולו.הפרויקטאתלנהלודרכם

שמנהלחשוב"רגיל"בפרויקטגםדומה,באופן

הניהוליתהלבתשומתאתימקדהפרויקט

הרבהההשפעהבעלישהינםבגורמיםשלו

הינההסיכוניםניהולדרךפרויקטניהולביותר.

באופןיעדיםלהשגתויעילהאפקטיביתדרך

מוצלח.
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הפובקציונהתכנון

שסירויזהר־לוקרוק,ירוןרוזנש?ורם

הלוגיסטיהמתכנןשלהמקצועיתבקריירה

שינוייםלהובילהזדמנויותאחתלאעולות

בארגון.האספקהשרשרתעתידאתולעצב

בפניעומדתבהםהמקריםמעטיםאולם

ולהשפיעמרכזיחלקלקחתההזדמנותהמתכנן

מידהבקנהלוגיסטיתתפיסהשלעיצובהעל

טכנולוגיותבהטמעתשותףולהיותאסטרטגי

המרכזפרויקטשלבמקרהכמומתקדמות,

טבע-ס.ל.א.שלהחדשהלוגיסטי

באביבלהיפתחשאמורטבע-ס.ל.א,מרלו״ג

הלוגיסטיהמתקןספקללאהואהקרוב,

והנובארץמסוגוביותרוהמשוכללהמתקדם

קפדניוניהולביצועתכנון,מהלךשלתוצר

בקרוב.לשיאןומגיעותוחציכשנתייםשארכו

יועציםמהנדסיםושות'רוזנשטוק"יורםחברת

התפיסהאתולהוביללתכנןנבחרהבע״מ,

החלהפרויקטשלוהפונקציונאליתהלוגיסטית

בקרוב.הצפוילסיומוועדהראשוניםמשלביו

לביצו»*מחזון

שנות110השנההמציינתא,ל.ס.חברת

ואלשטייןלויןסלומון,ידיעלהוקמהפעילות,

הפרמצבטיבשוקחלוצההייתהדרכהומראשית

אתס.ל.א.שיווקהשנותיהבמהלךהישראלי.

התיכוןהמזרחרחביובכלבישראלמוצריה

הראשוןהפרמצבטיהמפעלאתהקימהואף

והפכהס.ל.אהתפתחההשניםעםבישראל.

בע״מפרמצבטיותתעשיותטבעלחברת

ואחתביותרהגדולההישראליתהתרופותחברת

כיום,בעולם.המובילותהתרופותמחברות

קבוצתשלמלאהבבעלותבתחברתהיאס.ל.א.

ומוצריםטבעמוצריבהפצתועוסקתטבע

הישראלי.בשוקמיובאיםפרמצבטיים

ממוקדהלוגיסטיהמרכזפרויקטהיהבראשיתו

לשוקהנפחיתהאספקהשרשרתוייעולבהרחבה

חוליםקופותחולים,)בתיס.ל.א.שלהמוסדי

לאוהתרחבות,גידולשלשניםלאחרשכן,ועוד(.

גיאוגרפיתוהמבוזריםהקיימיםהמתקניםיוכלו

המטרההבאות.לשניםהולםמענהלספק

הפונקציותכללקיבוץהייתהלפיכךהעיקרית

תוךאחת,תפעוליתגגקורתתחתהקיימות

ביותרהדומיננטיכמפיץלגודלהיתרוןניצול

בארץ.הפרמצבטיקהבתחום

ע״יאסטרטגיתהחלטההתקבלהבמקביל,

לוגיסטימרכזהקמתפרויקטליזוםטבעחברת

בארץהייצורלמפעלילוגיסטיכעורףשישמש

חברותע״יהניתניםהאחסוןשירותיאתויחליף

TPLשלוהיכולותהידעאתלנצלהוחלטלכךאי

ולבחוןבישראלטבעשלההפצהכזרועס.ל.א.

לשתיומשותףאחודלוגיסטימרכזהל־מת

המסיעיםממעיוחלק

חברה,לכלנפרדלוגיסטימרכזבמקוםהחברות

היתרוןאתיותרעודלמנףשצפויהסינרגיה

בארץ.החברותלשתיהקייםלגודל

בחינתאפוא,הייתה,הראשוניתמשימתנו

שקלולארגונית.כללברמהכלכליתהצדקה

תפעולועלויותהשקעההמרכיביםכלל

העבודהבהמשךהאלטרנטיבהמולמחד,

הקמתכיהראומאידך,הקיימתבמתכונת

כלכלית,מוצדקצעדהנוהאחודהמרלו״ג

שלזמןבטווחהשקעההחזרלהניבשצפוי

לפרויקטטובההחזר)תקופתשניםכשבע

הקמתכיהראינו,לכךבנוסףנדל״ני(.תפעולי

גבוהאוטומטימחסןשלבתפיסהמרלו״ג

אלטרנטיבהכלעלעדיפהאצטבאותנתמך

עלויותבשלבעיקרמקבילה,"קונבנציונאלית"

ופוטנציאלכ״אתשומותהגבוהות,הקרקע

האפשרי.ההתרחבות

סוףלקראתהגיעהטבעמהנהלתהדרךברכת

שנתקבלהלהחלטההגיוניכהמשך2008שנת

הוחלטהמשולב,הלוגיסטיהמרכזאתלהקים

המנכ״לבראשותס.ל.א.,חברתאתלמנות

שלהלוגיסטיהמפעיללהיותספיר,אבינעם

צוותהנוכחי.לתפקידהבנוסףטבע,חברתכל

הפרויקט)מנהלמידלהתגבשהחלהתכנון

ס.ל.א.שלהלוגיסטיקהמנהלאשכנזי,אבירם

ולוגיסטי,פונקציונאלימתכנןכהן,שמעון

הצוותונוספים(.הפרויקטניהולחברתאדריכל,

לעתיד.הפרויקטשלדאתלמעשההיווה

תצורתהתקבעהאופציותמספרבחינתלאחר

בעיקרכעת,המוכרוהמפוצל,המוארךהמבנה

כמויותאחסוןשהגבילסיכוניםניתוחלאור

הייתה,זואחד.במבנהסחורהשלאדירות

הלוגיסטי,במערךהעיקריתה״פשרה"למעשה,

תהליכיברמתהןנגזרותמספרלהריואשר

שנועדוובציוד,בעלויותבתוספותוהןהעבודה

הגבוה.במחסןלפיצולמענהלתת

לדרךיוצאים

עבודותותחילתהקרקעעלהעלייהבטרםעוד

המערךשלותכנוןאפיוןבצענובאתר,התשתית

מערכותהגדרתהעבודה,תהליכיהפנימי,

הנדרשת.ההשקעהוהערכתוהשינועהאחסון

וקפדניארוךבתהליךלס.ל.א.סייענולכךבנוסף

לכלאינטגרטורבראשםספקים,בחירתשל

המהוויםוהאוטומציה,הגבוההמחסןמערכות

המרלו״ג.ליבתאת

בוצעשנבחרה,האינטגרציהחברתעםביחד

לכלרבותחלופותנשקלובומפורטתכנון

החלופהעלהחלטהלקבלתעדבמערך,רכיב

תועלת.מולעלותמבחינתהאופטימאלית

רריחrpvniutNשמשאבימהעובדהיוצאכפועל

בשרשרתתהליכיםשלרבלמספרמשותפים

המשמשיםומסועיםמעליות)עגורנים,האספקה

תהליךאתוהןלמחסןהכניסהתהליךאתהן

שלוויסותמתמידבניהולהצורךעלהההפצה(,

היום.לשעותבהתאםהמשאבים

סימולציהתסריטיהתכנוןצוותגיבשכך,לצורך

וכשלים(,עומס)שגרה,מתאריםבמספר

ע״יייעודיתסימולציהבתוכנתנבדקואשר

התכנוןלצוותעזרההסימולציההאינטגרטור.

בהתאםמתוכנןהמערךכיההנחהאתלאשש

הבקבוקצוואריהיכןלסמןועזרהלצרכים

בימיבהםלהיתקלעלולההמרלו״גשרצפת

תפעולייםלקחיםהופקומכך,כתוצאהעומס.

נהליםברמתכדגשיםוהןהתכנוןברמתהןרבים

וכשלים.עומסיםעםלהתמודדותאצבעוכללי

אוטומציהרכיבשלכשלאועומסבעתלמשל

ישוכוי(,מסועיםמעליות,)עגורנים,קריטי

לביצוע,אופציותסלס.ל.א.צוותבידיכעת

פעילויותפניעלחשובותפעולותבתעדוףהחל

שינועניתובבשינויוכלהנמוכהקריטיותבעלות

לשגרה.הפעילותלחזרתעדבמחסןהפריטים
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ויומ׳>מ!ד?משך

בוצע)אוטומציה(,הליבהמערךלתכנוןכמקביל

המתקניםכללתכנוןשלוממצהארוךתהליך

אלהביןבמרלו״ג.שונותבפעילויותהתומכים

לחומריחדישיםדגימהמתקנילמנותאפשר

מפעליאתלשרתהעתידיםאריזה,וחומריגלם

אריזה,)התאמותשוניםמחסניםמתחמיטבע;

רצפתוציודקליניים(ניסוייםהשמדות,החזרות,

היפוך)מכונותהשוטףלתפעולהמחויבמחסן

ועוד(.בואקוםהרמהמתקנימשטחים,?עיטוף

המרלו״גרצפתתהליכישלמיפויגםכללזה

מתקדמתWMSתוכנתע״יליישוםהןיאפיונם,

המחויביםמפורטים,תפעולייםכנהליםיהן

זהכמופעילויותומגווןמורכבמערךכהפעלת

ס.ל.א.חברתשל

לפתיחתסופייםהיערכותבשלביאלה,כימים

התקנתסיוםשלבליוויממוקדיםאנוהמרלו״ג,

העלייהשלהראשוןלשלבהמיועדהציודכל

המערךוהרצתהוואלידציהבתהליךוכןלאוויר

כוללהראשוןהשלבקבלה.לפניהאוטומטי

והבסיסייםהקריטייםהתהליכיםאתכעיקר

משלוחים,והכנתפיזורקליטה,להפעלה

ברמתעדייןהאספקהשרשרתכלכאשר

יעלההקיץחודשילקראתשלמים.משטחים

תושלםבוהפרויקט,שלהשניהשלבלאוויר

כלאתלנהלכשיריהיהוהמרלו״גכולההתמונה

)מחפיסתהניטולרמותבכלהאספקהשרשרת

ואלהשלם(,למשטחועדהבודדתהאקמול

פרטיים,מרקחת)בתיהלקוחותסוגיכלמול

בינלאומי(.ושילוחמפעליםמוסדיים,

מתקדמותוש«טטכנולוגיות

כאמור,הינה,הלוגיסטיהמרכזשלהכותרתגולת

בכלהאוטומציהורמתהחכמיםהפתרונותשפע

מכדיקצרההיריעההאספקה.שרשרתגלבי

כןועלשהוטמעוהטכנולוגיותכלאתלכלול

בלבד.העיקריותאתנזכיר

האספקהבשרשרתהמרכזייםהתהליכיםאחד

סוגימגווןוהקליטה.הפריקהתהליךהינו

וחומריאריזהחומריגמורה,)תוצרתהפריטים

הנובעותוהקליטההפריקהואופציותגלם(,

ופריטיבארץטבע)מפעליהספקיםסוגימריבוי

והקליטההפריקהשתהליךלכך,מביאיבוא(

משאביועתירממושךלהיותצפויהסטנדרטי

עודהוחלטלכךאיתפעולי.ושטחאדםכח

בנוסףלאפייןהראשונים,הפרויקטכשלבי

תהליךגםהקונבנציונאליים,ולקליטהלפריקה

בשלבוקליטתם.משטחיםפריקתשלאוטומטי

בתהליךבלבד.בישראלטבעמפעלימולוה,

ייעודיתבמשאיתלמרלו״גהסחורהתגיע

פנימי.שינועמתקןעםאחוריארגזהכוללת

קליטהברמפתלמסועישירותתתחברהמשאית

ישירותהמשטחיםכניסתתתאפשרוכךייעודית

במספריםהלוגיסטיהמרכז

מ״ר000,77כ-האתר:שלכללישטח

מ״ר000,43כ-תפעולי:איזורבנוישטח

מ'000,1מעלוהמחסנים:התפעוליהמבנהחזיתותשלכוללהיקף

מ'42אוטומטים:מחסניםגובה

deepDoubleמהםיח'11כולל:עגורניםמס'

משטחים000,57כ-אי:שלבאיחסוןקיבולת

משטחים000,021עדעתידית:אחסוןקיבולתפוטנציאל

טון000,5כ-האצטבאות:קונסטרוקציהשלכוללמשקל

ק״מכ-ומיכלים(:)משטחיםכוללמסועיםאורך

94והפצה(:)קבלהתפעולייםפתחיםמס'

תאניםמשאיות350כ-ויציאה(:)כניסהיומיתרכבכליתנועת

תהליךמלגזן.אומפעילהתערבותללאלמחסן

דומה.באופןהואאףמתוכנןאוטומטישילוח

לוגיסטיתיאוםמחייבאלהתהליכיםקיום

אחידים(,)משטחיםהניטוליחידותשלמושלם

ותיאוםהמפעליםמולהמחשובממשקישל

הקליטהתהליךכיצופיםאנוההובלה.אמצעי

ומפעליהמרלו״גביןהאוטומטיםוהשילוח

הקליטהתהליךאתלייעלעשוייםבישראלטבע

רבים.מחסןמשאביולחסוך

היהההזמנותהכנתתהליךבתכנוןמרכזיעקרון

הלקוחות.לכללההפצהפעילותשלסינרגיה

אתלשרתיהיהניתןכיהיא,בפועלהמשמעות

ועלבודד)מפריטהמלאירמותבכלהלקוחותכל

לוגיסטימערךבאמצעותשלמים(למשטחים

מגזרלכל"תפורים"מערכיםבמקוםאחוד

עלולהשכזוגמישהבלתיגישהבנפרד.פעילות

בצרכים.שינוייםעםבעתיד,בעייתיתלהיות

בנגיעהיתבצעקרטוניםמארזיליקוטלדוגמה

תלוייםובלתישוניםיעדיםמספרעבוראחת

מוסדייםלקוחותמרקחת(,)בתיפרטייםלקוחות

במחסן.פנימיתרענוןכתנועתאו

קפיצתהואגםמהווההמתוכנןהליקוטיםמערך

בנתניה,באתרכיוםהקייםלמערךביחסמדרגה

מנהלאוטומטיליקוטוכוללהוא,אףהמודרני

ליקוטמערךבשילובביותרגבוהיםבקצביםאצוות

מערכתהותקנהבישראל,לראשונהמהיר.ידני

מיכליםברמתמלאיושליפתלאחסוןאוטומטית

Commissionerשלגבוהיםבקצביםהעובדת

ליקוטעמדותומזינהלשעהניטוליחידותאלפי

ליקוטקצבימתאפשריםכךוארגונומיות.מהירות

הליקוטבטכנולוגיותהקיימיםמאלהכפולים

LightToכדוגמתהמסורתיות Pick

האוטומטיהליקוטתהליךשלהמפורטבתכנון

האינטגרציה,וחברתס.ל.אצוותבשיתוףעשינו,

מתקדמים.תכנונייםשיקולים

ההזמנותנתונישלמעמיקניתוחלדוגמה,כך

שתופיותקיימתכיהראהוהפרטיהמוסדילשוק

מק״טיםקיימיםכלומרההזמנות,ביןגבוהה

גלבאותורבותלהזמנותהמשותפיםרבים,

בתכנוןלכך,איליקוטים.

אלגוריתםשליעיל

המלאיורענוןליקוט

)ניהולwes-nבתוכנת

האוטומטית(,הבקרה

בנגיעהבומצבייצרנו

מנפקיםבפריטאחת

שרינקבודדת,יחידה

לכמהשלם,קרטוןאו

ובעונהבעתהזמנות

לחסוךניתןכךאחת.

אחוזיםעשרותעד

עגורניםתנועותשל

המשטחיםברמתהן

המיכליםברמתוהןגבוה(,)מחסןהשלמים

Commissioner rmpn.),מדובראבסולוטית

ביום,עגורניםתנועותמאותשלחיסכוןבצפי

שלמותשעתייםעדלכשעהערךשווישהם

שעות!שלמשמרתמתוך

העגורניםתנועותכיהעובדהאתלכךנוסיףאם

קריטימשאבהםהגבוהים,במחסניםבעיקר

אופטימיזציהאזיהאוטומטי,המערךשלוליבו

יכולותלמיצויהכרחיתהנ״להמשאבשל

ללא)פיקים(,שיאזמניעלבדגשהמרלו״ג

המתקןהרחבתעבודה,שעותבתוספותצורך

אדם.כוחתקניהוספתאו

בהפעלתביותרהגדוליםהאתגריםאחדכאמור,

השליטהיכולתהיאזהמימדיםאדירמתקן

ONלהגיבוהצורךוהבקרה LINEעללעומסים

לצורךמענהשיתנוהמערכותאחתהמשאבים.

מערכתהיאבארץ,לראשונההמותקנתזה,

משפרתהרמפות,פתחיכלעלהשולטתרמזורים

ומאפשרתהרציפיםשלהדינמיהניהולאת

ואיכות.בטיחותשיפוריאפילו

ופריקתהרמפהדלתותפתיחתלדוגמה

המשאיתהיצמדותלאחררקתתאפשרהמשאית

הרכבארגזשטמפרטורתכךהגלגלים,ונעילת

בימיגםתישמרשבתוכווהסחורה
קיץ

כךחמים.

מהרמפהליפולעלולמלגזןבומצבייווצרלאגם,

מערכתלפתח.צמודהאינההמשאיתבובמקרה

וכךהבקרהלחדרתחווטאלקטרוניתבקרה

רמפותרציפיעלומיידיתנוחהשליטהתתאפשר

זמנית.בומ'400כ-שלכוללבאורך

וארנונומיהאיכות

רקלאנבחןהלוגיסטיהמחסןרצפתתכנון

תקן""תומחייבגםאלאתפעולייםמהיבטים

גםבס.ל.א.האיכותמנהלותע״יהניתןאיכות

בדגשרבים,שיפוריםבחשבוןנלקחוזהבתחום

הפריטיםשלהוואלידיתהסביבההבטחתעל

הקמתהואביותרהבולטהשיפורבמחסנים.

8-2מקורריםלמוצריםמלאהקירורשרשרת
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מעמודהמשך

לאהכוללת-(,20ומוקפאיםצלזיוס(מעלות

ה״שגרתייכו"המוצרחיימחזורכלאתרק

והפצה,משלוחיםהכנתרענון,אחסון,קבלה,

אוטומטיותוליקוטרענוןפעילויותאףאלא

אריזההתאמותכגוןמוסףערךפעילויותוכן

מתוכנניםהעבודהותהליכיהמתקןיבוא.לפריטי

לקוחותעבורבקירורהמכלהבפעילויותלתמוךגם

רקלביצועאפשריותכהעדשהיובינלאומיים,

בתחוםנוסףשיפורלס.ל.א.חיצונייםגורמיםע״י

הרפואי.במזוןהטיפולמכלולהנוהמוצראיכות

ויקריםרביםמשאביםהוקצוהחדשבמרלו״ג

ביחסרפואימזוןבפריטיהטיפוללהפרדת

שרשרתשלבימרביתלאורךהפריטים,ליתר

גבוהאוטומטימחסןהקצאתלרבותהאספקה,

ליקוט(שינוע,)קבלה,אוטומציהתהליכיייעודי,

התהליכיםכלנפרדות.מוסףערךופעילויות

בנהליםמגוביםאלהלפריטיםהרלוונטיים

המוצר.איכותלהבטחתמחמירים

אדם-מכונהממשקקייםבופתרוןכלולבסוף,

מתוךהארגונומי,בהיבטגםנבחןלדיוןשהובא

לאורךהעובדבריאותעלהשמירהחשיבותהבנת

כךגבוהות.לתפוקותהדרישהעםבבדבדזמן,

פעילותתוכננהבהןהעמדותבכללדוגמה,

ליקוט,אומלאירענוןכדוגמתאינטנסיבית

ארגונומייםפתרונותלהציגהמתכנניםהתבקשו

מרביתניראותנוחות,עבודהעמדותכדוגמת

הרמהמתקנינרכשוכןועוד.העבודהמסכישל

משקליםבהרמתונוחותנגישותהמאפשרים

זמן.לאורךגבוהים

סיכום

באביבלאווירלעלותהעומדס.ל.א,מרלו״ג

ומתקןייחודיתשתיותפרויקטהנוהקרוב,

ועתירביותרמורכבמימדים,גדוללוגיסטי

התהליכיםמגווןמתקדמים.טכנולוגייםפתרונות

קפדניתכנוןחייבאחתגגקורתתחתהתפעוליים

המחשובמערכותהמתקן,מערךשלוסינרגיה

וכןוהשינועהאחסוןמערכותוהאוטומציה,

האנושי.המשאבמבחינתהיערכות

שלכלכליוגבארגוניתעוצמהחזון,שלשילוב

וקבלניהמתכנניםכללשלרבנסיוןטבע,חברת

הפרויקט,צוותשלמעולהניהוללכלומעלהביצוע

הפרויקטיעדיבכללהעמידהאתשהבטיחוהם

ובלוחותהמתוכנןבתקציבוהמשתנים,המקוריים

שהוגדרו.המאתגריםהזמנים

שלוהלוגיסטייםהפונקציונאלייםכמתכננים

החלהתכנוןתהליךאתשליוווכמיהפרויקט,

אנוהתכנון,שלביכלולאורךהראשוניםמשלביו

חלקלקחתלנושנתנהההזדמנותעלגאווהמלאי

ובטוחיםוס.ל.א.טבעחברותשלהחזוןבהגשמת

ואבןתפעוליתלהתייעלותדוגמהיהווההמרלו״גכי

מו־וו״ל.והןבארץהןלוגיסטייהלאנשישואבת

ותואדריבלוגיסטיקה

זרתידודארכיטקט

באובייקטיםסדרעשייתהיאאדריכלות"יצירת

לההנודעהאדריכלכתבכךפונקציונאליים״.

באדריכלותהעשרים.המאהבאמצעקורבוזייה

אתלאמץביקשנו"טבע״,שלהלוגיסטיהמרכז

בכך.הסתפקנולאאךקורבוזייה,להשלהגישה

אבלסדר,עשייתאכןהיאאדריכלותיצירת

מרחביסביבתי,נוסף:נופךלהוסיףישעליה

הפונקציונאליים.לאובייקטיםואסטטי

אדריכליםזרתיהדמיה:יפה.וגסמשוכללגםנדול,גםמגה-מולו"נ.

פונקציונאליאספקטלכללוגיסטי,במרכז

אנחנונוספים.רבדיםגםטבעיבאופןנוספים

פוחדיםלאהמיזוג,בצינורותלהתביישמסרבים

גגאתבגאווהומציגיםהשינועמסועאתלחשוף

בפואטיקהמאמיניםאנחנוהאקולוגי.הרפפות

כאדריכלים,שתפקידנו,וחושביםהתעשייהשל

הדרה.במלואאותהלהציגהוא

טבעחברתשלהחדשבמרלו״גהמבקרחווית

מלמעלהממדיתותלתשכבתיתרבהיא

הפנים.אלהחוץומןלמערבממזרחלמטה,

קירותיובטבעיות.האדמהמתוךצומחהבניין

לטופוגרפיהזריםאינםהמפעלשלהחיצוניים

אדוותכמוהקרקעאתממשיכיםאלאסביבם,

בקפליחלקלוקחיםהקירותהמים.פניעל

וילונותהיוכמוהטבע,שמספקהטבעייםהקרקע

ברוח.מתנופפים

הומצאולסביבה,העמוקהקשראתלהדגישבכדי

חדשמסוגקירותהמרלו״געבורבמיוחדויוצרו

ביןההרמוניהאתהממחישיםבטוןוילונות

נמנעתהבלתיהנוקשותאתלצורה.החומר

באמצעותריככנוהבטוןשלבתכונותיוהטמונה

הבטוןקפליהוילון.שלממדיתהתלתצורתו

נוסףבאופןסביבתועםהבנייןאתמקשרים

השמש,קרנישלייחודיתשבירהמאפשריםהם

ומשתנהובצלבאורשמשתעשעצלליםריקוד

השנה.עונותולפיהיממהמשעותשעהבכל

מהווהטבעי,באופןהלוגיסטי,המרכזשלליבו

והשילוח.הקבלהחללזהוהבניין.שלבסיסואת

הפעילותסחורותונשלחותמתקבלותבוהחלל

הלוגיסטי.המרכזשלחוקולחםאתשמהווה

התעשייתיתהדינאמיותאתלהותירביקשנו

לעשייהשמעניקהאדריכלותוליצורכנהעל

אורגניגוףהיוצרתאדריכלותראויה.במה

עצמושלבפונקציונאליותמעוטרהחללפועם.

עלגאה.בתצוגההבנייןמערכותאתוחושף

סחורות.המשגעיםהמסועיםנראיםהקרקע

המשגעיםדםככלינדמיםהםבפעלתנותם

הגוף,פתחיהגוף.חלקיכלאלהכרחיחמצן

הגוףבהחייאתמסייעיםוהשילוח,הקבלהשערי

המכונהשללמנגינתהצליליםבעצמםומוסיפים

עצמותאלמגיעמעהנודדהמבט

שאינןחשופות,קורות,אותןהבניין,

אתומחזיקותלהסתתרמנסות

נראיםהקורותלצדהבניין.שלד

האוויר,מיזוגצינורותהעצבים

קיבלוהצינורותוהמים.החשמל

אותולתפקידבהתאםצבעיהםאת

יוצריםוכךבבטחה,ממלאיםהם

צבעשמשלבתאדריכליתהרמוניה

ותפקיד.

הכניסהנמצאתהמרכזיהחללמעל

מגרשגםכמולמבקריםהראשית

שלהמשכהלמעשהזהוהחניה.

והקבלההשילוחמבנהעלהמטפסמישורהקרקע,

היטבהמתתמרתבכוריאוגרפיהלצפותניתןממנו

מעברלאתר.ונכנסותהיוצאותהמשאיותשל

לעובדיםמעניקהואהפונקציונאלילתפקידו

מרוצףפארקחיצונית,מרפסתולמבקרים

הפעילותעלבהנאהלהביטלהםשמאפשר

חיצונימרחבלונוצרמאיןישתחתיהם.המתרחשת

והמבקרים.העובדיםשללרווחתםפתוח

המשרדיםבנייןהואהלאהמבנהשל"מוחו"

המחסניםשניוביןהמרכזיהחללמעלנמצא

בגגמסתייםהמשרדיםבנייןהאוטומטיים.

מעלמטרים30כ-המתנשאמרשיםרפפות

בראשחשובים.-תפקידיםכמהזהלגגהכניסה.

צורתואקלימיתפונקציהבעלהואובראשונה

בנייןעלישירהקרינהשלהפחתהמאפשרת

באנרגיהמשמעותיתחוסכתובכךהמשרדים

כזהרך,אורשלכניסהימנעשלאכךתוכנןהגג

במהלךמלאכותיאורלהדליקלאשמאפשר

אתהרפפותגגיוצראחתובעונהבעתהיום.

דרמטיים,וצלאורמצביומייצרהבנייןשלזהותו

הבטוןוילוןשלהצלליםמשחקעםשמתמזגים

לחלקלהפוךהמשרדיםבנייןאתמזמיניםוכך

כולו.במבנהאינטגראלי

שלהלוגיסטיבמרכזופרטפרטשכלמקריזהאין

רבדים.בכמהבולהביטלמתבונןמאפשר"טבע"

רביםרבדיםטמוניםהפונקציונאלי,הרובדלצד

שמכיליםאלומאמיניםאנחנובהםנוספים

פואטיקהאסטטיקהחלל,סביבה,שלערכים

ולראות.לבואאתכםמזמיניםאנחנו
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