בחברת התכנון "רוזנשטוק/שיפור" מתכננים הצלחה
שלושת מנהליה הוותיקים של רוזנשטוק רכשו את פעילות החברה
ראיין וכתב :ראובן קינן
בחברת הייעוץ והתכנון הלוגיסטית הוותיקה לוקחים את הסלוגן "מתכננים הצלחה" צעד
נוסף קדימה  -החברה ,שנוסדה לפני קרוב ל 40-שנה ,החליפה לאחרונה בעלות ואת
מקומו של מייסד החברה ,יורם רוזנשטוק ,תופסים עכשיו שלושת מנהליה הוותיקים
שרכשו את פעילות החברה.
ניסיון שבונה עתיד
רוח חדשה ומרעננת נושבת במסדרונות החברה "רוזנשטוק/שיפור הנדסה ולוגיסטיקה
בע"מ" כששלושת השותפים חדורי מוטיבציה לטפח את הקיים ולהזניק את החברה קדימה
אם באמצעות פעילויות במסגרת התחומים המסורתיים שלה ואם באמצעות כניסה לתחומים
שבהן יש לחברה את הידע והיכולת לפעול.
הנהלה חדשה ,מעוף ואנרגיות חדשות וחיוביות
ירון לוקר ,עוזי שפיגל וגיל אהרן גבירצמן ,מוותיקי החברה ,עם ותק וניסיון אישי מצטבר
בחברת יורם רוזנשטוק של  25ו 28-שנים כל אחד ,חברו יחדיו ורכשו לאחרונה את
פעילות החברה ממייסד החברה ,יורם רוזנשטוק .האתגרים העומדים בפני ההנהלה
החדשה רבים והרוח הנושבת במסדרונות חיובית עם מוטיבציה אדירה להצלחה ,לטיפוח
הקיים ולהגברת הפעילות תוך כדי שמירה על המובילות של החברה בתחומי פעילותה
כשהשוק מגיב בפירגון ותמיכה מלאים ורוח האחדות בין ה"חרדי ,הדתי והחילוני" מצוינת,
מה שתורם לא מעט להצלחה .שלושת השותפים מהנדסים ,גיל וירון מהנדסי תעשייה
וניהול ועוזי מהנדס מכונות ,שילוב מנצח של ידע וניסיון.
יורם רוזנשטוק מהנדסים יועצים  -עבר ,הווה עתיד
חברת רוזנשטוק/שיפור הנדסה ולוגיסטיקה היא החברה המובילה בארץ בתכנון
פונקציונלי ,תפעולי ולוגיסטי של מרכזים לוגיסטיים ,מפעלים ,מחסנים וINTRA- -
 .LOGISTICSבין לקוחות החברה ניתן למצוא את החברות הגדולות בארץ בתחומי
התעשייה ,פרמצבטיקה ,קמעונאות ,תעופה ,אנרגיה ,מזון ,תקשורת ,רכב ,כימיה ,מערכת
הביטחון ועוד.
לחברה צוות ותיק של מהנדסי תעשייה וניהול ,מהנדסי מכונות בכירים שהם גם מנהלי
פרויקטים מנוסים ומקצועיים .שילוב הידע והמומחיות בין הנדסת תעשייה וניהול ובין
הנדסת מכונות ,מאפשר התמודדות אופטימלית עם כל פרויקט .לחברה צבר הזמנות
מרשים לשנים הקרובות כולל מעורבות בפרויקט עיר הבה"דים עבור משרד הביטחון שבה
החברה מאפיינת את מגוון המחסנים שבאתר שכוללים מגוון מחסני ציוד ,אפסנאות,
נשקים ,לוגיסטיקת אחזקה ,בינוי ועוד ,פרויקט מרכז אספקה של אט"ל גם הוא עבור
משרד הביטחון שמטרתו להקים מרכז אספקה אחוד לבסיסי המזון ,הציוד ,החלפים וציוד
תומך לחימה .הפרויקט ישתרע על מאות דונמים ויכלול עשרות מרכזים לוגיסטים ומחסנים
החל ממחסנים קטנים ועד למחסנים לוגיסטים אוטומטיים .בפרויקט תוטמע מערכת WMS
(מערכת ממוחשבת לניהול מלאי ולוגיסטיקה לרבדיה) ,כמו כן מעורבת החברה באפיון
העברת מחנות חיל המודיעין לנגב .וכמובן יש לה צבר הזמנות מרשים של גופים אזרחיים
מובילים.

גדולים כקטנים
ממבט על הרשימה האינסופית של הפרויקטים שאותם ביצעה החברה בארבעים שנותיה
בולטת העובדה שהחברה אינה מתמקדת בהכרח בפרויקטים גדולים ועתירי תכנון וביצוע
ומספקת את שירותיה גם לחברות קטנות ובינוניות הזקוקות לפתרונות אחסון ולוגיסטיקה.
ההנהלה החדשה מתכוונת להמשיך ואף להגביר את מתן השירותים לחברות קטנות
ובינוניות אלו.
מכלול פתרונות לתחומי שרשרת האספקה והלוגיסטיקה
רוזנשטוק/שיפור הנדסה ולוגיסטיקה" מציעה ללקוחותיה הקיימים והחדשים מגוון
פתרונות ארכיטקטורה ואסטרטגיה תפעולית ולוגיסטית לשרשרת האספקה כולל ניתוח
צרכים ,אפיון ,תכנון המלצות רכש וסיוע בבחירת ספקים להקמת מרכזים לוגיסטיים,
מרכזי הפצה ( )TPLומחסנים ,כולל המלצות לשילוב מערכות שינוע אוטומטיות או
קונבנציונליות ,מערכות מידע ממוחשבות ( ,)WMSשיטות תפעול ותהליכי עבודה
והמלצות לשימוש באוטומציה ובכלים מתקדמים למיקסום הרווחיות .החברה שומרת על
היותה גוף מקצועי בלתי תלוי ובלתי מחוייב לאף ספק ,מה שמאפשר לה בחירת פתרון
אופטימלי ללקוח.
ואיך שומרים על הידע והחדשנות?
משאבים רבים ,זמן ואנרגיות אנושיות מושקעות בהתעדכנות מתמדת בחידושים ובמגמות
העולמיות בתחומים שבהן פועלת החברה .מנהלי ועובדי החברה מבקרים בתערוכות
בינלאומיות מובילות בתחום ,מנויים על מירב הספרות המקצועית ונוברים בכל אתר
שבאמצעותו ניתן לאתר פתרונות חדשים לאתגרים מתבקשים.
לקוחות מרוצים ונאמנים
לקוחות החברה שומרים לה אמונים שנים רבות .שביעות הרצון של לקוחות אלו
מהפתרונות שהחברה מציעה ,מאיכות הניהול והביצוע ,מההמלצות ומהמקצועיות,
מהדייקנות ,קפדנות ,אמינות ,איכות ומחוייבות הם אלו ששומרים על הדבק בין הלקוח
לחברה.
בין לקוחותיה של חברת רוזנשטוק  /שיפור הנדסה ולוגיסטיקה ניתן למצוא את טבע,
סלא ,אסם ,רפאל ,שרותי בריאות כללית ,משרד הביטחון ,סנו ,מגה ,כץ שליחויות ,וישיי,
מאיר למכוניות ,צ'מפיון מוטורס ,כלמוביל ,ניאופארם ,פרומדיקו ,דלתא טכסטיל ,פוקס,
בזק ,פרידנזון ,אל על ,תנובה ורבות אחרות.
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