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 תוכן העניינים

 פעילויות העבודה במחסן 1פרק 

טיפול בסחורות היוצאות מהמחסן , חורות המגיעות למחסן מספקים שוניםטיפול בס

 טיפול במניעת בלאי, ,מאוחסנות במחסןהטיפול בסחורות , ללקוחות

4 

 תהליך הקבלה של סחורה במחסן 2פרק 

המסמכים , תהליך קבלת סחורה מספקים במחסן, קבלה של סחורה במחסן

קבלת , קבלת תוצרת גמורה למחסן ,הדרושים למחסן לצורך קבלת סחורה מספקים

 , מוצרים שהוחזרו מלקוחות

10 

 קיטלוג פריטים וקליטתם במחסן 3פרק 

מה מאפשר קיטלוג , תהליך קיטלוג פריטים במחסן, הקטלוג והמספר הקטלוגי

 , שיטות קיטלוג, מבנה מספר קטלוגי, השימוש במספר הקטלוגי, פריטים

18 

 ודסימון פריטים באמצעות ברק 4פרק 

תקנים לבניית , השימוש בסימן ברקוד, כיצד מתבצעת קריאת ברקוד, מהו ברקוד

 ברקודים, מכשירים לקריאת ברקוד, סימון פריטים באמצעות ברקוד,

25 

 במחסן םסימון פריטים לאחסון ואיתור 5פרק 

הקשר בין שיטת , סימון פריט לצורך אחסונו ואיתורו במחסן, סימון מתקן האחסון

 , יקום הפריט במחסןהאחסון למ

32 

 מהמחסן )ניפוק( תהליך הוצאת סחורה 6פרק 

, מה מאפיין את פעולת הניפוק, סוגים של ניפוק, הוצאה של סחורה מהמחסן

תהליך הוצאת סחורה מהמחסן , ניפוק פריטים למחלקת הייצור, השאלה של פריטים

מאפייני  ,(LIFO ,FIFO ,FEFOעקרונות ) ליקוט ואיסוף פריטים במחסן, ללקוחות

 דת, מנות, על פי אזור, על פי גלים(,)הזמנה בוד שיטות ליקוטתהליך הליקוט, 
מדבקות, מסופון אלחוטי, ליקוט מונחה  ,תו)רשימ לליקוט וזיהוי פריטים כנולוגיותט

 אור, ליקוט מונחה קול, ליקוט אוטומטי(,

38 

 אריזה ואחסון 7פרק 

התפתחות האריזה והאחסון, מהי אריזה, מטרות האריזה והסימנים עליה, סוגים 

ריונים למיון אריזות, שיקולים בבחירת אריזה, חומרי רפידה של אריזות, הקריט

 באריזות, סמלים וסימנים על אריזות,

54 

 ספירת מלאי 8פרק 

, סוגים של ספירת מלאי, מדוע נדרשת ספירת מלאי, מהי ספירת מלאי, מהו מלאי

 ,ספירת מלאיביצוע ל נוהל, אפשרויות לביצוע ספירת מלאי

66 
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 במחסן העבודהפעילויות  - 1פרק 

 )טובין(: בסחורותהקשורות לטיפול  ,שונות פעילויות כוללתבמחסן העבודה 

 מספקים שוניםלמחסן  ותהמגיע. 

 ללקוחות. ותונשלחמהמחסן  ותהיוצא 

 מאוחסנות במחסן.נמצאות וה 

 בהרחבה:בכל אחת מצורות הטיפול בסחורות הפעילויות את נסביר 

 שונים קיםמספטיפול בסחורות המגיעות למחסן . 1

  למחסן:שונים כאשר מגיעה סחורה מספקים 

  מהמשאית בעמדת קבלה. פורקים אותה 

  תעודת המשלוח בהשוואה לנתוני הפריטים,של וספירה זיהוי מבצעים ,

  הזמנת הרכש.נתוני ובהשוואה ל

 קוד זיהוי מהםאחד נותנים לכל ממיינים את הפריטים ו.  

 ומוכנסים למלאי במחסןמתאים במקום  נשלחים לאחסון הפריטים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילויות העבודה במחסן - 1פרק 

 פריקה

 זיהוי וספירה

 מיון

 קוד זיהוי

 אחסון

 המתנה 
 לאחסון

אחסון 
 במחסן

 הכנסה למלאי

 קוד

תעודת 
 משלוח

 

 למחסן סחורה מגיעה
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 טיפול במניעת בלאי

פריטי על  השמיר ,פירושו ( Amortization-)אמורטיזציה  במניעת בלאיטיפול 

 כמו:  נזקים ומניעה שלהמאוחסנים במחסן הסחורה 

 שבר, עיקום וכדומה. -קים פיזיים נז 

  נזילות מים וביוב וכדומה. ןשיטפוכתוצאה מ -נזקי תחזוקה , 

  הצטברות של פטריות וחרקים.מ -נזקים ביולוגיים 

  שלא אוחסנו כראוי חומרים ממיסיםמחומצות ו -נזקים כימיים . 

  חומרים דליקיםאחסון לקוי של שעלולה להתרחש מ -נזקי דליקה. 

עלולים  ,והבלאי שנוצר עקב כך ,במחסן לסחורה יכולים להיגרםשהנזקים 

ולנזק כלכלי  ,פגיעה ביכולת האספקה ללקוחותל ,לעצירת קווי הייצור :לגרום

לכן עובדי המחסן מבצעים פעולות שונות לטיפול שוטף  לארגון.משמעותי 

 במלאי הפריטים המאוחסנים במחסן על מנת למנוע נזקים ובלאי.

  :כוללותפעולות אלו 

  ושמירה על בסיס יומיומי טיפול במפגעים שנוצרים -שוטף טיפול מונע ,

 על הניקיון של המתקנים, הפריטים, שטח המחסן ועוד.

 באחסון לטווח ארוך. שהם בפריטים - טיפול מונע תקופתי ומתוכנן 

 שמבצעיםאמצעי שינוע ותובלה, ו , מכונותמערכותב טיפול -קה אחז 

 :הםמצבים וי נבש ואות

 נפסקת כשמטפלים במכונה או בציוד רק , כלומר -תקלה  כשיש

  אחזקת שבר. קוראים: טיפול במצב זהלתקלה.  פעולתם עקב

  מטפלים במכונה או בציוד בשגרה, באופן  כלומר, -באופן שוטף

יזום ומתוכנן ללא קשר לליקויים, על מנת לשמור על תקינות. 

 .אחזקה מונעתקוראים:  לטיפול במצב זה

 

 

 

 

 

 במחסן טיפול מונע בחומרים מסוכנים
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 בחן ידיעותיך

 :       נכון / לא נכוןסמן בכל אחד מהמשפטיםא. 

 הקשורות לטיפול בסחורות העבודה במחסן כוללת פעילויות .1

 המגיעות למחסן מספקים שונים

 נכון / לא נכון

היוצאות מהמחסן  ת טיפול בסחורותופעילויות במחסן כוללה .2

 ונשלחות ללקוחות

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון מאוחסנות במחסןה דה במחסן כוללת טיפול בסחורותהעבו .3

מבצעים ו פורקים אותה למחסן כאשר מגיעה סחורה מספקים .4

 זיהוי וספירה של הפריטים

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון יונותנים לכל אחד מהם קוד זיהו ממיינים סחורהה פריטיאת  .5

ומוכנסים  ם מתאים במחסןנשלחים לאחסון במקו הפריטים .6

 למלאי

 נכון / לא נכון

הוא מפיק שובר ליקוט  הזמנה של לקוחותקולט מחסן כשה .7

 ושובר אריזה

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון בהתאם לשובר הליקוטמתבצע  במחסן ליקוט הפריטים .8

 נכון / לא נכון בהתאם לשובר האריזה מתבצעת אריזת הפריטים .9

 נכון / לא נכון לוחבהתאם לרשום בתעודת המש נבדק וחהמשל .10

ניהול ומעקב אחר  כולל מאוחסנות במחסןהטיפול בסחורות ה .11

 ספירת מלאיו הפריטים השונים

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון פיזיים מניעה של נזקים כוללטיפול במניעת בלאי  .12

לעצירת  לים לגרוםעלו הנזקים שיכולים להיגרם לסחורה במחסן .13

 קווי הייצור

 נכון / לא נכון

על  במלאי הפריטים במחסן טיפול שוטף עובדי המחסן מבצעים .14

 מנת למנוע נזקים ובלאי

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון תקלה שמתבצע עקב ציודבמכונה או  הוא טיפול אחזקת שבר .15

 נכון / לא נכון זקה מונעתאח נקרא בשגרה שמתבצע ציודבמכונה או  טיפול .16
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 :סמן את התשובה הנכונהב. 

  :המגיעות למחסן העבודה במחסן כוללת טיפול בסחורות. 1

 ממתנותג.  מתרומותא. 

 מספקים שוניםד.  מהשאלותב. 

  :ת טיפול בסחורותופעילויות במחסן כוללה. 2

 היוצאות מהמחסן ונשלחות ללקוחותג.  מאוחסנות במחסןהא. 

 כל התשובות נכונות ד.  גיעות למחסן מספקים שוניםהמב. 

 לאחר שפורקים במחסן סחורה שמגיעה מספקים:. 3

 מעבירים אותה לייצורג.  מאחסנים אותה במחסןא. 

 מבצעים זיהוי וספירה של הפריטיםד.  שולחים אותה ללקוחותב. 

 לאחר מיון הפריטים נותנים לכל פריט:. 4

 עטיפהג.  שםא. 

 קוד זיהויד.  האריזב. 

 הוא מפיק:  הזמנה של לקוחותקולט מחסן כשה. 5

 שובר טיפולג.  שובר קבלהא. 

 שובר ליקוט ושובר אריזהד.  שובר אחסנהב. 

 ליקוט הפריטים במחסן מתבצע בהתאם:. 6

 לשובר טיפולג.  לשובר קבלהא. 

 לשובר הליקוטד.  לשובר אחסנהב. 

 שלוח מתבצעת בהתאם:לקראת מ אריזת הפריטים במחסן. 7

 לשובר טיפולג.  לשובר קבלהא. 

 לשובר האריזהד.  לשובר אחסנהב. 

 כולל:טיפול במניעת בלאי . 8

 שמירה על ניקיוןג.  טיפול מונע שוטףא. 

 כל התשובות נכונותד.  טיפול מונע תקופתי ומתוכנןב. 

  :בשגרה נקרא טיפול במכונה או ציוד שמתבצע. 9

 אחזקת שברג.  תאחזקת שבועיא. 

 אחזקה מונעתד.  אחזקה חודשיתב. 
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 :ענה על השאלות הבאותג. 

 הסבר אילו פעילויות כוללת העבודה במחסן?. 1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 סחורה מספקים למחסן? אילו פעולות מתבצעות כאשר מגיעה. 2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מהן הפעולות שמתבצעות בטיפול בסחורות היוצאות מהמחסן ללקוחות?. 3

_____________________________________________________

____________ _________________________________________ 

 כיצד מתבצע הטיפול בסחורות המאוחסנות במחסן?. 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מהו טיפול מניעת בלאי ומה הוא מונע?. 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 איזה נזק יכול לגרום בלאי?. 6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מנת למנוע בלאי של פריטים? איזה פעולות מבצעים אנשי המחסן על. 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 במחסן של טובין הקבלהתהליך  -2פרק 

 קבלה של סחורה במחסן

שבו המחסן  ,תהליך בעצםא וה ,של ארגוןבמחסן  (טוביןקבלה של סחורה )

משלושה , נלוויםמסמכים אליו בצירוף  יםמגיעהסחורה של לט לתוכו פריטים קו

 והם:  עיקריים מקורות

  הזמנת הרכשב שהוזמנוהשולחים אל הארגון את הפריטים  -ספקים ,

  .תעודת משלוח מצורפת למשלוחו

  גמורההתוצרת ההמעבירה למחסן את  -ארגון במחלקת הייצור 

בצירוף  מוכנים למכירה ללקוחות()המוצרים שהסתיים ייצורם והם 

 .ייצור )פקודת עבודה(אישורי 

  אשר עקב תקלה בפריט או חרטה על רכישתו -החזרה מלקוחות, 

, אשר מועבר למחסן שרכשו חזרה לארגון את הפריט שולחים הלקוחות

 . בצירוף תעודת החזרה

 

 במחסןמספקים  סחורהתהליך קבלת 

ך הכולל מספר שלבים, שבהם הוא תהלי ,קבלת סחורה במחסן מספקים

 מתבצעות פעולות שונות לקליטת הפריטים ואחסונם במקום המתאים במחסן. 

 :קבלת הסחורה במחסן הםבתהליך  שלבים ה

 למחסן סחורההגעת . 1

שם  .מחסןעמדת הקבלה בל מגיעהנשלחת על ידי ספקים לארגון, הסחורה 

 ,מחסנאיל סרותפורקים אותה מהמשאית, ותעודות המשלוח המצורפות נמ

 שובר קבלה.שהתקבלה לסחורה מפיק ש

 החבילות זיהוימיון ו. 2

ה התאמ בודקו, שהגיעו החבילות הארוזותבעין של וזיהוי  מיוןהמחסנאי מבצע 

 ת.ות המשלוח המצורפולתעוד הןשל

 המשלוחתכולת בדיקת . 3

, נפתחותהחבילות  אריזות .ןתכולתקת נבד ,של החבילותלאחר המיון והזיהוי 

 :של בדיקה ומתבצעת

 תהליך הקבלה של סחורה במחסן - 2פרק 
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 הארגוןקטלוג במקדחה עם כל הפרטים 

 במחסן סחורההטלוג יקתהליך  -3פרק 

הכולל מתן  קיטלוגבתהליך הנקרא: נעשה יטה של פריט חדש במחסן כל קל

  .הפריטים של הארגון בקטלוגורישום של הפריט  מספר קטלוגי

 

 קטלוגיהמספר הוקטלוג ה

לארגן ולקבץ יחד נתונים ומידע לגבי משתמש בו כדי כל ארגון שהאמצעי 

 גר מידעמאהקטלוג מהווה  .(catalogue) קטלוגנקרא:  הפריטים שברשותו

 . ופריטממנו מידע לגבי כל פריט  שלוףוניתן ל ,ארגוןכל הפריטים בשל 

משמשים אותו שחלקם  ,פריטיםקיימים סוגים רבים ושונים של  ,כל ארגוןב

סוגי יצור הבחנה בין על מנת ל .פעילותו המסחרית, וחלקם לפתשוטלפעילותו ה

ניתן  מעקב אחריהם, כולל כל אחד מהם אפשרות זיהוי שלו ,השונים הפריטים

  .)מק"ט( קטלוגימספר הנקרא: משלו  סימן זיהוי פריטלכל 

 הפריטיםכל המספרים הקטלוגים של 

על פי בקטלוג רשומים  ,ארגוןבהשונים 

 משפחתסדר מסוים )אלפביתי או 

כל ל שפרטים מזהים  יחד עם ,פריטים(

 פירוט, תמונהתיאור פיזי,  הכוללים: פריט

 מאוחסנת הקטלוג תרשימ .ועוד טכני

מאגר מהווה ו ,במחשבבמסד נתונים 

  של הארגון. ממוחשב מידע

 

 פריטים במחסן טלוגיקתהליך 

  :במחסן בצעתמ שבמהלכו ,הוא תהליךשל פריטים חדשים  קיטלוגתהליך 

  על פי המאפיינים שלהםפריטים המיון.  

  כמו למשל: מברשות, מברגים ועוד(. פריטים תלמשפחכל פריט שיוך(  

 ושלמהווה את קוד הזיהוי ה ,לכל פריט )מק"ט( קטלוגימספר  מתן ,

  .פריטים למשפחתהשיוך שלו  מןיסו

 המזהיםכולל כל הפרטים  הארגוןבקטלוג פריטים הם ושיר.  

  .קיטלוג: יםראוק )במאגר המידע( הרישום בקטלוגעבודת המיון ול

 קיטלוג פריטים וקליטתם במחסן - 3פרק 
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 ברקוד

 באמצעות סורק אופטי ברקודקריאה של 

 באמצעות ברקוד זיהוי חבילות במחסן

 פריטים באמצעות ברקוד סימון  - 4פרק 

פריטים  מתקבלים משלוחים שלבמחסן 

ואף מאוחסנים  ,הארוזים באריזות שונות

את שעל מנת לזהות , רביםבו פריטים 

באמצעות במהירות  החבילות והפריטים

, כל חבילהמצמידים ל ,מכשיר אלקטרוני

תווית עליה מוטבע קוד  פריט,ואריזה 

 . ברקודהנקרא: 

 

 מהו ברקוד?

סדרה הוא ( קוד קוויםבעברית: ו)  Barcode- ודברק

ספרות  יםהמייצג בעובי שונהמקבילים קווים  של

, והוא משמש קוד לצורכי מסחרקוד ברה. אותיותו

מכיל בתוכו ו ,מוצריםאריזות על או מודבק מוטבע 

  .(ועוד מחירו ,)שם המוצר מידע הקשור למוצר

בשנת   IBMחברת דייל עפותחה  הברקוד תשיט

 ,על מנת לאפשר קריאה מהירה של תוויות מוצרים שונים 9711

 וכדומה, מחסנים ,ספריות מרכולים, :כמואת העבודה במקומות  בכך ייעלול

 .מוצרים פעולות לזיהוימספר רב של  מבצעיםשבהם 

 ברקוד? קריאת מתבצעתכיצד 

באמצעות סורק אופטי,  מתבצעתברקוד קריאת 

מודד את בתוכו שור א מדו ,הברקודקווי את  מאירש

מכל נקודה בשטח כמות האור המוחזרת אליו 

אל מוחזרת ה נהושהכמות האור הנסרק. הברקוד 

מהווה אשר  ,משתנהמתח חשמלי  בו יוצרת ,אור מד

קופה רושמת מכשיר אלקטרוני כמו: מחשב, בקלט 

 ,ותמתאימ יותאותו ותספרלועובר בו המרה  ,וכדומה

 .דפיסן במדפסתניתן להאף ו ,המופיעות על צג

 סימון פריטים באמצעות ברקוד - 4פרק 
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 ברים ביניהםמתקני אחסון עם מע

 ואיתור במחסן אחסון – 5פרק 

על מנת לשלוח כל אחד מהם לאחסון  .מתקבלים ונקלטים במחסןפריטים רבים 

 ,אם מהמחסןכשיש צורך להוצי במהירות םלאתר אות ואף ו,במקום המתאים ל

 . האחסון שלוסימן זיהוי למקום  ,כל פריטל ונותניםכל מתקן אחסון,  מסמנים

 

 האחסון ןמתקסימון 

יש אזורי אחסון שונים, במחסן 

מתקני טורים של  פרוסים בהם

 לאחסון משטחים, עם תאיםאחסון 

לאחסון קופסאות או  או מדפים

 בין טורי מתקני האחסון פריטים.

המאפשרים  ,ות(ם )רחובמעברייש 

לאחסון  כלי שינועתנועה של 

 סימון מתקני האחסון מתבצע באופן הבא: .ופריקה

 האחסון ןמתקב (מעבר המצייןטור )כל סימון . 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (מפלסבשורה )בכל תא אחסון סימון . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סימון פריטים לאחסון ואיתורם במחסן - 5פרק 

 אותיותסימון באמצעות  סימון באמצעות מספרים

 בשורה )במפלס( כל תאסימון 
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 תהליך הניפוק  - 6פרק 

 הוצאה של סחורה מהמחסן

 שבמהלכו, ניפוקהנקרא:  הוצאה של סחורה )טובין( מהמחסן, הוא תהליך

הוצאת סחורה  ,ברוב המקרים .פריטים של סחורהמהמלאי  מוציא נאיהמחס

 ם עיקריים והם: שלושה גורמיעל פי דרישה של מהמחסן נעשית 

 תפעולצורך הלמהמחסן פריטים שונים ל זקוקאשר  - עצמו הארגון 

 על פימבוצע למחלקות הארגון ניפוק פריטים אלו  .שלויומיומי ה השוטף

 תכניות צריכה של הארגון.  ך דרישה המבוסס עלמסמ

  חומרי גלם ופריטים שונים לצורך ל זקוקהאשר  -מחלקת הייצור בארגון

מפרט טכני של פי מספקים ל ונרכשש ,. ניפוק פריטים אלויםמוצר ייצור

 .פקודת עבודהוייצור אישורי  על פימבוצע  ,עץ מוצר

  ניפוק מוצרים אלו, מוצרי הארגון. ביצעו הזמנה של אשר  -לקוחות

 תעודת משלוחפקת שבסופה מו, מבוצע על פי רשימת ליקוט ואריזה

 . וחשבונית מס לתשלום

מבוצעות עבור  (ניפוקהוצאת סחורה מהמחסן )פעולות פעולות אומנם רוב 

במחסן פעילות הייצור או הזמנות של לקוחות, אך  ,פעילות שוטפת של הארגון

ת הוצאאו , של פריטים השאלה: למשל כמונוספות ניפוק גם פעולות  מבוצעות

 .ועוד בלאיאו בגלל  )פג תוקף( בגלל התיישנותמהמלאי  פריטים

 

 ניפוק ם שלסוגי

עיקריים שני סוגים ל לחלקניתן  ,השונים םפריטים לגורמיהניפוק  פעולותת א

 של ניפוק והם:

 של הארגון על לצריכה שוטפת פריטים ניפוק בעצם הוא  - ניפוק רגיל

 .מנת שיוכל לתפקד באופן תקין

 של  מראש לפי תכנית עבודה פריטים שהוכנוניפוק  אהו - ניפוק מאורגן

 .לביצוע הזמנה של לקוחות רשימת ליקוטנאספו על פי הייצור או 

המחסנאי מפיק שובר ניפוק  ,פריטי סחורה מהמחסןשל ניפוק ה יסוגאחד מכל ב

 . שנופקוגורע מהמלאי את הפריטים על סמך שובר זה למקבל הפריטים, ו

 פוק( מהמחסןתהליך הוצאת סחורה )ני - 6פרק 
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 אריזה ואחסון - 2פרק  

 התפתחות האריזה והאחסון

שיים כבר בעת העתיקה. בחפירות היו שימו אריזה ואחסון של סחורות

ארכיאולוגיות נמצאו, סלים, כלי חרס ועוד, בהם אוחסנו חומרים ומוצרים שונים. 

החל השימוש בקופסאות  19-עם הזמן נעשה שימוש בכלי פח, ורק במאה ה

חלה התפתחות עצומה בתחום האריזה והאחסון, עקב  20-קרטון. במאה ה

יוד במלחמות העולם. מאז ועד היום הצורך הצבאי לשלוח אספקת מזון וצ

התפתחה מאד תעשיית מוצרי האריזה והאחסון גם בשוק האזרחי, שרק הלכה 

 וגדלה, תוך כדי פיתוח של מוצרי אריזה חדשים כל הזמן. 

 

 ?אריזהמהי 

טכנולוגיה לעטיפה והגנה על מוצרים, רכיבים או חומרים, לצורך אריזה היא: 

את המוצר, מגנה עליו, בתוכה האריזה מכילה  הפצה, אחסנה, מכירה ושימוש.

מידע על המוצר ומקדמת את  מפרטתמשמרת אותו, מקלה על משלוח המוצר, 

)פירוט  כתובמסר  הכוללים: ,סימנים שונים על כל אריזה של מוצר יש. ומכירת

)לוגו היצרן(  גרפיסימן  )ברקוד לזיהוי המוצר(, אלקטרוניסימן  מרכיבי המוצר(,

 .נים אלו מיועדים להעביר מידע על המוצר לצרכניםסימ ועוד.

 

 עליה ניםסימהמטרות האריזה ו

 והן: מספר מטרותיש עליה  ניםלאריזה ולסימ

 לספק הגנה פיזית למוצרים. 1

האריזה מספקת  וכדומה.רגישים למכות, רעידות, טמפרטורה שהם מוצרים ל

  .תקינותם ושומרת עלהגנה להם 

 

 

 

 

 

 

 אריזה ואחסון - 7פרק 

 מארז מגן של מצלמה מיקרוסקופ באריזת מגן מקלקר
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 מלאי במחסן

 ספירת מלאי

 ת מלאיטיפול במלאי וספיר - 8פרק 

כלל כמות  הוא: Inventory))מלאי 

ם השהחומרים, הפריטים והסחורות 

משמשים  נמצאים בבעלות הארגון,וזמינים 

, ורשומים אותו לצורך פעילותו השוטפת

 . במחסןבקטלוג הפריטים 

 )תקנות רשות המיסים( החוק בישראל

ספירת מלאי לבצע  עסקימחייב כל ארגון 

הארגונים רוב ו ,לפחות פעם אחת בשנה

השנה  םלקראת סיו זאתמבצעים 

נפסקת כל  ,מלאיהשמתבצעת ספירת זמן כאשר ב ,בדצמבר( 31האזרחית )

   הפעילות הלוגיסטית בארגון כדי למנוע טעויות בספירה.

 

 מהי ספירת מלאי?

 (Inventory Counting)ספירת מלאי

 יא תהליך, שבמהלכו מתבצעתה

של כל אחד מפריטי הסחורות  הספיר

, תוך הטובין( הקיימים בארגון)

השוואת נתוני הספירה בפועל לנתוני 

בסיום הספירה מעדכנים והרשומות, 

 .את המלאי הרשום למלאי בפועל

בו עסקי  ארגוןספירת מלאי נעשית בכל 

מתקיימת תנועת מלאי של חומרי גלם 

 ,ממוחשבותמערכות  באמצעותנעשה ניהול המלאי ש ,אףעל וסחורות. 

ת מידע מדויק על כמות הפריטים שבמלאי, נעשית שאמורות לת

 פריטהכמות של כל סופרים את ה עובדי החבר שבמהלכה, ,בעין ספירה גם

הספירה  םבסיו .רשומות המלאינתוני ל בפועלהמלאי נתוני משווים את ו, ופריט

 .בפועלמעדכנים את המלאי הרשום לנתונים 

 ספירת מלאי - 8פרק 




