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 "שרשרת אספקה שטוחה"

 ISCMAשלמה ארליך, יו"ר 

 msCardo Systeסמנכ"ל תפעול 

 לניהול התפעול ושרשרת האספקה  II -ו  Iמרצה באקדמיה לתואר 

 

.  , ובשינויים היומיומיים העוברים עליהםילדיהםשל התפתחות כל שלבי הב  מידורים אינם מבחינים ה

 ם שלצמיחתקצב נפעמת מתמיד מגיעה לביקורה השנתי, היא " ה"דודה הרחוקה, כאשר עם זאת

  המתרחשים שינוייםלהבחין בכל התמיד מצליחים איננו  גם אנובדומה, . בהםשחל מן השוני והילדים 

משתנה ללא עולם הפי, ש-זאת, אף על .נוסביבהתמורות המתרחשות ולהפנים את כל  ,לנגד עינינו

   תפתח ומשנה את פניו.מוכל העת הוא  הרף,

 נולד  עולם חדש 

 המידע זמינותאת   יםמאפשר ,יםהמתקדמהתקשורת פתרונות ו ,ההתפתחות הטכנולוגית המואצת

 כמעטנגישות לנו  כיום, יש . ובמהירות רבה אמת-בזמן -ו ניתוחאת ו ותהעברוכן את , ושקיפותאת ו

, שלא מקורות מידע "חבויים" אנו נחשפים ל, ו, בכל מקום, מכל מקום ובכל זמןמידעפיסת לכל  מלאה

 ",Netflixכגון "  , חדשים יישומיםפותחו בשנים האחרונות יתרה מזאת, נגישים בעבר.  היו 

חברות הכבלים )ספקי התוכן של תיווכם ללא  סרטיםמיגוון ה ביגישה ישירה לצפי המאפשרים

  , "Skyscanner " ,"Smartair,""Airbnb"  :כגון ,בתחום התיירות הושקו יישומים כן ו (;יןיוהלוו

 "Booking "סוכני של  ללא סיוע ,חברות תעופהלדירות ו, ל ישירה למלונותמאפשרים גישה , וכו', ה

עולם   :, כגוןתחומיםמיגוון מתרחשת ב, המהפכת הגישה הישירהם חלק מיישומים אלה הנסיעות. 

אישי הרכש ה ו ,(" Gett" -ו " "Uber)מוניות הוהזמנת  נסיעותהשיתוף , "(ישיר)"ביטוח  הביטוח

(Business to Customer[ )B2C ]כגון: ) אלקטרונייםמסחר  באמצעות אתרי "Amazon " , "eBay  ,"

 "AliExpress "'תבעלי המשאבים והיצרנים מפשטלבין הפרטיים בין הלקוחות  ההישירגישה . ה(, וכו 

 Business) עסקיםהקשר בין על ה תפוסחאינה זו גישה בעלויות.  כתזמנים וחוס תתהליכים, מקצר

to Business[ )B2B והיא ]מסחר האלקטרוני  טלית ומהפכת הימהפכה הדיגן הלק מח

("eCommerce",) שרשרת האספקה  את התאמתת ומחייבכובשות את העולם. מהפכות אלו ש

ה  שציג תפיאמאמר זה ב. , כדי להבטיח אפקטיביות ויעילות מרביות" "eSupplyChain-הלעידן 

 Flat") " שטוחההאספקה השרשרת "  והיא ה"אמזוניזציה*" בעידן  שרשרתהחדשנית לניהול 
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Supply Chain") , ישירה"האספקה ה"שרשרת או ("Direct Supply Chain")זו ה. תפיש  

בהתאם להזדמנויות,  ,ואת הציפיות ממנה בעידן החדשמגדירה את הדרישות משרשרת האספקה 

 סקי.  מתרחשים בעולם העאשר ומים בשינויים הגל , סיכוניםלאיומים ול

 לעידן המסחר האלקטרוני.אפשרי כינוי *

לא את תהליך האספקה ארק  כוללו אינ ואה הותית:שרשרת האספקה משתנה מחדש, ניהול ידן הבע

סחר מביישום האשר הזמנה , שלקוח מרגעמתחיל ב. תהליך זה רחב יותרתהליך אחראי על 

כולל  אף  ואה ,לעתיםו . מרכז איסוף מופקד באו  ללקוח,נמסר המוצר מסתיים כאשר הוא ו ,האלקטרוני

רשרת שהבניהול האחריות  מוטת רחבתהאחריות. ההטיפול במוצר בתקופת את השירות ומתן את 

, " ניהול שרשרת הערך" הופך ל" ניהול שרשרת האספקה" . זאת, כי מהווה אתגר גדולבעידן החדש 

 . לקוחלהערך הופך להיות ממוקד במתן והוא 

ם מאופיין  מעול נמצא כי  את עולמם לעולם המבוגרים,שווה ונ ,םילדיה התפתחותאם נחזור ל

.  יותרבותובענית הופכת להיות חסרת סבלנות התנהגותם תכופים, וכתוצאה מכך,  יםשינויב

גוון מוצרים  ימ, תחרותיים יותר מחיריםבקוצר רוח הדורשים  ,ינואת לקוחותגם  תמאפיינהתנהגות זו 

  פוטו" את מהפכת  זוכריםאולי תיקים בינינו והו. ביותר וזמני תגובה ואספקה קצרים ,רחב יותר

מסופקת ללקוח למחרת  סחורהכיום, ה. " מהיום למחר" תמונות הפיתוח הביא את בשורת ש ",**פרג'

היא הלא רחוק , וסביר להניח, שבעתיד נקודת איסוף(או נקודה מבוקשת )בית, משרד, היום ב

 רוענתון להשפעה של אירגיש לשינויים ו ",תנודתיהעולם המודרני הוא "עצבני", "  .ביום-בולו תסופק 

 םלהתאים את עצמכדי , (Agility" )****זמישות" יכולת   יםחייבארגונים . מכאן, ש***גדול וקטן כאחד

 דרישות הלקוחות.לו לשינויים בסביבת העבודהבמהירות 

 "אחים פרג'".מוכר גם בשם **

שבו אירוע התחלתי חסר משמעות )כדוגמת משק כנפי פרפר( יוצר שרשרת  ",אפקט הפרפר"מתואר בתורת הכאוס ***
 )כדוגמת סופת טורנדו(. מידה גדול-בקנהאירועים, שסופה עלול לגרום לאירוע 

 ות וגמישות.זירז משמעותו: זמינות,שמקוצר, *זמישות: מונח ***

 שטוחהשרשרת אספקה 

  מחייבת ,יותר והצורך של הארגונים להפוך לזמישים ,התגברות הדרישות התובעניות של הלקוחות

שרשרת ב הזרימהבחינה מחדש של , המבוססים על שרשרת הערךוב עסקייםהתהליכים ב םיישינו
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ה בחינתהליך הלבדומה . זאת, (הסופיים משתמשיםלעד יצרן המקור ומ) ארגונית-האספקה החוץ

 Lean") " ניהול הרזה" הגישת ב ארגוני -הפנים( Value Streaming)זרימת הערך  של

Management")זבוזת לבוגורמ, ש יותפעילו לביטול מביא. תהליך, ה (Waste)   ת ערך  ותורמ אינןו

בין  לקוחות לבין  , המבוססת על גישה ישירה" שרשרת אספקה שטוחה" התוצאה היא  .ללקוח

; קשב טוב יותר עם  (מתווכים, המאטים את זרימת האספקה ומייקרים את עלויותיהללא ) ארגונים

(; ותהליך אספקה אפקטיבי ויעיל )מן היצרן ועד ללקוח  Voice of the customerהלקוחות הסופיים )

ניהול ספקים  מ -הארגון מיקוד ביאה לשינוי בשטוחה מאספקה הרשרת החשוב לציין, כי ש .הסופי(

. ("ביקוש השרשרת " ) פי דרישתם-לקוחות עלניהול אספקות לל ("שרשרת האספקה" ) חומר קבלתו

 ת "ניהול שרשרת הערך".שליישם את תפי , כדי הכרחי הזשינוי 

להתאים את לשנות את ההיערכות התפעולית, ושטוחה מחייב את הארגון  האספקה השרשרת יישום 

הבטחת זמני , את הזמישות. קרי, לשפר את בעולם החדש הלקוחותתהליכי האספקה לציפיות  

 ואף את חוויית הלקוח )כולל מענה מיטבי ללוגיסטיקה הפוכה(.  אספקה קצריםה

 התפעולית: ערכות יהחיוניים בשינוי הלהלן היבטים 

 נוסףאמת. -שיתוף מידע בזמןוקשר ישיר עם הלקוחות . זאת, באמצעות שיפור אמינות התחזית ▪

 .  תווליסביבת פעברכי הלקוח וופי שינויים בצ-התחזית עלתדיר של עדכון כך, -על

 גבוההזמינות הדרישה למענה מיידי להזמנות הלקוחות. אפשר זאת, כדי ל .גבוהה זמינות מלאי ▪

   to Stockמודל ייצור למלאי )( לBuild to Order)הזמנה פי -לעייצור ממודל  לעבורמחייבת 

Build). ואספקה במועד.ללקוח  רמת שירות גבוההכדי להבטיח   ,זאת 

ת ואת רמקיצור זה מאפשר להפחית   .ספקיםן המשל חומר המגיע אספקה הקיצור זמני  ▪

   , לחדשו בזריזות, ולהגיב במהירות לביקושי לקוחות.המלאי

עול כספי כבד על , מטיל מלאיהת רמוביא להגדלת מ רחבמוצרים  גוון ימ .גוון המוצריםיצמצום מ ▪

מעבר באמצעות  המיגווןאת לצמצם  נדרש. לכן לסכן את יציבותו הפיננסית, ועלול הארגון

 ביקוש נמוך. עם מוצרים של תם הפסקת מכירוכן  ,אחידיםרים למוצ

התפתחות תהליכי השילוח   .ומתן מענה ייעודי למסחר אלקטרוני צמצום מערך המחסנים ▪

 .ומרכזי ההפצהמחסנים המערך לארגון לצמצם את  תאפשר, מוקיצור זמני האספקה ,וההפצה
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(,  Fulfillment Centersמסחר אלקטרוני )לטיפול ב מרכזים ייעודיים כך, הארגון נעזר ב-נוסף על

 .במגזר זה אחסון, ליקוט והפצההמספקים מענה מיטבי בהיבטים של 

לשפר נדרש מערך הלוגיסטי ה ,קביל לצמצום מערך המחסניםבמ .שיפור תהליכים לוגיסטיים ▪

קצר  ול ,הגדיל את תפוקת הליקוטמאפשרים להמיכון ולאוטומציה, מעבר לבאמצעות  ביצועיואת 

  .אמינות מלאי גבוהה הבטחתתוך כל זאת,  .משלוחת ההכנ משךאת 

דרישת הלקוחות לשיפור הזמישות באספקות כלל, -בדרך .ומרוביםמעבר למשלוחים קטנים  ▪

בעולם מלווה   ים. מהפכת המשלוחאספקתן תדירותובהגדלת ות ההזמנ בהקטנת גודל מלווה

. מהפכה אישיות(חבילות )למשלוחים קטנים  (מכולות ומשטחים)כגון   במעבר ממשלוחים גדולים

גישות  יישום תוך   [D2C( ]Distribution to Customerהפצה ללקוח )תהליך ה בשינוי  תמחייבזו 

    (.Last mile"מייל האחרון" )הפצה בה אתגרימתן מענה מיטבי על ומתקדמות, הפצה 

בשיפור   ,בעיקרהחדשים, ובתהליכים התמיכה . ("Control Tower") בקרה מרכזיתמערכת  ▪

משמעותי במערכת  נוישי יםמחייב יו הפנימיות,ובין יחידות הארגון ללקוחותיו הממשקים בין 

פיתוח יישומים  מאפשרים  ענן שירותי מערכות המידע המבוזרות והמעבר ל. המידע הארגוני

הביקושים  חזית החל בת -כל שרשרת הערך הארגונית , הכוללים את בקרהלמרכזיים לשליטה ו

כלה במתן שירות מיטבי לאחר ו ,ללקוחות וההפצה המכירהכי תהליהמשך בדות למלאי, יוההצטי

    המכירה כולל טיפול בלוגיסטיקה הפוכה.

 סביבת העבודהיישום מודלים ב

כבר מה : " שואלים אותי, הסטודנטים חדשנייםמודלים על ו גישות מתקדמותאני מרצה על אשר כ

מיישם את המודלים שאני איני " ש טמון בעובדה,הסוד שלי  ." ?שלךהמודלים הרעיונות ומכל  מתייש

. "שרשרת האספקה השטוחה" יושמה שטח" בהטמעתי אלא "ממדל את היישומים ש " מפתח

מובילה עולמית בתחום  שהיא  ,(Cardo Systemsקארדו ) חברת, ב במקום עבודתיבהצלחה 

את אסטרטגיית שינתה  החברה, בשנים האחרונות. יםאופנוערוכבי לתקשורת אלחוטית מערכות 

.  יםהסופי יםישירה למשתמש להפצהמקומיים מהפצה באמצעות מפיצים  שלההגלובלית השיווק 

פתיחת ערוץ מכירה  בו ,ותג החברה ברשתות החברתיותבחיזוק מ - בהשקעה גדולה לווההשינוי 

, ערוץ זה הפך להיות ערוץ  פחות משנהתוך ב . אמזון(גון )כ אלקטרוניפורמת מסחר טרך פלדישיר 
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את מערך התפעול אינטרנט חייב מקוונות ב המעבר למכירותעם זאת, חברה. בהגדול ביותר  ההפצה

מעבר  . קרי, עקרונות שהוזכרו לעילפי ה-עללאסטרטגיית השיווק החדשה  ותהליכילהתאים את 

,  ים לוגיסטיים שנפתחו בעולםמלאי במרכזההבטחת זמינות  ,הזמנה לייצור למלאיפי -עלמייצור 

ת המוצר של ששינוי בתפילאחר רק המלאי הושגה הפחתת הלקוחות. של הזמנות לומענה מהיר 

 Stock)עודי יי מק"טהחברה הייתה קובעת  ,לא מזמן עד וצמצום מיגוון המק"טים. החברה

Keeping Unit)  [SKU]  הלקוח הקשות על ל, כדי . זאתשווקשבה הוא המדינה  פי-עללכל מוצר

רכישה מקוונת מעבר לה .ולהגן על המפיץ המקומי ,אחרת הבמדינ ץהמוצר ממפילרכוש את 

תוך התעלמות ו ,בשפה אחידה )אנגלית(  *,*****הביאה להפצת מוצרים סטנדרטייםאינטרנט ב

 . או הפצתם םממקום ייצור

, המחליף חיבורים [USB( ]Universal Serial Busסטנדרטי בין מחשבים להתקני ציוד היקפי )חיבור : לדוגמה*****
 .ך במטענים ייעודים המותאמים לשקעי החשמל בכול מדינהומונע צור שונים

 

 סיכום

הביאו לשינוי  המעבר לרכש באמצעות האינטרנט ו ,השינויים בתרבות הצריכה של הלקוחות

חוויית  קוחות שהתרגלו לממערכי התפעול ושרשרת האספקה. הלהלקוחות משמעותי בציפיות 

דוחפים ליישם   (B2C) אישים המתהליכים פשוטים וזמינים וקבועי זמן לאספקות בעולל, שירות

להתאים את מערכי שרשרת האספקה נדרשים עקב כך, . (B2Bעסקי )גם בעולם ה התהליכים אל

.  בציפיות הלקוחותלעמוד  , כדי ליישם גישות ומודלים חדשנייםו eSupplyChain-לעידן ההשרשרת 

ניהול שרשרת ל"  " ניהול שרשרת האספקה"ומעבר מ " ניהול שרשרת הערך"  יישום מודלים כגון:

  זו . גישהבמאמר זה, המתוארת " שרשרת האספקה השטוחה" הביא לפיתוח גישת " הביקוש

להזדמנויות, לאיומים ולסיכונים, הגלומים  לעידן החדש בהתאם תת מענה מיטבי מאפשרת ל

 ם אשר מתרחשים בעולם העסקי.בשינויי

 


