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 תוכן העניינים

 ושרשרת האספקהלוגיסטיקה ה 1פרק 

הלוגיסטיקה בעידן , מהי שרשרת האספקה, מהי לוגיסטיקה, גיסטיקהלוהמושג 

 ,חשיבותה של הלוגיסטיקה בשרשרת האספקה, הגלובלי

4 

 המערכת הלוגיסטית בארגון 2פרק 

המערכת הלוגיסטית בארגון )רכש, מלאי, אחסון, הובלה, טיפול  מרכיבי

 מאפייני פעולות המערכת הלוגיסטית בארגון, בהזמנות(

12 

 לוגיסטיקה צבאית ולוגיסטיקה עסקית 3ק פר

, התפתחות הלוגיסטיקה הצבאית, לוגיסטיקה צבאית לעומת לוגיסטיקה עסקית

התפתחות הלוגיסטיקה , הלוגיסטיקה העסקית, לוגיסטיקה צבאית בישראל

 ,המודרנית התפתחות הלוגיסטיקה העסקיתהגורמים ל ,העסקית

22 
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 פרק 1 - המושג "לוגיסטיקה" ומשמעותו

 המושג "לוגיסטיקה"

 השמשמעות, "לוגוס" עתיקההיוונית ה ילהממהמקורו  "לוגיסטיקה"המושג 

לדאוג שהיו צריכים  ותצבאב נוצר תחום הלוגיסטיקה .כדומההיגיון, רציונליות ו

 ,די כךתוך כגם ו, בעת מלחמה לחייליםשל תחמושת ומזון לאספקה יעילה 

 ,בצבאות יוון ,כבר בעת העתיקה. מתקדמים וקווי האספקה מתארכים הםש

תפקידם אשר  ,לוגיסטיקסשנקראו: היו קצינים  ,והאימפריה הביזנטית רומא

  .ל הכוחות הלוחמיםאולאספקתם של הצבא, לצרכים הכלכליים  היה לדאוג

של מדעי כענף  "לוגיסטיקה"גדיר את המושג מ ,האנגלי אוקספורד המילון

  ושינוע של חומרים, כוח אדם ומתקנים. הצבא העוסק ברכישה, תחזוקה, 

 

 ?מהי לוגיסטיקה

תהליך תכנון, יישום ובקרה המתייחס כ :מוגדרת (Logistics) לוגיסטיקה

לזרימה ואחסנה של מוצרים, שירותים ומידע רלוונטי, מהשלב ההתחלתי 

  .הצרכניםק את דרישות ועד לשלב הסופי של צריכתם, כל זאת במגמה לספ

 וןואחס ותתנוע בקרה ושליטה על ,, תכנוןבניהוללמעשה  תעוסקלוגיסטיקה ה

 (;ועוד הפצה ,הובלה) שירותים(; מוצריםו פריטים ,חומרי גלם) מוצרים :של

החל  ,אספקהשרשרת  לאורך (,ועוד םמחיריהזמנות, , תקשורת ם,נהלי) מידעו

 ,לסיטונאיםהמוגמרים  המוצרים אספקתלועד , לייצור אספקת חומרי הגלםמ

  . צרכניםה ספק את דרישותל כדי , וזאתפרטיים לקוחותלו קמעונאיםל

 

 

 

 

 

  :ה היאתמטרכש, עסקי ארגוןבמרכזי וחשוב  מרכיבהיא  קהלוגיסטיה

 

 הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה -1פרק 

במקום הנכון,  ,בכמות הנכונה ,את המוצר הנכוןללקוחות לספק 

 תר ובעלות הנמוכה ביותר.במצב הטוב ביו ,הנכון בזמן

 

 צרכנים קמעונאים סיטונאים הובלה והפצה ייצור מוצריםמפעל ל חומרי גלם

 קה לאורך שרשרת האספקהלוגיסטי
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 ?אספקהשרשרת מהי 

, ארגונים מערכת מתואמת של :מוגדרת (Supply Chain) שרשרת אספקה

 יםשירותו מידע יםהמעורבים באספקת מוצר ,ומשאבים תאנשים, פעילויו

ישירים ה) כוללת את כל הגורמים אספקה, שרשרת כלומר .מהספק עד ללקוח

אותו מספקים ללקוח. ש ,למוצר מוגמר ים חומר גלם ורכיביםהופכעקיפים( ההו

 עוסק hain ManagementCupply (S) שרשרת האספקהניהול ש ,מכאן

 ,לקוחותו מפיצים ,יצרנים, בספקיםהפעילויות הקשורות ו הלוגיסטיקה, בניהול

 ביניהם.פעולה התיאום ושיתוף הכולל 

 

 

 

 

 

 

של  אחסוןהתנועות וה ניהולתכנון וב תשרשרת האספקה עוסקבהלוגיסטיקה 

שהתנועה  ,האספקהשרשרת ין הגורמים השותפים לב מוצרים, מידע ושירותים

  שלהם מתקיימת בשני הכיוונים:

 

 

 

 

 
הספק לכיוון כיוון מ מתבצעת ושירותים מידע יםמוצראספקת  תנועה של רשאכ

 כאשרו שוק(,בהמוצעת  המוצרים והשירותים ותכמ) היצע :קוראים לזה הצרכן

לכיוון  הצרכןכיוון מ מתבצעת דרישת מוצרים, מידע ושירותים תנועה של

ניהול  .בשוק( תנדרשה ות המוצרים והשירותיםכמ) ביקוש :הספק קוראים לזה

 ,עצמםהן בתוך הארגונים  ,הביקושואת ניהול ההיצע  כולל שרשרת האספקה

  .שרשרתב השותפים והן בין הארגונים

 שרשרת האספקה

 שרשרת האספקההתנועה ב

 מידעאספקת 

מוצריםאספקת   

 שירותיםאספקת         

 שירותים    דרישת

 מידע דרישת

מוצריםדרישת     

 צרכן קמעונאיסיטונאי/ הפצה ייצור ספק

 

 היצע

 

 ביקוש
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 בחן ידיעותיך

 :       נכון / לא נכוןסמן בכל אחד מהמשפטיםא. 

 נכון / לא נכון האנגליתג לוגיסטיקה מקורו מהשפה המוש .1

 נכון / לא נכון תחום הלוגיסטיקה נוצר בצבאות בימי קדם .2

 נכון / לא נכון הלוגיסטיקה בצבא עסקה באספקה של תחמושת ומזון לחיילים .3

 נכון / לא נכון לקצינים שדאגו לאספקה לחיילים קראו לוגיסטיקס .4

מוצרים, שירותים ואחסון ת ובתכנון וניהול תנועת לוגיסטיקה עוסקה .5

 ומידע בשרשרת האספקה

 נכון / לא נכון

תפקידה של הלוגיסטיקה לספק ללקוחות את המוצר הנכון בזמן  .6

 הנכון במקום הנכון בעלות הנמוכה ביותר

 נכון / לא נכון

כוללת את כל הגורמים ההופכים חומר גלם  שרשרת האספקה .7

 ללקוחלמוצר שאותו מספקים 

 נכון / לא נכון

הפעילויות הקשורות  ניהול שרשרת האספקה כולל את ניהול כל .8

 .ספקים, יצרנים, ולקוחותבלוגיסטיקה, 

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון ביקוש הוא אספקת מוצרים שירותים ומידע מהספק לכיוון הלקוח  .9

 נכון / לא נכון כיוון הספק היצע הוא דרישת מוצרים שירותים ומידע מהלקוח ל .10

 נכון / לא נכון ניהול שרשרת האספקה כולל את ניהול ההיצע והביקוש .11

 נכון / לא נכון ארוכה מסועפת ומורכבתהלוגיסטיקה בעידן הגלובלי היא  .12

בעידן הגלובלי פעילויות לוגיסטיות מתבצעות בין ארגונים רבים ועל  .13

 פני מרחב גיאוגרפי גדול

 ון / לא נכוןנכ

 נכון / לא נכון בעידן הגלובלי ארגון בודד יכול לשלוט בכל הפעילויות הלוגיסטיות .14

ארגונים יוצרים קשר עסקי עם ארגונים אחרים על מנת להקטין את  .15

 עלויות הלוגיסטיקה

 נכון / לא נכון

 ןנכון / לא נכו בשרשרת האספקה קיימים מצבי אי ודאות ופערים שונים .16

מצבי אי הוודאות והפערים השונים עלולים לגרום שהמוצר או  .17

 השירות לא יהיו זמינים ללקוח בזמן

 נכון / לא נכון

הלוגיסטיקה מגשרת על מצבי אי הוודאות והפערים השונים  .18

  באמצעות מערכת הובלה והפצה ומערך מחסנים

 נכון / לא נכון
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 :סמן את התשובה הנכונהב. 

 לוגיסטיקה" מקורו בשפה:המושג ". 1

 האנגליתג.  העבריתא. 

 הצרפתיתד.  היווניתב. 

 :ואחסון של הלוגיסטיקה עוסקת בניהול תכנון שליטה ובקרה על תנועות. 2

 מוצרים ושירותיםג.  ומידע מוצריםא. 

 מוצרים שירותים ומידעד.  שירותים ומידעב. 

 ר הנכון:תפקיד הלוגיסטיקה הוא לספק ללקוחות את המוצ. 3

 במקום הנכון ובעלויות נמוכותג.  בזמן הנכון ובכמות הנכונהא. 

 כל התשובות נכונותד.  בזמן הנכון ובמקום הנכוןב. 

 שרשרת האספקה כוללת את כל הגורמים:. 4

 העוסקים בתנועות ואחסון מוצרים ג.  המספקים את המוצר ללקוחא. 

 רים מוצר מוגמר ומספקים ללקוחהמייצד.  ההופכים חומר גלם למוצר מוגמרב. 

 ניהול שרשרת האספקה כולל את ניהול כל הפעילויות הקשורות:. 5

 בלקוחותג.  בלוגיסטיקהא. 

 בלוגיסטיקה, ספקים יצרנים ולקוחותד.  בספקיםב. 

 אספקת מוצרים שירותים ומידע מהספק לכיוון הלקוח נקרא:. 6

 לוגיסטיקהג.  היצעא. 

 הייצורשרשרת ד.  ביקושב. 

 בעידן הגלובלי פעילויות לוגיסטיות:. 7

 מתבצעות על פני מרחב גיאוגרפי גדולג.  הן מורכבות ומסובכות א.

 כל התשובות נכונותד.  מתבצעות בין ארגונים רביםב. 

 :עלולים לגרוםמצבי אי הוודאות והפערים השונים בשרשרת האספקה . 8

 המוצר ההובלה שלזמן משך ור לקיצג.  של המוצר ללקוח מהירהלאספקה א. 

 שהמוצר לא יהיה זמין ללקוח בזמןד.  להקדמת ייצור המוצרב. 

 מערכת הובלה והפצה ומערך מחסנים מאפשרים ללוגיסטיקה:. 9

 לגשר על מצבי אי ודאות ופערים ג.  הפצה מהירה של המוצרים ללקוחותא. 

 כל התשובות נכונותד.  הובלה ואספקה לכל יעד בעולםב. 
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 :ענה על השאלות הבאותג. 

 הסבר את המושג לוגיסטיקה.. 1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 היכן נוצר תחום הלוגיסטיקה, ומה היה תפקידה בימי עבר?. 2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 כיצד מוגדרת לוגיסטיקה, ובמה היא עוסקת?. 3

_____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 הסבר מה מטרת הלוגיסטיקה בארגון?. 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מהי שרשרת אספקה, ומה היא כוללת?. 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 סק ניהול שרשרת האספקה?במה עו. 6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 הסבר מהו ביקוש ומהו היצע?. 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 הסבר את המורכבות של הלוגיסטיקה בעידן הגלובלי.. 8

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מה הקושי שיש לארגון בודד בעידן הגלובלי? .9

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 תהליך פעולות הרכש

 ת בארגוןלוגיסטיהמערכת ה - 2פרק 

יש  פעולותיהולבארגון,  החשובותאחת המערכות היא  המערכת הלוגיסטית

  השגת היעדים האסטרטגיים של הארגון. על  משמעותית השפעה

 

 בארגון המערכת הלוגיסטית מרכיבי

 :נציג את העיקריים שבהם ים.שונ מרכיביםכוללת בארגון המערכת הלוגיסטית 

 

 

 

 

 

 

 בהרחבה: מהמרכיבים דכל אח נסביר

 רכש. 1

תהליך עסקי או  ,הוא ,)rocurementP) רכש

ארגוני הכולל פעולות, נהלים והליכים הדרושים 

 ארגון. הלצורך רכישת מוצרים ושירותים עבור 

יחידה ארגונית על ידי  מבוצעבארגון הרכש 

כדי  לארגוןכל מה שנחוץ  אתספק ל שתפקידה

כל  ה שלספקארכישה ו היא אחראית על:לפעול. 

 ,המכונות, סחורותה ,פריטיםה ,גלםהחומרי 

נחוצים ה והשירותיםהחלקים, החלפים הציוד, 

יחידת  .השוטפת של הארגוןהתקינה ולפעולה 

, לרכישת מוצרים או שירותיםדרישה  ,השונות הארגוןיחידות ממקבל הרכש 

לבסוף ו ,מחיר דקת הצעותוב ,לאיתור ספקים תפועלא יה םועל מנת לספק אות

לות ופעל .ומבוצעת הזמנה לספק השימחירי הרכ נקבעים הסכם בועל מת ותח

נחסך הכסף  סכוםכל מכיוון ש ,השפעה מכרעת על רווחיות הארגוןיש רכש ה

   .ארגוןל כספי רווחהוא  ,השיבמחירי הרכ

 המערכת הלוגיסטית בארגון - 2פרק 

 

לוגיסטיתהמערכת מרכיבי ה  

 רכש מלאי אחסון טיפול בהזמנות הובלה
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 בארגון הלוגיסטית לותיפעה מאפייני

 הם: ומאפיינים שני  בעצם יש, בארגון תלוגיסטיה פעילותל

 פעילות לוגיסטית בתוך הארגון. 1

 כוללת את:  בתוך הארגוןהמתבצעת הלוגיסטית פעילות ה

 .פעילויות הרכש  

 הספקיםשסיפקו  חומרי גלם וסחורותאחסון קליטה ו.  

 .פעילויות ניהול המלאי 

  עת חומרי גלם לייצור, ותנועת פריטים לפעילות שוטפת. תנושליטה על 

  .אחסון מוצרים גמורים במחסן תוצרת גמורה 

לוגיסטיקה פנים לפעילות הלוגיסטית המתבצעת בתוך הארגון קוראים: 

של הארגון עם  קשרבבעיקר עוסקת והיא , (Inbound Logisticארגונית )

לדוגמה, לוגיסטיקה  .לוקים שהם מספסחורות הו חומרי הגלםב, וספקים שלוה

עוסקת בקשר עם ספקים שונים המספקים לו:  "יצרן רהיטים"פנים ארגונית של 

 זכוכית ועוד.דבק, לוחות עץ, מסמרים, בדים, 

 פעילות לוגיסטית מהארגון החוצה. 2

 מהארגון החוצה כוללת את:המתבצעת פעילות הלוגיסטית ה

  מוצרים למשלוח.טיפול בהזמנות והכנת  

 מהארגון אל הלקוחות. משלוחיםההובלה וההפצה של מערך עילויות פ 

לוגיסטיקה חוץ לפעילות הלוגיסטית המתבצעת מהארגון החוצה קוראים: 

של הארגון עם  קשרבבעיקר עוסקת והיא , (Outbound Logisticארגונית )

לדוגמה, לוגיסטיקה  .הםל מספקהארגון ש המוגמרים במוצריםו, לקוחות שלוה

 ה שלבאספק, ורהיטים חנויותבקשר עם עוסקת  "יצרן רהיטים"רגונית של חוץ א

 .מוגמרים אליהםרהיטים 

 

 

 

 
 לקוחות לוגיסטי מרכז תוצרת גמורה מחסן מפעל ייצור מחסן חומרים ספקים

 ארגונית חוץלוגיסטיקה  טיקה פנים ארגוניתלוגיס
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 עסקיתולוגיסטיקה  צבאיתלוגיסטיקה  – 3פרק 

 לדאוג לאספקהצורך יה הכש ,ימי קדםבעוד  ותצבאבתחום הלוגיסטיקה נוצר 

זרוע היא  יתצבאההלוגיסטיקה מאז ועד היום,  .כוחות הלוחמיםהשל וכלכלה 

  .כלל צבא אינו יכול לתפקדה, שבלעדיה בצבא בעלת חשיבות עליונה

מאז שבני האדם החלו לסחור אחד עם השני. אולם, לוגיסטיקה עסקית קיימת 

, למוצרי צריכההביקוש גדל  ,האזרחי שוקב המסחרוהתעשייה  עם התפתחות

 כתוצאה .לשוק אספקתםייצורם ועל התחרות בין ארגונים עסקיים התגברה ו

   .לחלק חשוב ומרכזי של כל ארגון עסקי ,העסקיתהלוגיסטיקה  הפכה ,כךמ

 

 ההבדל בין לוגיסטיקה צבאית ללוגיסטיקה עסקית

שוני נובע מהה , קיים הבדלעסקיתהלוגיסטיקה לצבאית הלוגיסטיקה הבין 

 סקי.ארגון עפעילות של מאפייני ה לעומת ,ארגון צבאישל  תפעילוה מאפייניב

 

 

 

 

לוגיסטיקה ה ,המדינה ביטחוןעל  הרילשמ בפעילותמתמקד צבא ש מכיוון

 ,גיבוי שונים מחסניהקמת ו ,םצבירת מלאימשקיעה כסף רב ב ,הצבאית

ארגון עסקי , לעומת זאת .בעת מלחמה הצבא מענה לצרכי לתת םשמטרת

 הלוגיסטיקהמבחינת  ,שתביא לו רווחים כספיים, לכןמתמקד בפעילות 

בזבוז  תמהוו ,יםרב גיבוי במחסניו מלאי גדול מידיב השקעות כספיות ,עסקיתה

   .עסקית הנושאת רווחים ואינן מצביעות על יעילות ,של כסף

 

 הצבאית הלוגיסטיקההתפתחות 

. יתהצבא הלוגיסטיקהאחד היסודות של הוא הצבא צועד על קיבתו" הביטוי "

שלא רק החיילים זקוקים  מכיווןללוגיסטיקה יעילה,  מאדצבא מודרני זקוק 

  טכני., וטיפול לדלק, תחמושת יםמה זקוקלחמה כלי גם, אלא למזון

 אך, מזוןוציוד נעו עמו אומנם  ,מלחמהמסע היה יוצא לכשצבא , העתיקה בעת

כל  תתפיסו ,בשטחי האוי שלר יבוש מהיכ הוא התבסס על מבחינה לוגיסטית

 לוגיסטיקה צבאית ולוגיסטיקה עסקית - 3פרק 

 ארגון צבאי

 בפעילות מבצעית לשמירת בטחון המדינה מתמקד

 ארגון עסקי

 כספיים רווחים מתמקד בפעילות עסקית הנושאת

 ארגון עסקילעומת פעילות  ארגון צבאיפעילות 
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 לוגיסטיקה צבאית בישראל

הוא ש ,חיל הלוגיסטיקה מרוכזת על ידי צה"ל פעילות הלוגיסטיקה של, ישראלב

את  מנהלהחיל . אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה חיל תומך לחימה תחת פיקוד

 :הבאים מרכזיםהעות באמצ הצבאית לוגיסטיקהפעילות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

משק הדלק  על אחראי

רכישה,  בצה"ל הכולל:

ספקה אאחסנה, אחזקה ו

. ועוד דלק, גז בעירהשל 

 יחידות צה

 

 דלק מרכז

 אספקת דלק

 הובלה מרכז

של: הובלה  על אחראי

 תחמושת, ציוד, מזון,

 ה שלהסע ואף ,דלק

 .לוחמים לשדה הקרב

 

 מובילי טנקים

 ציוד מרכז

רכש, אחראי על 

תחזוקה של ו סוןאח

י חילוף וציוד חלק

 .לחימה

 

 מרכז ציוד

 מזון מרכז

 הרכיש על אחראי

פריטי  ה שלואספק

 ,מזון ושירותי מזון

 .לכלל יחידות צה"ל

 

 מנת קרב

 לאו"ם מרכז

 )מרכז לגיוס אמצעים וריתוק משקי(
 

רישום וגיוס של אמצעי  על אחראי

תחבורה וכלי ציוד מכני הנדסי בבעלות 

פעלים חיוניים חברות ואזרחים וריתוק מ

 . בהתאם לצרכי צה"ל בשעת חירום

 

 

 גיוס אמצעי תחבורה

 חיל הלוגיסטיקה




