




מטרות-אספקהשרשרת פרויקט 

יצירת תשתית עצמאית לאספקת  : מטרה אסטרטגית 

"שופרסל"מוצרים ל

,  בטריות" שופרסל"יצירת יתרון יחסי ל: מטרה משנית

ובעלויות, איכות

:יעדים תפעוליים

העצמיתאחוז ההפצה הגדלת •

מחסנים  י איחוד וצמצום "עהאחסון והליקוט יעילות שיפור •
והטמעת

אוטומציה 3



מטרות–פרויקט שרשרת אספקה 

STORE FRIENDLY-טריותבתפעול בסניפים ופחת חסכון •

הורדת המלאי הכולל של החברה  •

רווחיות החברההגדלת •
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משווקיאחסנה

ם
יצרנים

לקוחהפצה סניף

תכנון  

ורכש

-און ליין 

העתיד

מכלולי השרשרת לפני  

השינוי
מכלולי השרשרת אחרי השינוי



מתמחיםגים"מרלו4-התכנסות ל
מוצרי  -מודיעין

(מזון יבש)מכולת 

-לציוןראשון 

ופארםנקיוןמוצרי 

מבוקרי  מוצרים–שוהם

טמפרטורה
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NON FOOD–הרטוב
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פרוייקטים

מרכזיים
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אחוז אספקה מרכזית-עצמאות תפעולית

מדדי ההצלחה
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אחוז אספקה מרכזית  

והפצה עצמית  
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אחוז אספקה מרכזית-עצמאות תפעולית

הורדת ימי מלאי

מדדי ההצלחה
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ימי מלאי

ח"מיליון ש25= ערך יום מלאי בסניפים 
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אחוז אספקה מרכזית-עצמאות תפעולית

יצירת סטנדרטיזציה של אריזה כתנאי  

'לכניסה למערכים אוטו

הורדת ימי מלאי

מדדי ההצלחה
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אחוז אספקה מרכזית-עצמאות תפעולית

יצירת סטנדרטיזציה של אריזה כתנאי  

'לכניסה למערכים אוטו

הורדת ימי מלאי

ניהול מדף במקום ניהול מחסן  -סניפים

מדדי ההצלחה
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אחוז אספקה מרכזית-עצמאות תפעולית

יצירת סטנדרטיזציה של אריזה כתנאי  

'לכניסה למערכים אוטו

הורדת ימי מלאי

ניהול מדף במקום ניהול מחסן  -סניפים

שיפור במספר  -איכות ורמת שירות לוגיסטי

הביקורים לסניף  

STORE FRIENDLYושמירה על ,J.I.Tוהגעה

מדדי ההצלחה



.דונם51-ר בנוי על שטח אתר של כ "מ37,000•

פעילויות ליקוט עיקריות מדויקות ומבוססות  •
.שני מחסנים אוטומטיים, אוטומציה

כרטיס -מרכז לוגיסטי שוהם 

ביקור
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כרטיס -מרכז לוגיסטי שוהם 

ביקור
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.'טמפמתמחה בניהול ותפעול מוצרים מבוקרי •

פריטים  3,500-ניהול מגוון של כ•

.וקפואיםמצוננים,מבוקרים

100,000-פעילות לוגיסטית בהיקף של כ•

.ארגזים ביום

.משטחים ביום3,500–הפצה של כ •

-משאיות הפצה וכ250-תנועה יומית של כ•

.משאיות קבלה200

.עובדים ונהגים400-מעסיק כ•



°  קטיף , משוקלדים: ר"מ12,000-כ-קומת הקרקע •
.ליקוט אוטומטי8°קטיף , 12

•- 800)משטחים 2,000-אחסנה של כ -פ"יר4°
(.גובה' מ28, ר"מ

כרטיס -מרכז לוגיסטי שוהם 

ביקור
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ליקוט אוטומטי -גנטרירובוט 

לירקות ופירות
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,  עוף טרי°4 -°0 : ר"מ10,000-כ-קומת המרתף •
.קבלה והפצת קפואים, חלב, נקניקים, סלטים

משטחים  4,600-ליקוט ואחסנה של כ-קפואים -18°•
מיון והזמנות  ( + גובה' מ33, ר"מ1,400)

.מוכנות

כרטיס  -מרכז לוגיסטי שוהם 

ביקור
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Side view – Frozen HBW
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אריזה ושטיפת  תפעול : ר"מ6,000-כ-גג אריזות •
.אוטומטיתארגזים 

.ומשרדיםר שטחי שירות "מ3,000-כ•

כרטיס -מרכז לוגיסטי שוהם 

ביקור
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אזורים אוטומטיים

System Logistics

High Bay Warehouse & conveyors

Frozen + F&V

(Italy)

Cimcorp

Gantry Robots

F&V

(Finland)
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washing machines for the 

food industry and for other 

production sector

(Italy)
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מבחן המדף



תודה


