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Nestle
 The biggest F&B Company in the world

Established in 1886 by Henry Nestle as Infant Formula factory

140+ Countries

449 factories globally, 
half in emerging markets

CHF 2 bio spend in R&D

EBIT– CHF 13.4%

OG 2010 – 6.2% 
RIG 2010 – 4.2%

90% of Sales are No. 1 or 2 in 
their market 

278,000 people Sales 2010 – CHF 110 Bio

28 Brands has Sales over CHF 1.0 bio
540,000 farmers receive assistance 
from Nestle’s agronomists



Nestlé Ice-cream - Kiryat Malachi

Sabra - Kiryat Gat (from 1/2006)

Tribe

Tival CZEilat

Tel Aviv

Beer‐Sheva
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Jerusalem

Tival - Lohamei Haghettaot

Osem - Yokneam

Beit Hashita

Osem - Petah Tikva

Givol - Holon

Osem- Sderot

Acre/Ramat Hashofet

Ambient/Chilled/Frozen/ 

Ice-Cream

Distribution Center

New Logistic 
Center

Ambient F/C

Eilat

Beer Sheva

Ice Cream

 11 Factories & 4 DCs

Materna

DC3



Osem 
Group

Market Presence Infrastructures

11
Factories

4  DC s 

~ 11,000  
POS

4,700 
Employees

35
Product 

Categories 

13
Major Brands   

2nd Market in 
Nestle in Sales 

pre capita

40.5% M.S in 
“Osem world”

4

Strong Infrastructures & Presence

מורכבות בשרשרת האספקה
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מטרת הפרויקט :
 הגדרת אסטרטגיה תפעולית \ ייצורית לחמש שנים 

מה תמהיל הייצור בכל אחד מהאתרים?

מה יהיה מבנה גוף שרשרת האספקה אשר יתמוך בצורה 
מיטבית באתגרים?

מה תכנית ההשקעות הנדרשת על מנת
 לספק את הביקושים הצפויים?
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ביקושים

מיסוי

אילוצי
 שטח

קסטומיזציה
 גוברת

מספר רב
 של שווקים

מגבלת
 חיי מדף

רגולציה
 ותקנים -
 כשרות

עלויות
שינוע

שערי
מטבע
משתנים

אסטרטגיה תפעולית
אופטימאלית

האתגר - שקלול מספר גבוה
 של פרמטרים לכדי אסטרטגיה כוללת:
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ונקצית שרשרת אספקה  
(ניהול הייבוא, ניהול ביקושים, 

ניהול אספקות)

מרכז לוגיסטי 
(TPL)

מפעל

Transit Time 
שבועות 4-5

Transit Time 
2-3 שבועות

Transit Time 
יום אחד מדינת 

ייצור 2

מפת שרשרת האספקה במצב הקיים:

מדינת 
ייצור 1

מדינת 
ייצור 3

* מק”טים 130
* מדיניות ייצור - לפי הזמנה

* מק”טים - 200
* מדיניות ייצור - הרוב לפי הזמנה, חלק למלאי

 * מלאי ביטחון - 5 ימים במרכז
הפצה, 2-3 ימים במרכז       

  

* מק”טים - 50
* מדיניות אריזה - לפי הזמנה
* מלאי ביטחון - 4-5 שבועות



8

איסוף נתונים

בניית מודל 
אנליטי

הגדרת חלופות 
על ותת חלופות

ניתוחי רגישות 
והמלצות

שלב

אבן דרך

הפרויקט התבצע ב- 4 שלבים:

אבן דרך 3
בחירת חלופה
מיטבית

אבן דרך 1
ישור המצב 
הקיים

אבן דרך 2
אישור
 החלופות
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איסוף הנתונים כלל מעורבות של גורמים לכל אורך 
השרשרת ודרש ביצוע הערכות והנחות מושכלות: 

חו"ג

* עלויות חו”ג 
באתרים השונים
*תנודתיות בשערי

Commodities

CAPEX

* עלויות הקמת 
קווים

*עלות הקמה/
הרחבת תשתיות

* עלות העברת ציוד 
* פחתים צפויים

ייצור

* עלויות ייצור 
באתרים 

השונים (כ”א, אנרגיה)
* מיסוי ורגולציה

* משמעויות שימוש 
בקב”מ

לוגיסטיקה ושינוע

* עלויות אחסון 
ולוגיסטיקה

* עלויות שינוע
* תמהיל הטסות

* חלופות 
לשינוע (ארוז/בלקים)

לקוחות

* ביקושים חזויים 
בשווקים השונים
* תמהיל מוצרים 

* רגולציה (כשרות, 
(FDA
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על מנת לבנות ולבחון את התרחישים השונים 
נבנה מודל המשקלל את הפרמטרים לכדי 

סימולציה של דוח רווח והפסד המשקף את 
התרחיש הנבחן
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 מבוזר ייצור 1 - חלופה
 פריטים ייצור למעט

 A מסוג

ביזורי 

ריכוזי 

חלופה 4 - ייצור 
במדינות 1 ו 4 

חלופה 3 - סגירת מדינת 
ייצור 2 – ייצור במדינות 

1 ו 3 בלבד 
חלופה 5 - ייצור 
במדינות 2 ו 3 

בלבד 

יתרונות במבנה ריכוזי 

 מרכזי ציר פני על נעות שגובשו החלופות
: ריכוזי-מבוזר מבנה של

יתרונות במבנה מבוזר 

* יעילות תפעולית 
* ניצול מיטבי של משאבי הייצור 

* גמישות ומהירות תגובה 
* התאמה לצרכי השוק 

* חיסכון בעלויות שינוע 
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על אף הרצון להגדרת תכנית אופטימאלית על בסיס אנליטי,
 קיימים גורמים מהותיים הקשים לכימות התייחסות מובנית 

לנושאים אלו אפשרה דיון ממצה בחלופות המוצעות
 פרמטר לבחירה / 

1.2חלופה
4.2

5.1 4.1
עם קב”מללא קב”מ

רמת השירות / 
גמישות מול הלקוח

עלות כוללת

יכולת אספקה 
בהינתן גידול בביקוש

מורכבות ייצור 
במפעל

מורכבות שרשרת 
האספקה
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עבור פרמטרים מרכזיים ובעלי קושי חיזוי 
בוצעו ניתוחי רגישות אשר אפשרו להבין את 

נקודות שיווי המשקל בין החלופות

עלויות כתלות בשערי מטבע עלויות כתלות בשינוי ביקושים
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20112012201320142015

התאמת המודל 
התפעולי

CAPEX10M – 50M-50M – 100M--

חסכון בעלות שוטפת
 0M – 5M ₪~5M – 10M ₪~10M – 15M ₪~15M – 20M ₪~15M – 20M~₪ (מונחים שנתיים) 1

התוצר: הגדרת תכנית עבודה המגדירה תכנית ייצור כוללת, 
הקמת תשתיות, השקעות והעברת קווי ייצור

* ייצור במדינת 
ייצור 2 עבור 

מדינת ייצור 3 עד 
capacity מלוא ה

x טון
* הקמת קו 

 A לפריטים מסוג
במדינת ייצור 2

* הרחבת תשתית 
במדינת ייצור/
מציאת קב”מ

* הרחבת תשתית 
במדינת ייצור 2

* הקמת קו נוסף 
B לפריטים מסוג
 (נדרש בהגעה
 לקיבולת של

 כ- x טון)

* תחילת פעילות 
עם קו 2 במדינת 

ייצור 2
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ביצוע “מחקר” להשגת מיפוי מפורט של כלל המשתנים הרלוונטיים
הגדרת חלופות ותת חלופות ברורות עבור כלל מרחב הפתרונות

כאשר אין ויכוח על העובדות, ניתן לקיים בחינה “אינטליגנטית” של 
החלופות בהתייחס לפרמטרים כמותיים ואיכותניים

חידוד הסיכונים - הבנת המשמעויות
צמצום אי הוודאות (ביקושים, מט”ח, מיסוי, השקעות)

תובנות מרכזיות
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