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בלבד. המפרסמות  החברות  אחריות  על  הוא  בגיליון  המופיע  פרסומי  חומר  המו"ל.  אישור  בלי  כלשהו  חומר  להעתיק  אין  בניהול.  ומצוינות  לאיכות  שמורות  הזכויות  כל 

אלי יצחקוב

קוראים יקרים,
אני שמח לבשר לכם על הפקת הגיליון ה-20 של כתב 

העת "מי ומה בשרשרת האספקה".
הגיליון הנוכחי מוקדש להוריי, עדינה וזלמן יצחקוב, 
ידע,  ולרכוש  לי ללמוד  כדי לאפשר  שחסכו מעצמם 
והעניקו לי ערכים חשובים, המלווים אותי במשך כל 
האופל  מתקופות  באחת  ילדותם  את  חוו  הוריי  חיי. 
משפחה  להקים  הצליחו  הם  אולם  האנושות,  של 
בישראל ולבנות בית חם, על-אף שהחלו מלא כלום. 

אני מאחל להם רפואה שלמה ואריכות ימים.
ומקיפה,  מורכבת  מחקר  עבודת  היא  הגיליון  הפקת 
מיגוון  של  חקר  כוללת:  העבודה  כשנה.  שנמשכת 
נושאים מעניינים, מפגש עם אנשי מקצוע מרתקים, 
תעשייה,  מפעלי  כגון:  רבים,  באתרים  וביקורים 
מרכזי  לוגיסטיים,  מרכזים  מטען,  מסופי  נמלים, 

הפצה, ועוד.
הגיליון הנוכחי מתמקד בשני נושאים עיקריים: ניהול 
נגיף  עם  והתמודדות  האספקה  בשרשרת  חדשנות 
הקורונה. הגיליון מכיל מאמרים מקצועיים בנושאים 
הבאים: פיתוח תרבות של מצוינות תפעולית, עיצוב 
משתנה,  בעולם  האספקה  שרשרת  של  מחדש 
,B2C-ו  B2B אספקה  לשרשרות  חכמים   פתרונות 

הלוגיסטיקה  ענף  על  הקורונה  מגיפת  השפעת 
המשבר,  מאחורי  החבויות  ההזדמנויות  הפנימית, 
על-כך,  נוסף  אי-ודאות.  בתנאי  משבר  וניהול 
הגיליון מכיל כתבות מרתקות מן השטח, העוסקות 
צ'ק  בחברת  עובד  וחוויית  רכש  הבאים:  בנושאים 
פוינט; מערכת הגנה מפני תסחיפים, שעלולים לגרום 
להתקף לב, לשבץ מוחי ואף למוות; חברת ההשמה 
הראשונה בעולם לכוח-עבודה רובוטי; פתרון מיטבי 
שינויים;  של  בעידן  והרמה  שינוע  מערכות  של 
ושרשרת  אלקטרוני;  למסחר  מתקדמים  פתרונות 

אספקה חדשנית וגמישה בקבוצת שטראוס.
ימשיך  האספקה"  בשרשרת  ומה  "מי  העת  כתב 
המקצועי  הידע  קידום  את  המרץ  במלוא  להוביל 
בניהול שרשרת האספקה. כתב העת ימשיך לעסוק 
באנשים, במקומות, בארגונים, בתפישות מקצועיות, 
תעורר  עליהם  שהקריאה  ובחלומות,  ברעיונות 

תקווה לעולם יפה יותר, איכותי יותר ובטוח יותר.

קריאה מהנה,  
אלי יצחקוב, העורך המקצועי  
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קוראים יקרים,

שנה עברה מאז הגיליון הקודם של החוברת. שנה שאף אחד 
לא צפה איזה שינוי היא תחולל בחיינו.

חיינו  שגרת   - שבר  הרבה  עימה  הביאה  הקורונה"  "שנת 
השתנתה, הדאגה לבריאות הכתיבה את מהלכיו של הפרט, 
מאיתנו.  רבים  של  מעייניהם  בראש  עמדה  הפרנסה  ודאגת 
חשיבות   - טובים  דברים  גם  צמחו  המשבר  מן  זאת,  עם  אך 
המשפחתיות מעולם לא הייתה חזקה יותר, הבית תפס מקום 
על  גבר  מחדש  עצמנו  את  להמציא  והצורך  בחיינו,  מרכזי 
הכול. צורך זה, הביא אנשים רבים להסבה מקצועית, ללימודי 
שיקראו  יש  לצמיחה.  להתקדם  ולרצון  נוסף  מקצועי  תחום 
לכולכם  מאחל  אני  כוח".  זה  "ידע  שיגידו  ויש  חדשנות,  לזה 

שתצאו מחוזקים ומקצועיים משנה קשה זו.
לסיום, אאחל לכם קריאה מהנה בגיליון המרתק החדש של 
הפעם,  המוקדש  האספקה",  בשרשרת  ומה  "מי  העת   כתב 

בצדק רב, לנושא החדשנות שמגיש לכם ידידי, אלי יצחקוב, 
הלוגיסטיקה  הרכש,  בתחומי  המבורכת  בעשייתו  המתמיד 
להתפתח  אתכם  אזמין  זו,  בהזדמנות  האספקה.  ושרשרת 
איתנו ולהירשם למחזור השני של תוכנית הלימודים המרתקת 
אלי  של  בהובלתו  האספקה"  בשרשרת  חדשנות  "ניהול 
ולמעריצים רבים.  ושזכתה להצלחה  יצחקוב, שחנכנו השנה 
החברתיות,  וברשתות  באינטרנט  אחרינו  לעקוב  המשיכו 
ל"ביראד  וליהנות מכל מה שיש  להתעניין, להתרגש, ללמוד 
משהו  יש  תמיד  כי  לכם.  להציע  מתקדמים"  תעודה  לימודי 

חדש ללמוד. 

אבי בז'ה, מנהל ביראד לימודי תעודה מתקדמים
ביראד חברה למחקר ופיתוח בע"מ

אוניברסיטת בר-אילן

קוראים יקרים,

 "ISCMA "האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה 
פתח את שנת פעילותו ה-21 בקידום כל תחומי ניהול 
והתכנון,  הרכש  הלוגיסטיקה,  האספקה,  שרשרת 

ותמיד בחזית החדשנות.
2000. האיגוד שם  את האיגוד יסדה נאוית אדר בשנת 
לו למטרה לקדם מקצועית, ארגונית, ציבורית ואישית 

את כל עולם ניהול שרשרת האספקה.
יותר  חברים  האספקה  שרשרת  בקהילת  להיום,  נכון 
התעשיות  מיגוון  מכל  ארגונים  ומאות  מנהלים  מ-950 

בישראל.
והקיימות  החדשות  המגמות  את  מובילה  זו  קהילה 
בישראל ובעולם תוך שמירה ברמה הגבוהה ביותר על 

מקצועיות ועל איכות.
על  מאוד  השפיעה   Covid-19 מגיפת   ,2020 בשנת 
העסקים ועל רשתות האספקה, ושינתה את התנהגות 
החסר  את  למלא  חדשה  דחיפות  יש  כיום  הצרכנים. 
חוסן  לבנות  הסיכונים,  את  למזער  המגיפה,  שחשפה 
הלקוחות.  עם  יותר  רב  לעומק  ולהתחבר   עסקי 

חברות מעריכות מחדש את הגורמים הבאים: ההיצע, 
רשתות  והשותפים.  הערוצים  המערכות,  התהליכים, 

אספקה נמצאות בחזית המאמץ.
בכל אלה, כולל המגמות שאנו מצפים לראות, נתמקד 
בפעילות השוטפת של ISCMA ובוועידת ישראל ה-21 

לניהול שרשרת האספקה, המתקיימת ב-27.04.2021.
כמו בכל שנה, כבוד רב הוא לי להיות בין מברכי כתב 
העת הנפלא הזה, ובמיוחד להביע את הערכתי האישית 
ברמה  ואיכותי  מדהים  נוסף  גיליון  על  יצחקוב  לאלי 

הגבוהה ביותר בישראל.
יישר כוח!

בברכה,
נאוית אדר, מנכ"ל האיגוד הישראלי
ISCMA ,לניהול שרשרת האספקה

:ISCMA-לכל המעוניין בהצטרפות ל *
navit@adar-yoz.net/054-7477414
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קוראים יקרים,

אני שמח להימנות עם קבוצת המברכים המכובדת בכתב עת 
זה. אני גם מברך מעמקי לבי על הפקתו של כתב עת מקצועי 

ברמה עולמית, שתורם לקידום הידע המקצועי בישראל.
מרתקות,  פעילות  שנות  ארבע  מסכמת  טבת  צדוק  קבוצת 
פעילותינו.  את  מחדש  וארגנו  אבן",  כל  "הפכנו  שבהן 
זה  ובכלל  שלנו,  במתחמים  שהשקענו  הכבירים,  המאמצים 
מקצועית,  ובמצוינות  מנהלים  בפיתוח  תהליכים,  בשיפור 
הוכיחו שאפשר "להשיג יותר בהרבה פחות". כמו כן, המשכנו 
מתקדמים  פתרונות  במתן  עולמית,  ברמה  למצוינות  לחתור 
באתרי הלקוחות, והצגנו בהם הישגים מקצועיים יוצאי-דופן!

ומורכבת  מאתגרת  מציאות  עם  התמודדנו   ,2020 בשנת 
תפעולי  מענה  כללה:  זו  מציאות  הקורונה.  מגפת  בעקבות 
צורכי  על  מהירה  תגובה  סגר,  בעתות  וגמיש  יצירתי  הולם, 
פתרונות  התאמת  וכן  השווקים,  פתיחת  עם  הלקוחות 
עם  ישירות  לעבוד  שהחלו  עסקיים,  ללקוחות   מיטביים 

]B2C[. בהיבט   )Business to Consumer( לקוחות-הקצה 
המשאב האנושי נדרשנו לעבוד בקפסולות; להוציא עובדים 
לבידוד בעקבות חשיפה לחולים מאומתים, להוציא עובדים 
לטפל  לעבודה,  חזרתם  עד  עימם  הקשר  את  ולנהל  לחל"ת 

במשפחות עובדים שנזקקו לסיוע, וכו'.
כקבוצה, המספקת פתרונות לעולמות הפרמצבטיקה והציוד 
הרפואי, נדרשנו לתת מענה מתאים ומהיר לעומסים, להגדיל 
ולספק  שגרתיות,  לא  בשעות  לעבוד  הפעילות,  תחומי  את 

פתרונות מיטביים תחת דרישות איכות מחמירות ביותר.
כולנו תקווה, שאנו נמצאים לקראת סופה של מגפת הקורונה, 

ושנוכל לחזור לשגרה בהקדם, בכל ההיבטים.
נשמח לעמוד תמיד לשירותכם.

דדו מסיקה, מנכ"ל טבת פתרונות לוגיסטיקה, שינוע ותובלה
קבוצת צדוק

קוראים יקרים,

כבר שנים שהאזור הפלמי בבלגיה ממוקם בצמרת הפעילות 
הלוגיסטית, והוא צבר ניסיון חסר תקדים, הודות לשורה של 
מאפיינים, כולל תשתיות מהמעלה הראשונה ומיקום מרכזי 
כ-800  הוקמו  הפלמי  שבאזור  כן,  על  פלא  זה  אין  באירופה. 
מרכזי הפצה אירופיים )שישה מרכזי הפצה בכל 100 קמ"ר(, 
המשרתים חברות מכל העולם. המאפיינים הללו כוללים, בין 
נמלי הים הרבים  השאר, את תשתית התחבורה בבלגיה על 
שלה. אחד מהם, נמל אנטוורפן - הוא השני בגודלו באירופה, 
הפטרוכימי  המרכז  של  משכנו  וגם  בעולם;  בגודלו  והרביעי 

הגדול באירופה. 
חברות גלובליות, כמו חברות ישראליות רבות, כבר מודעות 
בשירותים  נעזרות  והן  זה,  בתחום  הבלגיות  ליכולות 
פעילות  שם  מקימות  שהן  או  המקומיים,  הלוגיסטיים 
המדינה  של  המפותחת  התשתית  על  הנשענת  לוגיסטית, 
ושל האזור. אין פלא, שהלוגיסטיקה היא אחד מן התחומים 
תורם  שהוא  תוך  בבלגיה,  הפלמי,  באזור  ביותר  המפותחים 

יותר מ-9% לערך-המוסף, שמייצרת הכלכלה הפלמית.
בתחום  הטכנולוגית  בחזית  להיות  להמשיך   במטרה 

הפלמי  המכון  התשתיות,  את  עוד  לפתח  וכדי  הלוגיסטיקה 
המניע  הכוח  להיות  למטרה  לו  שם   )"VIL"( ללוגיסטיקה 
שיתוף  בתחום.  ממשלתיות  לפעילויות  המקשר  והגורם 
יניע  מחקר  לגורמי  התעשייה  בין  זה  רב-תחומי  פעולה 
המיקום  על  בשמירה  ויסייע  הלוגיסטיקה,  בתחום  חדשנות 
של האזור בצמרת העולמית, בתחומי ההפצה והלוגיסטיקה.

ומה  "מי  העת  כתב  מערכת  בראש  העומד  יצחקוב,  אלי 
הלוגיסטי  התחום  את  היטב  מכיר  האספקה",  בשרשרת 
בבלגיה. אנו בנספחות המסחרית הפלמית, בשגרירות בלגיה 
ולכן  זה,  מרכזי  לתחום  רבה  חשיבות  מייחסים  בישראל, 
בין ישראל  אנו מברכים את אלי על תרומתו לקידום הסחר 
לבלגיה, ולטובת כל החברות והנוגעים בדבר. זאת, באמצעות 
הכתבות על חברות בלגיות, המופיעות בגיליונות כתב העת, 

ובזכות נושאים נוספים שהוא שוקד עליהם. 
בברכת פעילות כלכלית מוצלחת,

יעקב למפרט, הנספח המסחרי הפלמי,
שגרירות בלגיה, ישראל

 InspireMD: Sustained Embolic
Protection - ראו כתבה בעמוד 24. 

InspireMD התמונה באדיבות
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 פיתוח תרבות
של מצוינות תפעולית

הצלחת המצוינות 
התפעולית מותנית בכך, 
שיישום עקרונותיה יהיה 

נחלת הכלל. ההנהלה 
נדרשת לפתח תרבות 

ארגונית, שתעודד את כל 
העובדים להיות שותפים 

לתפישת המצוינות 
התפעולית. כלי חשוב 

לפיתוח תרבות זו הוא: 
"השגת שיפורים מהירים 

באמצעות מעורבות 
 Quick-Wins( "העובדים

)Improvement

שמוליק פרץ, סמנכ"ל התפעול הגלובלי, אורבוטק

אלי יצחקוב, סמנכ"ל שרשרת האספקה, טבת פתרונות לוגיסטיקה

 ]OpEx[ )Operational Excellence( המצוינות התפעולית
כמו  בזבוזים.  ובחיסול  ללקוח  הערך  בהגדלת  ממוקדת 
ועסקיים  תפעוליים  ביצועים  השגת  מאפשרת  היא  כן 
מרחיקי לכת. תנאי הכרחי להשגת מצוינות זו הוא יצירת 
תרבות ארגונית )Organization Culture(, המבוססת על 
שיתוף עובדי הארגון בתהליכי שיפור מתמיד, ועל חיזוק 

עוצמותיהם של התהליכים ושל העובדים.

על-פי  התפעולית,  במצוינות  המרכזיים  הרעיונות  להלן 
:)Lean Management( "גישת ה"ניהול הרזה

•  :)Shift in organization focus( שינוי במיקוד הארגון
להתמקד בתהליכים, ולא רק בהשגת התוצאות. המיקוד 

בתהליכים מבטיח את השגת התוצאות הרצויות.
•  Develop the right point( פיתוח נקודת מבט נכונה

הלקוח  של  המבט  נקודות  את  המראה   :)of view
ציפיותיו?(,  הן  מה  צרכיו?  הם  )מה  הפנימי/החיצוני 
ראייה  ולא  לקצה"  "מקצה  )ראייה  המוצר  זרימת  של 
לפעילות?  תורם  התהליך  )איך  הערך  ושל  נקודתית(, 

איזה בזבוז הוא מונע?(.
•  :)Doing more with less( בפחות"  יותר  "לעשות 

זמן,  בפחות  מאמץ,  בפחות  לארגון  הערך  את  להגדיל 
ובפחות משאבים.

מיקוד בקיימות )Focus on sustainability(: הבטחת  •
)ולא  הערך הרצוי לאורך זמן באמצעות שינוי תרבותי 

באמצעות יישום טכני(.

הרזה"  "הבית  תרשים  באמצעות  זו  גישה  להציג  מקובל 
רכיבים  שלושה  כולל  התרשים   .)House of Lean(
מכוון"  ו"קו  עקרונות,  חמישה  כללים,  ארבעה  מרכזיים: 
הנוכחית  המציאות  מן  הדרך  את  המתווה  )מצפן(, 

.)Ideal State( אל המצב האידיאלי )Current Reality(

להלן ארבעת הכללים של הבית הרזה:
1 . :)Structure every Activity( פעילות  כל  הבניית 

התהליך  את  ולהגדיר  הפעילות  את  לתכנן  יש 
התזמון  הפעולות,  סדר  העבודה,  )תכולת  לביצועה 
כל  כאשר  מושגת,  ההבניה  הרצויה(.  והתוצאה  הנכון 
כמוסכם,  העבודה  את  מבצעים  לתהליך  השותפים 
והם משיגים את התוצאה הרצויה. יש לקבוע סטנדרט 

לפעילות, שישמש בסיס לשיפורה בהמשך.

ה ק פ ס א ה ת  ר ש ר ש ב ה  מ ו י  מ 8

שמוליק פרץ

ם י נ ע ו צ ק מ ה ר  ב ד

2 . Clearly connect( ספק  לבין  לקוח  בין  בבירור  חבר 
מהווה  פעילות  כל   :)every Customer Supplier
שהקשרים  להבטיח,  יש  לכן  לספק.  הלקוח  בין  קשר 
במדויק  ולהגדירם  אז..."(  "אם...,  )קרי:  בינאריים  הם 

)תצורת התקשורת, התדירות, וזמן התגובה(.
3 . Specify and Simplify( הגדר ופשט כל נתיב זרימה

every Flow Path(: יש לפרט כל נתיב זרימה ולפשטו, 
כל  וללא  ספציפי,  להיות  צריך  הנתיב  האפשר.  ככל 
את  החומר,  את  לכלול  יש  ממנו.  לסטות  אפשרות 
כל  לציין  וכן  לתהליך,  החיוניים  האנשים  ואת  המידע 

לקוח וספק בנתיב הזרימה.
4 . Improve through( ניסויים  באמצעות  שפר 

באמצעות  שינויים  לבחון  יש   :)Experimentation
ניסויים מתוכננים )ולא באמצעות ניסיונות אקראיים(. 
כל ניסוי חייב להתבסס על השערה*: "אם נבצע שינוי 
השיפור  תוצאה מסוימת...".  לקבל  נצפה  מסוים..., אז 
הגבולות  ושינוי  התנסות,  למידה,  באמצעות  מושג 
שיפורים  דרסטי;  להיות  חייב  אינו  השיפור  הקיימים. 

קטנים ומצטברים עשויים לתרום ערך מהותי.

להלן חמשת העקרונות של הבית הרזה:
פעילויות, . 1 כמכלול  העבודה  על  ישירות  תצפת 

 Directly Observe Work as( וזרמים  חיבורים 
התצפית   :)Activities, Connections and Flows
הישירה מלמדת על התהליך מתחילתו ועד סופו )ולא 
התהליך  כיצד  קרי,  התוצאה(.  מן  ההתרשמות  על  רק 
ביניהם?  מחוברים  והספקים  הלקוחות  כיצד  מבוצע? 
בתהליך?  זורמים  והאנשים  החומרים,  המידע,  וכיצד 
 )Gemba**( התצפית על הפעילות בסביבתה הטבעית
 - צריכים  שאנו  מה  כל  חדש.  משהו  תמיד  מלמדת 
 Go( להתבונן בתהליך, לשאול שאלות, ולהביע הערכה

 .)see. Ask why. Show respect

חשוב להבדיל בין "לערוך ניסוי..." לבין "לנסות". כאשר   *
אנו עורכים ניסוי, אנו מגבשים השערה ומתכננים את 
הניסוי לבחינתה, בעוד כאשר אנו "מנסים", אנו עושים 
המצב  את  לעומק  להבין  בלי  יוצא,  מה  ורואים  שינוי 

הקיים ואת השינוי המוצע.

בניהול  אירוע.  לזירת  המתכוון  יפני,  מונח  זהו   :Gemba  **
רזה, הכוונה היא למקום, שבו העבודה מבוצעת בפועל.

)המשך בעמ' 10(
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ם י נ ע ו צ ק מ ה ר  ב ד

2 . Systematic Waste( בשיטתיות  בזבוזים  חסל 
תורם  שאינו  בזבוז***,  כל  להסיר  יש   :)Elimination
 ,)Necessary waste( הכרחי  הבזבוז:  סוגי  לפעילות. 
 Pure( טהור  או  הדרכה;  לצורך  עבודה  עצירת  כגון 
waste(, כגון השבתת קו ייצור עקב אחזקה לקויה. יש 
לבחון גם את הערך-המוסף של כל פעילות, המושג רק 
אם מתקיימים כל הקריטריונים הבאים: הלקוח מכיר 
והוא מוכן לשלם עליה; הפעילות  בחשיבות הפעילות, 
מייצרת שינוי במוצר - התצורה, ההתאמה, והפונקציה 
)3F's[ )Form, Fit, Function[; הפעילות מבוצעת נכון 
ניסיונות  ללא  כהלכה  מיושמת  והיא  הראשונה,  בפעם 

חוזרים.
3 . Establish( "איך"  ועל  "מה"  על  חזקה  הסכמה  ודא 

 :)Strong Agreement of both What and How
דאג, שכל הגורמים המעורבים בפעילות יגיעו להסכמה 
 ,)What to do( לעשות"  "מה  נושאים:  בשני  ברורה 
ו"איך לעשות" )How to do(. כל המערכות, התהליכים, 
בנושאים  מסונכרנים  להיות  צריכים  והכלים  האנשים 
אלה. יש ליישם את ההסכמה באמצעות הוראות עבודה.

4 . Systematic Problem( בשיטתיות  בעיות  פתור 
"כאשר  המשפט:  את  הגה   Taiichi Ohno  :)Solving
 Having no( מכול"  הגדולה  הבעיה  זו   - בעיה  אין 
problem is the biggest problem of all(. בדרך-כלל, 
אנשי הארגון משתמשים במשפטים הבאים: "יש יותר 
מספיק  "אין  להיעלם",  חייבות  "בעיות  בעיות",  מדי 
דיו פתרונות", "אם אציג בעיה, אז לבטח יקשרו אותה 
אליי". יש לקבל כל בעיה בברכה ולראותה כהזדמנות 
 ;)Root Cause( לשיפור. צריך לזהות את סיבת השורש
 ,)Corrective Actions( מתקנות  פעולות  להגדיר 
שימנעו את הישנות הבעיה; להגדיר את תכנית הביצוע 
)מי  המתקנות  הפעולות  יישום  של   )Action Plan(

אחראי, ומתי(; ואת המועד לבדיקת אפקטיביותן.
5 . Create a Learning( לומד  ארגון  צור 

הלומד.  הארגון  תפישת  את  יישם   :)Organization
והענק להם  עודד את עובדי הארגון ללמידה מתמדת 
עבודתם.  את  ולשפר  ליישמו  שיוכלו  כדי  חדש,  ידע 
פעל על-פי "מחזור PDCA****", המבוסס על ארבעת 
Plan-Do-( תכנן-עשה-בדוק-פעל/התאם  השלבים: 
הביצוע:  לאחר  חקור   .]PDCA[  )Check-Act/Adjust
ומדוע?",  קרה  באמת  "מה  לקרות",  אמור  היה  "מה 
לממש,  נוכל  הצלחות  )אלו  ללמוד"  יכולים  אנו  ו"מה 
ואלו חולשות נוכל לשפר?(. כל פעילות שאנו מבצעים 

מחייבת בחינה, תהייה והרהור.

הנדבך האחרון ב-House of Lean הוא המצפן, שמתווה 
האידיאלי.  המצב  אל  הנוכחית  המציאות  מן  הדרך  את 

 Taiichi" היפני,  העסקים  ואיש  התעשייה  מהנדס   ***
חברת  של  הייצור  מערכת  לאבי  הנחשב   ,"Ohno
)המונח  בזבוז  של  קטיגוריות  שבע  הגדיר  טויוטה, 
עודף,  ייצור  פגומה,  תוצרת   :)"Muda" הוא:  היפני 
עיכוב/ ללקוח(,  ערך  תורם  )שאינו  עיבוד-יתר 
אדם  תנועות  לנדרש,  מעבר  שינוע  המתנה, 

מיותרות, ומלאי מיותר.

לשפר  המאפשרת  ניהול,  שיטת  הוא   PDCA מחזור   ****
כ"מחזור  גם  ידועה  השיטה  תהליכים/מוצרים. 
 Shewhart( "וכ"מחזור שוהרט )Deming Cycle( "דמינג

.)Cycle

הגבולות,  את  למתוח  צריכה  האידיאלי  המצב  הגדרת 
זו  לתפישה  דוגמה  להישגים.  להגיע  הארגון  את  ולאתגר 
 Katsuaki" שהגה  החלומות",  ב"מכונית  ביטוי  לידי  באה 
מוטורס. טויוטה  ומנכ"ל  נשיא  בעבר   ,"Watanabe
הוא  כי  ואמר,  טויוטה"  של  ה"דרך  את  ציין    Katsuaki
לנקי  האוויר  את  שיהפוך  חלומי",  "רכב  לפתח  שואף 
יותר; שלא יפצע אנשים; שימנע תאונות; שיהפוך אנשים 
יושבי  את  שירגש  יותר;  בו  שנוהגים  ככל  יותר,  לבריאים 
מיכל  עם  העולם  סביב  ושייסע  ויעוררם;  יבדרם  הרכב, 

דלק אחד בלבד...*****

הוא,  האידיאלי  למצב  הארגון  להתאמת  הכרחי  תנאי 
שעובדיו יבינו את הפער בינו לבין המציאות הנוכחית. ככל 
שהפער הוא גדול יותר, כך נדרש מאמץ גדול יותר ליישום 
ההתאמה. לכן, ההנהלה חייבת להמחיש את גודל הפער 
 Managing is maintaining( ולהנהיג את יישום ההתאמה
 the current reality. Leading is moving towards the

.)ideal state

פיתוח תרבות לשיתוף עובדי הארגון
שיישום  בכך,  מותנית  התפעולית  המצוינות  הצלחת 
לפתח  נדרשת  ההנהלה  הכלל.  נחלת  יהיה  עקרונותיה 
תרבות ארגונית, שתעודד את כל העובדים להיות שותפים 
לתפישת המצוינות התפעולית. כלי חשוב לפיתוח תרבות 
מעורבות  באמצעות  מהירים  שיפורים  "השגת  הוא:  זו 
כלי  עקרונות   .)Quick-Wins Improvement( העובדים" 
זה כוללים: עידוד עובדי הארגון להשתתף ב"מסע הניהול 
בהערכה;  ולזכות  שינוי  ליצור  יכולתם  העצמת  הרזה"; 
עידוד התרבות של "קבלת בעיות בברכה"; הסרת הבזבוז 
הפנימיים;  העבודה  תהליכי  שיפור  הביצועים;  ושיפור 
ויישום שיפורים, שאינם תלויים בגורמים אחרים, ושאפשר 
ליישמם במשך זמן קצר )עד חודש ימים(. אפשר גם להשיג 
סביבת  איכות,  בטיחות,  כגון:  היבטים,  במיגוון  שיפורים 
עבודה, הפחתת עלויות, הסרת בזבוזים, ופישוט העבודה. 
מעורבות  העמקת  הוא  לעיל  הכלי  ביישום  חשוב  עיקרון 
העובדים והעצמתם באמצעות ההיבטים הבאים: הדרכה, 
הענקת "רישיון" ליצור שינוי, פיתוח טופס מובנה להצגת 
פרטי  ההצעה,  )סטטוס  לשיפור  הצעות  פרסום  השיפור, 
במקומות  וההישגים  התוצאות  פרסום  והישגיו(,  המציע 
מרכזיים )כגון במסדרון המוביל אל חדר האוכל(, הוקרת 
עובדים, וכו'. הצלחת היישום נראית במיגוון נושאים, כגון: 
כמות השיפורים, שיעור מעורבות העובדים, כמות הצעות 
שיוזם  להדגיש,  חשוב  וכו'.  לעובד,  הממוצעת  השיפור 
השיפור הוא המיישם את השיפור בסביבת עבודתו, שהוא 

מכיר היטב.

ככל שההנהלה רותמת יותר עובדים לתהליך השיפור, כך 
קטנים  שיפורים  שמושגים  וככל  שיפורים,  יותר  מושגים 

 The Toyota way: "… I don't know how many years it's  *****
 going to take us, but I want Toyota to come up with the
 dream car - a vehicle that can make the air cleaner than
 it is, a vehicle that cannot injure people, a vehicle that
 prevents accidents from happening, a vehicle that can
 make people healthier the longer they drive it, a vehicle
 that can excite, entertain, and evoke the emotions of its
 occupants, a vehicle that can drive around the world on

."just one tank of gas. That's what I dream about
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Taiichi Ohno הגה את המשפט: 
"כאשר אין בעיה - זו הבעיה 
הגדולה מכול". בדרך-כלל, 

בני-האדם לא אוהבים בעיות, 
והם נמנעים מלהעלותן, כי הם 

עלולים להיות מזוהים איתן. עם 
זאת, הבעיות מהוות הזדמנויות 

לשיפורים, ולכן יש לקבלן בברכה

)המשך מעמ' -8(
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גדול  זמן, האפקט המצטבר לארגון הוא  ומהירים לאורך 
 Big gains come from small & rapid improvements(
יכולות להיות  from every employee(. תוצאות השיפור 
הפחתת משך הזמן הממוצע לייצור מוצר, הקטנת השונות 
של משך הייצור, הפחתת העלויות של משלוחים משלימים 

)בגלל פריטים שמסירתם עוכבה(, וכו'.

 עשר נקודות למידה
מן המסע לניהול רזה

להלן הנקודות המומלצות לניהול מסע זה:
1 . Management( אישית  ודוגמה  ניהולית  מחויבות 

הכרחי  תנאי   .)Commitment & Role Modeling
ההנהלה  מחויבות  הוא  תפעולית  מצוינות  להשגת 

והמסר, שהיא מעבירה לעובדים.
חשיבה רזה )Lean Thinking(. שיפור לא נולד ממה . 2

ליצור  יש  חושבים.  שאנו  ממה  אלא  רואים,  שאנו 
הרכיבים  על  המבוסס  רזה,  לחשיבה  מובנה  תהליך 
ותוצאות התנהגויות  אמונות,  חשיבה,   הבאים: 

.)Thinking–>Beliefs–>Behaviors–>Results(
3 . From "Who" to( "?שינוי השאלה: מ"מי?" ל"למה

טובים,  אנשים  מנצחות  גרועות  מערכות   .)"Why"
ולא להאשים את האחראי  ולכן יש להתמקד בבעיה, 
הלא  הדברים  במניעת  להתרכז  מומלץ  המערכת.  על 
הנכונים  הדברים  ביצוע  את  להקל  במקום  נכונים, 
 Instead of making it easier to do the right things,(

   .)make it impossible to do the wrong things
קבלת בעיות בברכה )Welcome Problems(. בדרך-. 4

נמנעים  והם  בעיות,  אוהבים  לא  בני-האדם  כלל, 
עם  איתן.  מזוהים  להיות  עלולים  הם  כי  מלהעלותן, 
יש  ולכן  לשיפורים,  הזדמנויות  מהוות  הבעיות  זאת, 

לקבלן בברכה.
5 . Structures Problem( תהליך מובנה לפתירת בעיה

הכולל  מובנה,  תהליך  לבניית  היא  הכוונה   .)Solving
הצעת  השורש,  סיבות  זיהוי  הבעיה,  תיעוד  את 
על  בקרה  וכמובן  הביצוע,  תכנית  לבעיה,  פתרונות 

אפקטיביות היישום.
העצמת . 6  .)Learning Organization( לומד  ארגון 

בתהליך  העובדים  שיתוף  באמצעות  הארגון  יכולות 

להקנות  הוא  הרעיון  התפעולית.  המצוינות  להשגת 
ופשוטה  חכמה  תשתית  וליצור  לעובדים,  חיוני  ידע 
את  לקדם  להם  לאפשר  כדי  זאת,  הצוותים.  לראשי 

השינויים בארגון ולתרום לו הישגים נוספים.
מצב אידיאלי )Ideal state(. לחתור למצב האידיאלי . 7

הנוכחית  המציאות  של  מתמדת  בחינה  באמצעות 
זאת  עושים  אנו  ו"האם  זה?",  עושים את  )"מדוע אנו 
הקיימים,  הגבולות  בחינת  באמצעות  מיטבית?"(, 
אתה  )כאשר  מתמיד  לשיפור  השאיפה  ובאמצעות 

מגיע "לשם", אתה למעשה "כאן"...(. 
8 . Share success( ניצחונות  וחגיגת  הצלחות  שיתוף 

and celebrate wins(. יש לאמץ גישה חיובית בארגון, 
שמעודדת את העובדים לממש את יכולותיהם, לקדם 

יצירתיות והישגיות, וליצור אווירת הצלחה.
9 . Develop( תפעולית  מצוינות  של  תרבות  פיתוח 

אמריקני  דעות  הוגה  דרוקר,  פיטר   .)OpEx culture
המשפט:  את  טבע  המודרנית,  הניהול  תורת  ואבי 
בוקר..."  לארוחת  אסטרטגיה  אוכלת  "תרבות 
)Culture eats strategy for breakfast(. פיתוח תרבות 
יומי,  בסיס  על  בעיות  פתירת  ושל  מתמיד  שיפור  של 

בכל הרמות, הוא תנאי הכרחי להצלחת הארגון.
מנהיגות וסיכונים )Leadership and Risks(. כמעט . 10

)אם תצחק,  נוקטים, מסכנת אותנו  כל פעולה, שאנו 
עלולים לחשוב שאתה טיפש; אם תזיל דמעה, עלולים 
עלול  אתה  אהבה,  תביע  אם  רגשן;  שאתה  לחשוב 
להידחות...(. מבחן המנהיגות הוא להציג את חלומותיך 
לאחרים, גם אם תסתכן בלעג או בדחייה. ולפי פרופ' 
דרום  מאוניברסיטת   ,)"Dr. Love"(  Leo Buscaglia
עושה  אינו  בכלום,  מסתכן  שאינו  "אדם  קליפורניה: 
יכול להימנע  הוא  כלום.  ונהיה  כלום,  כלום, הוא אינו 
להרגיש,  ללמוד,  יכול  אינו  הוא  אבל  ומצער,  מסבל 
לשנות, לצמוח, או לאהוב ... רק האדם שמסתכן הוא 
חופשי באמת". התכונות, הנדרשות להנהגת המצוינות 
התפעולית, הן: מאמן חיובי, נלהב, תומך, בוטח, מכבד 
עבודתם;  את  לבצע  לעובדיו  המאפשר  הוא  וסבלני. 
לפניותיהם,  נגיש  רעיונותיהם;  את  ברצינות  לוקח 
יודע לקבל בעיות ותלונות  ומבקר בסביבת עבודתם; 

ללא כעס; יודע להנהיג, ואינו מפחד ליטול סיכונים! 
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התכונות, הנדרשות להנהגת 
המצוינות התפעולית, הן: מאמן 

חיובי, נלהב, תומך, בוטח, מכבד 
וסבלני. הוא המאפשר לעובדיו 

 לבצע את עבודתם; לוקח
ברצינות את רעיונותיהם; נגיש 

לפניותיהם, ומבקר בסביבת 
עבודתם; יודע לקבל בעיות 

ותלונות ללא כעס; יודע להנהיג, 
ואינו מפחד ליטול סיכונים!



עיצוב מחדש של 
שרשרת האספקה - מהלך 

הכרחי בעולם משתנה!

אדווה כלף, מנהלת ההנדסה והאיכות, טבת פתרונות לוגיסטיקה

אלי יצחקוב, סמנכ"ל שרשרת האספקה, טבת פתרונות לוגיסטיקה
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אדווה כלף
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)המשך בעמ' 14(

השינויים הדרסטיים האלה 
הוכיחו לכולנו, כי היציבות 

העולמית היא שברירית 
)לא רק בהיבט הבריאותי(, 

ועלולה להתפוגג במהירות. 
 משבר הקורונה הוא אירוע

מכונן*, ומהווה את 
ההזדמנות לבחון את 

המגמות המרכזיות בעולם 
המשתנה )בראייה כוללת 
ולא רק בהיבט השפעות 

המשבר(, ולתת עליהן 
מענה הולם באמצעות 

עיצוב מחדש של שרשרות 
האספקה

כפתה  בעולם   )COVID-19( הקורונה  נגיף  התפשטות 
שמירת  התקהלות,  מניעת  בידוד,  בני-האדם:  על  ריחוק 
על  הקרב  מלא.  הסגר  ואפילו  תנועה  הגבלות  מרחק, 
בלימת התפשטות המגיפה גרם שינויים דרמטיים בהרגלי 
)מהבית(;  מרחוק  וללמידה  לעבודה  מעבר  החיים: 
בכמות  באינטרנט,  פעולות  בביצוע  המקוון,  ברכש  גידול 
את  חייב  הוא  על-כך,  נוסף  וכו'.  הבית;  עד  המשלוחים 
חיוניים  מוצרים  באספקת  בדחיפות  לטפל  השלטונות 
)כגון: מכונות הנשמה, ציוד מגן רפואי, מזון, וכו'(, ולאחר 
תקציבי  הגדלת  על  אסטרטגיות  החלטות  לקבל  מכן, 
הבריאות ועל שינוי סדרי העדיפות בתקציבים הלאומיים.

היציבות  כי  לכולנו,  הוכיחו  האלה  הדרסטיים  השינויים 
הבריאותי(,  בהיבט  רק  )לא  שברירית  היא  העולמית 
אירוע  הוא  הקורונה  משבר  במהירות.  להתפוגג  ועלולה 
המגמות  את  לבחון  ההזדמנות  את  ומהווה  מכונן*, 
רק  ולא  כוללת  )בראייה  המשתנה  בעולם  המרכזיות 
הולם  מענה  עליהן  ולתת  המשבר(,  השפעות  בהיבט 

באמצעות עיצוב מחדש של שרשרות האספקה.

המגמות בעולם המשתנה
)עלייה  האוכלוסייה  בהתבגרות  מאופיין  הנוכחי  העולם 
האוכלוסייה  במעבר  הילודה(,  וצמצום  החיים  בתוחלת 

ותרבותית,  כלכלית  בגלובליזציה  )אורבניזציה(,  לערים 
של  הנגישות  בשיפור  הביניים,  מעמד  בהתרחבות 
אוכלוסיות מעוטות יכולת לטכנולוגיות מידע ולתקשורת, 
 "Z-ה "דור  בני  ובהצטרפות  המידע,  שקיפות  בהעמקת 

)הדור הדיגיטלי( לשוק התעסוקה.

להלן פירוט המגמות:
•  :)De-globalization( האספקה  שרשרות  קיצור 

במדינות,  הייצור  לצד  האזורי/המקומי  הייצור  הגדלת 
 Low Cost Countries( זולות  ייצור  עלויות  יש  שבהן 
מהירה  תגובה  לאפשר  כדי  זאת,   .]LCCS[  )Sourcing
ולהבטיח  צריכה,  מוצרי  של  משתנים  ביקושים  על 
משבר  בעתות  חיוניים  מוצרים  של  דחופה  אספקה 
ד"ר  אמרה   ,"53 והשגנו  מנשמים   14,000 הזמנו  ]"כך 
הרפואי  הציוד  רכש  בחזית  שניצבת  וויינשטיין,  אורלי 
ביום  כלכליסט,  לעיתון  ריאיון  )מתוך  ישראל  של 
הנשמה,  מכונות  לרכישת  המירוץ  ועל   .)13/04/2020
ייצור  שעדיף  מלמד  בעולם  "הג'ונגל  אמרה:  היא 

מקומי"[.
מרחוק.  • לעבודה  חלקי  מעבר  העבודה:  סביבת  שינוי 

כלי-רכב  משרדים,  שטחי  לצמצום  יביא  זה  שינוי 
תנועה,  עומסי  להפחתת  חנייה;  ומקומות  צמודים 
אבוד  זמן  לצמצום  סביבתי;  וזיהום  דרכים  תאונות 
וכן  גמישות;  עבודה  שעות  וליצירת  ב"פקקים", 
הגיאוגרפי  הפיזור  בזכות  העסקית  הפגיעות  להפחתת 
על  הקפדה  תהיה  העבודה  במתחמי  העובדים.  של 
בריאות העובדים )ניטור מצב בריאותו של עובד/אורח 
תדירות  ופעולות  הצפיפות,  הפחתת  למתחם,  בכניסה 

להבטחת ניקיון והיגיינה(.
גידול במיקור-החוץ )Outsourcing(: המשבר העולמי  •

העסקית  גמישותם  את  לשפר  הארגונים  את  ממריץ 

יוצאת- והשפעה  רבה  עוצמה  עם  לאירוע  היא  הכוונה   *
הנורמות   ההתנהגות,  התודעה,  של:  עיצובם  על  דופן 

והזיכרון הקולקטיביים.
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ולחזק  משתנות(  להוצאות  קבועות  הוצאות  )הפיכת 
בעוצמה  להגיב  היכולת  )כולל  יכולתם התפעולית  את 
לגדול  צפוי  מיקור-החוץ  חירום(.  בעתות  ובמהירות 
מערכות  הנדסה,  רכש,  )שיווק,  העיסוק  תחומי  בכל 
איכות,  והפצה,  הובלה  לוגיסטיקה,  ייצור,  מידע, 
"הכלכלה  על-כך,  נוסף  וכו'(.  תחזוקה,  בטיחות, 
להתרחב  צפויה   )Sharing Economy( המשתפת"** 
נכסים  עתירי  בתחומים  בעיקר,  העסקי,  במגזר 
מטענים,  הובלת  כלי-רכב,  משרדים,  )כגון:  ותשתיות 

מרכזים לוגיסטיים, וכו'(.
•  )E-Commerce( האלקטרוני  במסחר  גידול 

ובאספקת המשלוחים ללקוח הסופי: המשך הצמיחה 
הרבים: יתרונותיו  בזכות  האלקטרוני,   במסחר 
מיגוון  להציע  למוכר  מאפשר   E-Commerce-ה
מגבלת  אין  האונליין  )לחנויות  מוצרים  של  אינסופי 
מקום(, להגיב מיידית על אירועים נקודתיים באמצעות 
מוצרים רלוונטיים, ולספק חוויית לקוח ייחודית )כולל 
בו- המוכר(.  חשבון  על  מוצר  להחזרת  נוחה  אפשרות 
זמנית, המסחר האלקטרוני מאפשר ללקוח לרכוש כל 
מוצר, בכל עת ומכל מקום בעולם, ולקבלו בפתח ביתו 

ללא חשיפה לסיכון בריאותי.
המשך  • מרחוק:  ובשירותים  המקוונת  בפעילות  גידול 

הרחבת הפעילות המקוונת אודות למערכות ידידותיות 
כוללת:  הפעילות  ביממה.  שעות   24 במשך  וזמינות 
קבלת מידע, ביצוע תשלומים, העברת כספים, קביעת 
על- נוסף  וכו'.  רישום/דיווח,  חשבונות,  קבלת  תורים, 

כך, הגדלת תחום השירותים מרחוק, כגון: "טלרפואה" 
)Telemedicine(***, מתן מרשם רפואי דיגיטלי )כולל 
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המשבר העולמי ממריץ את 
הארגונים לשפר את גמישותם 

העסקית )הפיכת הוצאות קבועות 
להוצאות משתנות( ולחזק את 

יכולתם התפעולית )כולל היכולת 
להגיב בעוצמה ובמהירות בעתות 

חירום(. מיקור-החוץ צפוי לגדול 
בכל תחומי העיסוק )שיווק, רכש, 

הנדסה, מערכות מידע, ייצור, 
לוגיסטיקה, הובלה והפצה, איכות, 

בטיחות, תחזוקה, וכו'(

וירטואליים )המשך מעמ' 12( ייעוץ  אספקת תרופות עד הבית(, שירותי 
וכו'(,  רכב,  כלי  במכירת  בביטוח,  בבנקאות,  )למשל, 
הסמכה(,  )כולל  מקוונת  הדרכה  מרחוק,  תמיכה 

סמינרי רשת )Webinars(, תערוכות דיגיטליות, וכו'.
•  :)Omni-channel( הקנייה/האספקה  ערוצי  סינכרון 

 )Single channel( בחנות  המסורתי  הקנייה  ערוץ 
לאחר   .)Multi-channel( רב-ערוצית  בקנייה  הוחלף 
 ,)Omni-channel( מתכללת  לגישה  התפתח  הוא  מכן, 
המסנכרנת את הערוצים השונים, כדי להבטיח אחידות 
הזמנה  כולל:  הערוצים  מיגוון  מיטבית.  לקוח  וחוויית 
 Online order & direct( מקוונת ואספקה ישירה לבית
In-( לבית  ישירה  ואספקה  בחנות  הזמנה   ,)to home
store order & direct to home(, הזמנה ממכשיר נייד 
 Mobile order & direct to( לבית  ישירה  ואספקה 
בחנות  ואיסוף  נייד  מקוונת/ממכשיר  הזמנה   ,)home
)Online/Mobile order & Pick up in store(, הזמנה 
 Online/Mobile( מקוונת/ממכשיר נייד ואיסוף במחסן
מקוונת/ הזמנה   ,)order & Pick up in warehouse
אלקטרונית  נעילה  עם  מתא  ואיסוף  נייד  ממכשיר 
 Online/Mobile order & Pick up from a locker(

box(, וכו'.
זמני  • וקיצור  המשלוחים  שירות  תכולת  הרחבת 

שירותים  ויכלול  יתרחב  המשלוחים  שירות  המשלוח: 
נוספים )כגון התקנת מוצרים בבית הלקוח, או בדיקות 
זמני  בו-זמנית,  קשישים(.  ללקוחות  פשוטות  בריאות 
Same-( המשלוח יתקצרו: שיעור המשלוחים בו-ביום
יגדל, ובערים גדולות בעולם כבר קיים   )day delivery
 One-hour delivery( שעה  בתוך  משלוחים  שירות 

 .)service
•  Customized( אישית  בהתאמה  מוצרים  ייצור 

המותאמים  מוצרים,  לייצור  מעבר   :)Production
והתאמות  תוספות  )כגון  הלקוחות  לצורכי  ייחודית 
בכלי רכב, או מידה וצבע של פריט לבוש(. זאת, בזכות 
 ,)Digital Manufacturing( דיגיטליים  ייצור  מערכי 
אולמות   ;)Batch size one( בדיד  ייצור  המאפשרים 
)Digital showrooms(, המאפשרים  דיגיטליים  תצוגה 
הייחודיות;  דרישותיו  את  בנוחות  להגדיר  ללקוח 
וסורקי גוף תלת מימד )3D body scanners(, המפוזרים 
ללקוח  והמאפשרים  תעופה,  ובשדות  רכבת  בתחנות 

ל"הימדד" מול מראה דיגיטלית; וכו'.
•  )Sustainability( הקיימות  תפישת  העמקת 

לניהול  כוללת  גישה  עיצוב  האספקה:  בשרשרות 
היבטים:  שלושה  על  המבוססת  בת-קיימא,  מערכת 
וסביבה   ,)Social( חברה   ,)Economic( כלכלה 
עסקית  אסטרטגיה  פיתוח  לדוגמה:   .)Environment(
הוגנים  העסקה  תנאי  )כגון  חברתי  צדק  המשלבת 
)כגון  סביבה  הגנת  וגם  ילדים(  העסקת  על  והגבלות 
והפחתת החומריות****(.  שימוש באנרגיה מתחדשת 
הפיכת   הוא  הסביבה  להגנת  המודלים  מן  אחד 
 From Supply( אספקה  למעגלי  האספקה  שרשרות 

העמיתים"(  "כלכלת  )או  המשתפת  הכלכלה   **
המאפשרות  מקוונות,  פלטפורמות  על  מבוססת 
משאבים  בעלי  לבין  צרכנים  בין  ישירה  התקשרות 
שיתופית  תחבורה  לדוגמה:  מנוצלים.  עודפים/לא 
השכרת   ,)Pink Park( זמינה  חנייה  איתור   ,)Uber(
דירות )Airbnb(, איתור מטען/משאית פנויים להובלה 

)Getloaded(, וכו'.
נבדקים  באבחון  העוסק  תחום,  היא  טלרפואה   ***

רפואיים ובטיפול בהם מרחוק.

רכיבים  שלושה  על  מבוססת  החומריות  הפחתת   ****
)3R's(: הפחתת השימוש במוצרים )Reduce(, שימוש 
הפחתת  לדוגמה:   .)Recycle( ומיחזור   )Reuse( חוזר 
שכירת  שנייה,  יד  במוצרי  שימוש  הקנייה,  תדירות 
מן  בחלק  חוזר  שימוש  הצורך,  על-פי  מוצרים 

הרכיבים, וכו'.
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חוזר  שימוש  הכוללים   ,)Chains to Supply Circles
במוצרים, ברכיבים ובחומרים.

טכנולוגיות ומתודולוגיות בשרשרת 
האספקה בעולם החדש

בעולם  האספקה  שרשרת  למאפייני  דוגמאות  להלן 
החדש:

ביקושים  • של   )Predictive Analytics( אנליטי  חיזוי 
באמצעות  מתבצע  החיזוי  התנהגותיים:  שינויים  ושל 
 ]BI[  )Business Intelligence( עסקית  בינה  מערכת 
מאפשר  החיזוי   .)Big Data( עתק  נתוני  של  וניתוח 
לנקודות  מלאי  לדחוף  הצורך;  על-פי  ייצור  לתכנן 
מיטבי  מלאי  עומק  לתכנן  הביקוש;  באזורי  המכירה 
בתאריכי  התחשבות  )תוך  הלוגיסטיים  במרכזים 
תוקף(; לתכנן מערך הפצה דינמי, הנותן מענה מיטבי 
דחופות(;  אספקות  )כולל  באספקות  שינויים  על 
תנועה,  עומסי  )כגון:  סביבתיים  בגורמים  להתחשב 
עתידיות  לתקלות  להיערך  וכו'(;  אוויר,  מזג  השפעות 

בקווי הייצור ובערוצי האספקה; וכו'.
מיכון ואוטומציה בשרשרת האספקה: הרחבת המיכון  •

והאוטומציה במערכות התכנון, הייצור, והלוגיסטיקה. 
ללא  רציפה  )עבודה  התפוקות  את  להגדיל  כדי  זאת, 
תלות בתנאי מזג-האוויר, או בעייפות העובד( ולהפחית 
כגון:  חידושים,  יש  זה  בתחום  העבודה.  עלויות  את 
 ,)Autonomous cargo ships( אוניות מטען אוטונומיות
 ,)Automated port terminals( מסופי נמל אוטומטיים
 Automated( מכולות  לפריקת  אוטומטיות  מערכות 
container unloading systems(, כלי רכב אוטונומיים 
רובוטים   ,]AGV's[  )Automated Guided Vehicles(
"הסחורה  הסוג  מן  ליקוט   ,)Mobile robotics( ניידים 

אל הרובוט" )G2R[ )Goods-to-Robot[, וכו'. 
בניית  •  :)Industry 4.0( חכמות  ייצור  מערכות 

של  "האינטרנט  על  המבוססים  ייצור,  מפעלי 
ייצור  ומפעלי   ;]IoT[  )Internet of Things( הדברים" 
ללקוחות  המאפשרים   ,)Online factories( מקוונים 
סדרות  שיתזמן  המפעל,  מן  ישירות  מוצרים  להזמין 
 Mass customization of( אישית  בהתאמה  ייצור 
קווי  על  יתבססו  החדשים  (. המפעלים  production
 )Automated manufacturing lines( ייצור אוטומטיים
ועל רובוטים עם ממשקי אדם-מכונה חכמים. מערכות 
 ,)3D Printing( גם מדפסות תלת מימד  יכללו  הייצור 

המהוות פריצת-דרך בהגעת המוצרים לשוק.
להלן אפשרויות להדפסת מוצרי תלת מימד:

הדפסת מוצרים בסיסיים )בדרך-כלל עם חומר גלם 	 
יחיד( במדפסת ביתית פשוטה;

ב"חנויות 	  מועטה  מורכבות  בעלי  מוצרים  הדפסת 
הדפסה" שכונתיות;

הדפסת מוצרים מורכבים במפעלי ייצור.	 
התפתחות  •  :)Fulfillment Centers( הגשמה  מרכזי 

אלקטרוני  מסחר  משלוחי  להפצת  מרכזים 
את  בעיקר,  משמשים,  המרכזים   .)E-Commerce(
 Business to( המגזר הקמעונאי, להפצה ישירה לצרכן
]B2C[. זאת, לעומת מחסנים ומרלו"גים,   )Consumer
לסניפי  משלוחים  ולהפצת  מלאי  המשמשים לאחסנת 
להלן   .]B2B[  )Business to Business( רשת/לחנויות 
אחסון  ההגשמה:  במרכזי  העיקריים  המאפיינים 
תפעולית  פעילות   ;)Short-term storage( לטווח-קצר 
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 המפעלים החדשים יתבססו
על קווי ייצור אוטומטיים 

 )Automated manufacturing lines(
ועל רובוטים עם ממשקי אדם-
מכונה חכמים. מערכות הייצור 

 יכללו גם מדפסות תלת מימד
)3D Printing(, המהוות פריצת-דרך 

בהגעת המוצרים לשוק

והפצת  ואריזה(;  ליקוט  )ובעיקר,  גבוהה  בעצימות 
בלדרות  חברות  על  המבוססת  תדירה,  משלוחים 

אחדות, כדי להבטיח עמידה ברמות שירות שונות.
החברתיים  • השינויים  ההפצה:  מערך  שינוי 

והטכנולוגיים ישפיעו על מערך ההפצה.
להלן דוגמאות:

 	;)B2C( אספקה ישירה מן היצרן/הספק לצרכן
 	 Storing( הצרכנים  בקרבת  מוצרים  אחסנת 

;)Products Closer to Consumers
)כגון של 	  אספקת חבילות סטנדרטיות של מוצרים 

"תנובה עד הבית"(;
 	 Omni-channel( ואיסוף  אספקה  ערוצי  מיגוון 

;)logistics
 	 ,)Local logistics hubs( שכונתיים  מרכזים 

שפעילותם כוללת מיון משלוחים וגם איחוד משלוחים 
;)Parcel Consolidation( למארז צרכן יחיד

מסירה של המייל האחרון באמצעות רחפנים ורכבים 	 
 Last mile delivery with drones and( אוטונומיים

.)AGV's

לסיכום, העולם המשתנה לנגד עינינו יוצר מציאות חדשה 
אספקה  שרשרות  לעצב  נדרש  לכן  נושאים.  במיגוון 
יעילים  זריזים,  גמישים,  פתרונות  לספק  שיוכלו  חכמות, 
ומותאמים אישית. כל זאת, תוך הבטחת מערכת בריאה 

ובת-קיימא לטווח-ארוך. 

מקורות:

Future Perspectives: Planning for the warehouse of 
the future, Swisslog member of the KUKA group; 
Omni-channel logistics, A DHL perspective on 
implications and use cases for the logistics industry.
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רשת אספקה גלובלית, 
הפרוסה ברחבי העולם, 

היא תשתית מצוינת 
ליישום מערכות מידע 

וליישום פתרונות חכמים, 
ובכלל זה: בינה מלאכותית 

)AI(, אוטומציה, מציאות 
רבודה, רכבים אוטונומיים, 

רובוטים, רחפנים, ועוד

אורן בר, סמנכ"ל שרשרת האספקה, UPS ישראל

אלי יצחקוב, סמנכ"ל שרשרת האספקה, טבת פתרונות לוגיסטיקה

עתירת תחרותית  בסביבה  מאופיין  המודרני   העידן 
בשרשרות  חכמים  פתרונות  יישום  מחייב  הוא  שינויים. 
 )Value Optimization( האספקה, כדי להבטיח ערך מיטבי
במהפכה  טמון  אלה  לפתרונות  המפתח  ללקוחות. 
)The Forth Industrial Revolution( התעשייתית הרביעית 

 Global( הגלובלית  האספקה  ברשת   ,]Industry 4.0[
כל   .)E-Commerce( האלקטרוני  ובמסחר   )network
טכנולוגיות  להטמעת  מצוינת  פלטפורמה  מהווים  אלה 
האספקה  בשרשרות  פריצות-דרך  ולקידום  מתקדמות 
בין עסק לעסק )B2B[ )Business to Business[ ובין עסק 

.]B2C[ )Business to Consumer( לצרכן

אם נשווה את שרשרת האספקה B2B לשרשרת האספקה 
כגון: כמות הלקוחות,  נמצא שוני במיגוון היבטים,   ,B2C
גודלן,  ההזמנות,  ערך  הפריטים,  מיגוון  הקנייה,  צורת 
חלונות  השירות,  רמות  ההפצה,  ערוצי  התשלום,  צורת 
רמת  ההחזרות,  שיעור  השרשרת,  אורך  למסירה,  הזמן 
הנאמנות  רמת  הצדדים,  בין  הקשר  מהות  הטכנולוגיה, 
בהזמנות  מטפלת   B2B שרשרת  מחד,  וכו'.  ביניהם, 
דווקא  מאידך,  אך  גבוה,  ערך כספי  ובעלות  יותר  גדולות 
והיא  יותר,  רבה  מורכבות  עם  מתמודדת   B2C שרשרת 
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)המשך בעמ' 18(

טלפונים  באמצעות  הזמנות  )כגון  יותר  מתוחכמת  גם 
משקיעים  מובילים  ארגונים  מכך,  כתוצאה  חכמים(. 
רמות  ואת  הערך  מתן  את  לשפר  כדי  רבים,  מאמצים 
טכנולוגיות  בהן  ולהטמיע   ,B2B שרשרות  של  השירות 

.B2C ותהליכים מתקדמים הקיימים בשרשרות

המהפכה התעשייתית
 )The Industrial Revolutions("המהפכות התעשייתיות"
אקולוגיים  כלכליים,  טכנולוגיים,  שינויים  של  שורה  הן 
תחומי  בכל  דרסטיים  לשיפורים  הביאו  אשר  וחברתיים, 
עד  ה-18  המאה  )מאמצע  הראשונה  המהפכה  החיים. 
הקיטור,  ובכוח  במים  השתמשה  ה-19(  המאה  תחילת 
בענפי   )Mechanical production( מכני  ייצור  שהניעו 
החקלאות והתעשייה; המהפכה השנייה )מאמצע המאה 
החשמל  את  רתמה  ה-20(  המאה  תחילת  עד  ה-19 
לפיתוחן  והביאה   ,)Mass production( המוני  לייצור 
המהפכה  וכו';  התעופה,  הרכב,  הפלדה,  תעשיות  של 
ניצלה  ה-20(  המאה  של  השנייה  )במחצית  השלישית 
לאוטומציה  המידע  טכנולוגיות  ואת  האלקטרוניקה  את 
והמהפכה   ;)Automation of production( הייצור  של 
רשת  את  רותמת  ה-21(,  המאה  )בתחילת  הרביעית 
הגידול  את  המחשבים,  בעוצמת  הגידול  את  האינטרנט, 
הטלפונים  זמינות  ואת  ובעיבודו,  המידע  אחסון  ביכולת 

החכמים לבשורה של פיתוחים טכנולוגיים רבים.

חכם"  "מפעל  להקמת  הזדמנות  מהווה   Industry 4.0-ה
חכמה"  אספקה  "שרשרת  ולעיצוב   )Smart Factory(
תקשורת  בזכות:  זאת,  כל   .)Smart Supply Chain(
 )Machine to Machine communication( מכונות  בין 
 )Internet of Things( הדברים"  של  "אינטרנט   ,]M2M[
רובוטיקה   ,)High automated( גבוהה  אוטומציה   ,]IoT[
 ,)3D Printing( תלת-מימד  מדפסות   ,)Robotics(
בינה   ,]AI[  )Artificial Intelligence( מלאכותית  בינה 
רבודה  מציאות   ,]BI[  )Business Intelligence( עסקית 
 Virtual( מדומה  מציאות   ,]AR[  )Augmented Reality(
 Autonomous( אוטונומיים  רכב  כלי   ,]VR[  )reality
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Vehicles( ]AV's[, רחפנים )Drones(, ועוד.

השרשרת הגלובלית
שרשרות אספקה בין מדינות כבר היו קיימות לפני אלפי 
זאת,  ועם  הרומית(  האימפריה  בעידן  )לדוגמה,  שנים 
העידן הגלובלי* הביא לגידול משמעותי של הסחר הבין-
ולהתפתחות  עולמית  ברמה  התחרות  להאצת  לאומי, 
גלובליות מתקדמות. שרשרות אלו הן  שרשרות אספקה 
בעלות מורכבות גבוהה, ולכן מרבית הארגונים, העוסקים 
בפעילות גלובלית, משתפים פעולה עם ספקי שירות עם 
מומחיות במיגוון תחומים )כגון: שילוח בין-לאומי, עמילות 
או לחלופין, עם ספק  מכס, הובלה, אחסנה, הפצה, וכו'(, 
גלובלי אינטגרטיבי )Global integrator(, המספק שירות 
 .]E2E Services[  )End-to-End Services( לקצה  מקצה 
בתחום**,  המובילות  מן  שהיא   ,UPS חברת  לדוגמה, 
מספקת פתרון כולל המבוסס על רשת אספקה גלובלית. 
אווירית,  הובלה  כולל:   UPS של  השירותים  מיגוון 
בין- שילוח  משלוחים,  איחוד  משולבת,  יבשתית,  ימית, 

למסחר  פתרונות  הפצה,  אחסנה,  מכס,  עמילות  לאומי, 
אלקטרוני, פתרונות לביטוח, שירותי ייעוץ, שירותי ניהול, 
שירות  חלפים,  אספקת  תיקונם,  מוצרים,  התקנת  רכש, 

ייעודי למסחר אלקטרוני )טיפול בחבילות(, וכו'.

להלן דוגמה לשרשרת בין-לאומית של משלוחי חבילות:
למחסן  • והעברתם   ***)Collection( משלוחים  איסוף 

סחורות,  של:  חופשי  במעבר  מאופיין  הגלובלי  העידן   *
מידע, טכנולוגיה, הון ואנשים בין מדינות.

 74 הכנסות:   :)2019 )שנת   UPS על  נתונים  להלן   **
העולם.  בכל  אלף   495 מועסקים:  דולר,  מיליארד 
חטיבת הבלדרות )Package Operation( מספקת שירות 
ב-220 מדינות וטריטוריות, וכן מפעילה: יותר מ-125 
מיון  מרכזי  וחמישה  מטוסים,   561 רכב,  כלי  אלף 
הלטינית  אמריקה  אסיה-פסיפיק,  אירופה,  )ארה"ב, 
האספקה  שרשרת  חטיבת  וקנדה(.  והקריביים, 
יותר  מנהלת   )Supply Chain & Freight( והמטענים 
מ-500 מיתקנים ב-125 מדינות וצי רכבים )בפעילות 
אלף  ו-23  כלי-רכב   5,800 הכולל   ,Freight(-ה
עדכון:  תאריך   .UPS Fact Sheet המקור:  טריילרים. 

.06/01/2020

של  הראשון"  "המייל  גם  נקרא  המשלוחים  איסוף   ***
.)First mile delivery( המסירה
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)המשך מעמ' 16(

הפתרונות החכמים מבוססים 
 E2E( על שירות מקצה לקצה
Service( ועל בינה מלאכותית 
)AI(. הפתרונות מבוססים על 

יכולת ניתוח של מכלול משתנים 
בשרשרת האספקה והגדרה 
אוטומטית של דרך הפעולה 
המיטבית, הן בקביעת רמות 
המלאי והן בטיפול בהזמנות

איסוף אזורי.
•  Line-haul to( לאומי  מיון  למרכז  המשלוחים  הובלת 

.)national sort hub
•  ,)Sorting( המסירה  יעדי  על-פי  המשלוחים  מיון 

והעברתם לערוץ ההפצה המתאים )מקומי/חו"ל(.
• Cross-( בין-לאומי מיון  למרכז  חו"ל  משלוחי  הובלת 

.)border Transport to international sort hub
• .)Sorting( מיון המשלוחים על-פי מדינות היעד
היעד  • במדינות  המיון  למרכזי  המשלוחים  הובלת 

.)Cross-border Transport to national sort hub(
• .)Sorting( מיון על-פי מרכזי הפצה אזוריים
•  Line-haul to( האזוריים  ההפצה  למרכזי  הובלה 

.)Distribution depots
• .)Sorting( מיון במרכז ההפצה האזורי
• .)Last mile delivery( מסירה במייל האחרון

היא  העולם,  ברחבי  הפרוסה  גלובלית,  אספקה  רשת 
פתרונות  וליישום  מידע  מערכות  ליישום  מצוינת  תשתית 
אוטומציה,   ,)AI( מלאכותית  בינה  זה:  ובכלל  חכמים, 
מציאות רבודה, רכבים אוטונומיים, רובוטים, רחפנים, ועוד.

המסחר האלקטרוני
צרכן  לבין  עסק  בין  קשר  על  מבוסס   E-Commerce-ה
לצרכנים  אישיות  חבילות  מסירת  כולל  והוא   ,)B2C(
מתקדמת   B2C שרשרת  מאוד.  קצרים  זמן  בפרקי  רבים 
 ,)Fulfillment Center( מבוססת על מרכז הגשמה ייעודי
)אחסון  אלקטרוני  מסחר  משלוחי  להפצת  המיועד 

לטווח-קצר, ליקוט מהיר, והפצה תדירה(.

האתגרים בשרשרת B2C כוללים שני היבטים עיקריים:
רמת שירות גבוהה ביותר. לדוגמה )ברמה המקומית(: א. 

 ,]NDD[  )Next Day Delivery( המחרת  ביום  מסירה 
מסירה בו-ביום )SDD[ )Same Day Delivery[, ולעתים 
)hour delivery-2(, או בתוך  אף מסירה בתוך שעתיים 
לידי  באה  השירות  מצוינות   .)1-hour delivery( שעה
ביטוי בשיעור גבוה של עמידה בזמני אספקה מוגדרים, 
שירות  )כגון  חדשים  לתחומים  השירותים  בהרחבת 
ובקביעת  עסק/לקוח(  לבית   "Next hour Delivery"
סטנדרטים חדשים של שירות )"להביא ארטיק ללקוח"(.

שינויים  הכוללת:  רבה  מורכבות  קיימת  זה  בתחום 
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האיסוף(;  למשימות  הזמנות  הוספת  )כגון  תכופים 
כתובת  בפריפריה;  גדולים  מרחקים  עירונית;  צפיפות 
לא מדויקת, או כתובת שלא בתוקף; כתובות/מיקומים 
יכול  לא  אחד  בבית/אף  אחד  אף  אין  לאתרם;  שקשה 
יותר  ולא מעוניין  לקבל את המשלוח; הצרכן התחרט 
מעליות  חנייה;  למצוא  מתקשה  השליח  במשלוח; 

שיצאו משימוש; וכו'.
בשוק ב.  התחרות  המסירה/האיסוף.  עלויות  הפחתת 

ביותר,  נמוכים  במחירים  משלוחים  למסור  דוחפת 
נוסף  מינימלי(.  הזמנה  בערך  )מותנה  חיוב  ללא  או 
לכן  כספי.  חיוב  ללא  נאספות  החזרות  מרבית  על-כך, 
העלויות  את  להפחית  כיצד  מעמיקה,  חשיבה  נדרשת 
)ללא  מסירה/איסוף  של  העלויות  פילוח  הלוגיסטיות. 
במייל  המסירה  עלות  כי  מלמד,  מדינות(  בין  הובלות 
מסך העלויות****, והיא  יותר מ-50%  האחרון מהווה 

בעלת הפוטנציאל המרבי לחיסכון בעלויות.
האחרון  במייל  עלויות  בהפחתת  החכמים  הפתרונות 
שתנתח   ,)AI( מלאכותית  בינה  הטמעת  כוללים: 
מסלול  את  תבחר  הצרכנים,  התנהגות  על  עתק  נתוני 
האיסוף המיטבי )גם בהיבט הזמן(, ותתזמן את ביצוע 
המשימות )כולל מתי השליח יגיע לאסוף את המשלוח, 
נסיעה  מסלולי  תכנון  לאכול(;  יעצור  הוא  מתי  או 
הצרכן  עם  אוטומטי  קשר  יצירת  שמאלה;  פנייה  ללא 
הגעתו;  לקראת  התראה  ומתן  השליח  הגעת  לקראת 
 Electronic( בזמן-אמת  אלקטרונית  מסירה  הוכחת 
ePOD[ )Proof of Delivery[; מסירה במרכזי חלוקה, 
חנויות  קמעונאיות,  רשתות  סניפי  דואר,  סניפי  כגון: 
היממה,  שעות  במרבית  לקהל  הפתוחות  ייעודיות 
 Smart( אלקטרונית  נעילה  עם  חכמים  אחסון  תאי 
רכב אוטונומי  lockers(; מסירה ללא אדם באמצעות: 
לחלוקת דואר )מתמקם בשכונות עירוניות, או באזורים 
הדואר  דברי  את  לאסוף  לתושבים  ומאפשר  כפריים, 
)באזורים  אוטונומי  רובוט  וכן  חכמים(,  לוקרים  מתוך 
צפופים(, או רחפן נושא מטען )באזורים כפריים(; וכו'. 

 B2C שרשרות  לפיתוח  הביא   E-Commerce-ה עידן 
משקיעים  מובילים  ארגונים  כיום,  ביותר.  מתוחכמות 
באמצעות   B2B שרשרות  את  לשפר  כדי  רבים,  מאמצים 
של  התהליכים  ומן  הטכנולוגיות  מן  חלק  "העתקת" 
 B2B E-Commerce-וכן גם לבצע התאמה ל ,B2C שרשרות
באמצעות מעבר לממשקים אלקטרוניים; בניית תהליכים 
וכו'(;  דיגיטלי,  חיוב  דיגיטליות,  הזמנות  )כגון:  דיגיטליים 
ומתן שירות מהיר ללקוחות עסקיים, המבוסס על מחסנים 

.]FSL[ )Forward Stocking Locations( קדמיים

 פתרונות חכמים באספקת
מוצרים/חלקי-חילוף

הוא  האספקה,  בשרשרת  המורכבים  האתגרים,  מן  אחד 
חלקי-חילוף  ושל  מוצרים  של  ויעילה  מהירה  אספקה 
המיטבי  הפתרון  העולם.  רחבי  בכל  ולצרכנים  ללקוחות 

לאתגר זה מבוסס על העקרונות הבאים:

בין  הובלות  )ללא  הלוגיסטיות  העלויות  פילוח  להלן   ****
 ,6%  :)Sorting( מיון   ,4%  :)Collection( איסוף  מדינות(: 
במייל  מסירה   ,37%  :)Line-haul( מרוכזת  הובלה 
 Honeywell )Last mile delivery(: 53%. המקור:  האחרון 
מוצרי  מיגוון  המייצר  רב-לאומי,  אמריקני  )תאגיד 

צריכה ומוצרים מסחריים(.

מערכת  • )כדוגמת  ללקוח  אינטגרטיבית  מערכת 
"Solution"(. הלקוח משתמש במערכת אחת, המספקת 
המערכת  לקצה.  מקצה  האספקה  תהליך  על  מידע 
מבטיחה אחידות בבסיס הנתונים ובתהליכי העבודה - 
 .)Omni-channel( היבט קריטי בעידן אספקה רב-ערוצי
נוסף על-כך, המערכת מאפשרת ללקוח לעקוב אחר כל 
פריט באמצעות מספר מזהה, המלווה אותו בכל מחזור 

האספקה )כולל בתהליך החזרות(.
כוללת  • הבקרה   .)Control tower( מרכזית  בקרה 

ניטור של פעילויות בתנועה )In-Transit( ושל פעילויות 
את  מנטרת  הבקרה   .)In-Warehouse( במחסנים 
זמינות המלאי ואת המשלוחים, והיא מאפשרת ללקוח 
להתעדכן במשך 24/7 על סטטוס המשלוח, וגם לקבל 

התראות על אירועים חריגים בזמן-אמת. 
קדמיים  • מחסנים  הכוללת  גלובלית,  אספקה  רשת 

ללקוחות  סמוך  פרוסים  המחסנים   .)FSL network(
)כגון בתוך ערים מרכזיות, או באזורים מתועשים(, והם 
)עלות הפצה  נמוכה  מאפשרים אספקה מהירה בעלות 
מקומית(. הפתרון של FSL network מהווה יתרון קריטי, 
באספקת  הן  מרוחק,  מרכזי  ממחסן  אספקה  לעומת 
תדירה  באספקה  והן  קריטיים,  חיוניים/חלפים  מוצרים 

של מוצרים ללקוחות/לצרכנים בפריסה עולמית.

לקצה  מקצה  שירות  על  מבוססים  החכמים  הפתרונות 
הפתרונות   .)AI( מלאכותית  בינה  ועל   )E2E Service(
מבוססים על יכולת ניתוח של מכלול משתנים בשרשרת 
האספקה והגדרה אוטומטית של דרך הפעולה המיטבית, 
הן בקביעת רמות המלאי והן בטיפול בהזמנות. לדוגמה: 
כאשר מערכת Solution מקבלת הזמנת לקוח, בוחנת את 
מיקומו הגיאוגרפי, גודל הזמנתו )מיגוון פריטים, משקלים 
נתונים  ותקציב הלקוח.  זמן האספקה הדרוש,  וממדים(, 
המחסן  מן  איסוף  על  להנחות  למערכת  מאפשרים  אלה 
ולבחור  במחסן(  המלאי  לזמינות  )כפוף  ביותר  הקרוב 
חבילות/משטחים,  )כגון:  המיטבי  המשלוח  ערוץ  את 
על-פי  זאת,  כל  וכו'(.  יבשתי/אווירי/אקספרס,  משלוח 

זמן האספקה הדרוש ועל-פי תקציב הלקוח. 

הזכויות  כל   .UPS Pressroom במאמר:  התמונות  מקור 

שמורות.
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כיום, ארגונים מובילים משקיעים 
מאמצים רבים, כדי לשפר את 

שרשרות B2B באמצעות "העתקת" 
חלק מן הטכנולוגיות ומן התהליכים 

של שרשרות B2C, וכן גם לבצע 
 B2B E-Commerce-התאמה ל

באמצעות מעבר לממשקים 
אלקטרוניים; בניית תהליכים 

דיגיטליים )כגון: הזמנות דיגיטליות, 
חיוב דיגיטלי, וכו'(; ומתן שירות 

מהיר ללקוחות עסקיים, המבוסס 
 Forward( על מחסנים קדמיים

]FSL[ )Stocking Locations
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חברת "צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה" )להלן: צ'ק פוינט( היא מובילה עולמית בתחום אבטחת 
"הגנת  בתחום  כמובילה  פוינט,  בצ'ק  הכירה  "גרטנר"*  המחקר  2020, חברת  בשנת  המידע. 
האש ברשת" )A Leader in the 2020 Magic Quadrant for Network Firewalls(, בפעם 
ה-21 בתולדותיה. צ'ק פוינט מעסיקה יותר מ-5,000 עובדים )כ-2,400 מהם מועסקים בישראל( 
ב-45 מדינות, ברחבי העולם. הנהלת החברה מקדמת חדשנות ומצוינות בכל תחומי פעילותה, 
באמצעות: איתור מועמדים מוכשרים ובעלי יכולת ביצוע, פיתוח עובדים ומימוש הפוטנציאל 
 .)Advanced employee experience( "חוויית עובד מתקדמת"  ושימורם באמצעות  שלהם, 
מחלקת הרכש בחברה מיישמת גישה זו באמצעות חוויית שירות כוללת, המאפשרת לעובד 
ערך  לתרום  העיקרית:  במשימתו  ולהתרכז  רלוונטי,  צורך  כל  על  ומיידי  מיטבי  מענה  לקבל 

אלי יצחקוב ואייל מלמדמרבי לחברה ולאפשר ללקוחותיה לקבל את פתרונות האבטחה הטובים ביותר בעולם

רכש  שירותי  לספק  הוא  )הפנים-ארגוני(  הכללי  הרכש  במחלקת  "תפקידנו 
מתקדמים לעובדים: להבין את צורכיהם באמצעות שאלות מנחות, להציע להם 
ביותר  הטובה  החלופה  את  לבחור  להם  ולאפשר  ביותר,  הטובות  החלופות  את 
בעבורם", אומר אושי נידם, מנהל הרכש וחוויית העובד בצ'ק פוינט. והוא מוסיף: 
שהוא  מה  כל  את  לעובד  המספק  כולל,  תמיכה  כמערך  עצמנו  את  רואים  "אנו 
יכולותיו ואת ביצועיו.  וזאת כדי לאפשר לו למקסם את  צריך במסגרת עבודתו, 

כך, מאפשרת תרומתו לצ'ק פוינט להוביל את תחום אבטחת המידע בעולם".

שנים.  כארבע  במשך  פוינט,  בצ'ק  עובד  שכבר  רואה-חשבון  הוא  נידם  אושי 

הוא  וכיום,  ומשאבי-אנוש,  שיווק  קניין  שימש  הוא  בחברה,  הראשון  בתפקידו 
הרכש  מחלקת  העובד.  חוויית  מחלקת  ואת  הכללי  הרכש  מחלקת  את  מנהל 
כוללת 14-12 עובדים, ומחלקת חוויית העובד כוללת חמישה עובדים. המחלקות 
מספקות פתרונות בתחום עיסוקן לכל עובדי החברה בארץ ובחו"ל. הם כוללים 
מיגוון תחומים: טכנולוגיה, משאבי-אנוש, שיווק, תשתיות, וכו' )"מרכישת עט, או 

תוכנה ייעודית, ועד לשיפוץ בניין..."(.

חוויית העובד: הדרך להצלחת הארגון
מובילות, החלו  ובעיקר חברות טכנולוגיות  גלובליות,  בשנים האחרונות, חברות 
זאת,   .]EX[  )Employee Experience( העובד"  "חוויית  לניהול  גישה  ליישם 
לממש  להם  לאפשר  לארגון,  מחויבותם  את  לחזק  איכותיים,  עובדים  לגייס  כדי 
יתרה  זמן.  לאורך  ולשומרם  וידידותית,  אוהדת  בסביבה  יכולתם  פוטנציאל  את 
לקוחות בחוויית  לשיפור  תורמת  טובה  עובד  חוויית  כי  מלמד,  הניסיון   מזו, 
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צ'ק פוינט:
רכש וחוויית עובד

גרטנר )Gartner( היא חברה אמריקנית, העוסקת במחקר של טכנולוגיות המידע   *
ובייעוץ בתחום זה. החברה מספקת מידע וניתוחים, המיועדים למנהלי מערכות 

מידע, וכן למומחי מערכות מידע ושירותי ייעוץ ממוקדים.



מטה צ'ק פוינט בתל אביב-יפו
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הארגון )"עובד מרוצה הופך את הלקוחות להיות מרוצים"(.

כי שביעות רצון העובד מושפעת מן ההיבטים  במשך שנים מקובל היה לחשוב, 
כיום, מבינים שאחד  והבונוסים.  בו, הביצועים בעבודתו, השכר  הבאים: ההכרה 
מחייב  זה  גורם  לארגון.  לתרום  יכולתו  הוא  לעובד  המשמעותיים  הגורמים  מן 
את הארגון ליצור לעובד את סביבת העבודה הטובה ביותר )בהיבטים הפיזיים, 
הטכנולוגיים, והתרבותיים(. סביבה זו חיונית ביותר, כי היעדרה )בגלל תשתיות 
וכו'(  ביורוקרטית,  נגישות למידע, תרבות  לקויות, תהליכים לא ממוכנים, חוסר 

גורמת תסכול לעובד ופוגעת במוטיבציה שלו.

לגישה  )בדומה  עובד"  "ממוקדת  חשיבה  על  מבוססת  העובד  חוויית  גישת 
העסקית, שהיא "ממוקדת לקוח"(. הגישה כוללת: אספקת האמצעים החיוניים 
תרבות  פיתוח  עבודתו,  ותהליכי  הטכנולוגיים  האמצעים  שיפור  לעבודת העובד, 
ה"חיבור"  חיזוק  עבודתו.  למקום  העובד  מחויבות  והגברת  משתפת,  ארגונית 
לפנות  לעובד  למקום העבודה מושג באמצעות הפעולות הבאות: מתן אפשרות 
כל  על  מיידי  מענה  פורמליות(,  לא  דרכים  )כולל  דרכים  במיגוון  המטפל  לגורם 
בעיה, יצירת חוויות משותפות )כגון: פעילויות ספורט, טיולים מאתגרים, הדרכה 
על תזונה נכונה ועל אורח חיים בריא, וכו'(, הענקת חוויות אישיות )כגון: ארוחת 
בוקר זוגית, זר פרחים, סלסלת מתוקים, עיצוב בלונים, וכו'(, "מסעות הקשבה" 
)נציגי הארגון מקשיבים לעובדים, מנתחים את מסריהם, ומטמיעים את התובנות 

בדפוסי העבודה(, וכו'.

חוויית עובד חדשנית ויצירתית
לדוגמה,  עובדים.  בגיוס  ויצירתיות  חדשניות  גישות  משלבת  פוינט  צ'ק  הנהלת 
החברה פעלה לזהות מועמדים מתאימים לתפקידי ליבה באמצעות סדרת אתגרי 
חשיבה, שנציגי החברה העלו לרשת**. המועמדים לא נדרשו להציג קורות חיים, 
זומן  האתגרים  רוב  על  נכונה  להשיב  שהצליח  מי  רלוונטי.  מקצועי  ניסיון  או 
לריאיון. המועמדים שהתקבלו לתכנית עברו הכשרה מקצועית בתשלום מלא, ומי 

שהיה מובטל קיבל גם שכר בעבור תקופת ההמתנה לקורס.

ובכישוריו,  המועמד  ביכולות  מתמקד  אני  הרכש,  למחלקת  מועמדים  "בגיוס 
כי  ניסיון,  ללא  למועמדים  הזדמנויות  נותן  גם  אני  הקודם.  בניסיונו  דווקא  ולאו 
ובזכות  מעצורים,  וללא  בקלות  חדשות  גישות  לאמץ  יכולים  שהם  מאמין  אני 

מתוך: "האתגר של צ'ק פוינט חוזר: הצ'ופר למי שיפצח אותו - החל מ-14  	**
אלף ש"ח לחודש". פורסם ב-"TheMarker", ביום 18.08.2020.
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גישת חוויית העובד מבוססת על חשיבה "ממוקדת עובד" 
)בדומה לגישה העסקית, שהיא "ממוקדת לקוח"(. הגישה 

כוללת: אספקת האמצעים החיוניים לעבודת העובד, שיפור 
האמצעים הטכנולוגיים ותהליכי עבודתו, פיתוח תרבות ארגונית 

משתפת, והגברת מחויבות העובד למקום עבודתו
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והוא  נידם.  אושי  אומר  החברה",  של  החדשנות  ברוח  במהירות  להשתלב  זה, 
מוסיף: "העובדים החדשים לומדים את תפישת השירות שלנו, הכוללת מחויבות 
מלאה ללקוחות הפנים-ארגוניים )"הגישה שלנו היא חיובית תמיד. אנו נמנעים 
מלהשתמש במילה ‘לא'..."( ואת ייחודנו: מחד, ליצור תהליכים מהירים, ידידותיים 
ואפקטיביים לעובדים; ומאידך, להשיג במחיר תחרותי את המוצרים והשירותים 

המיטביים".

רכש  לבצע  נדרש  כאשר  ובעיקר,  יצירתיות,  מחייבת  הרכש  במחלקת  העבודה 
העובדים  שצורכי  היא,  לכך  הסיבה  בחו"ל.  המשרדים  עובדי  בעבור  אופטימלי 
עובדי  כאשר  מזו,  יתרה  שונים.  הם  ובקליפורניה  בברזיל,  בלונדון,  בסינגפור, 
לעתים  פועלים  הם  בארה"ב,  או  באוסטרליה,  למשא-ומתן  נדרשים  המחלקה 
בשעות לא שגרתיות, ועם זאת, הם יהיו נכונים תמיד "להיות שם בשביל העובד...".

"שירות מכל הלב" הוא אבן היסוד בחוויית העובד. שירות זה כולל: מתן אפשרות 
לעובד להפנות כל סוג בעיה )כגון: כיסא שבור, מנעול דלת לא תקין, נורה שרופה, 
שדרוג  גרפי;  עיצוב  או  מחשב,  מעמד  רכש  )כגון:  רלוונטית  בקשה  כל  או  וכו'(, 

פנים,  פנים אל  וואטסאפ, מפגש  דוא"ל,  )טלפון,  פנייה  מיגוון דרכי  וכו'(;  טלפון; 
ואת  ביותר  הטובות  החלופות  איתור  את  הכוללת  ביותר,  מהירה  תגובה  וכו'(; 
הצגתן לעובד; סקר פנימי על העדפות העובדים )כגון אופי האירוע בסוף השנה, 

או שם האמן המופיע באירוע(; וכו'.

את  להתאים  כיצד  ולומדים,  העובדים  עם  עגולים'  ‘שולחנות  מקיימים  "אנו 
הרף",  ללא  ולהתחדש  העת  כל  לשפר  היא  שאיפתנו  רצונם.  לשביעות  השירות 
אומר אושי נידם. והוא מוסיף: "אני פועל בהתמדה להפרות את הידע של עובדי 
המחלקה וגם לשדרג את הכלים העומדים לרשותם. אחת לחודש, אנו מקיימים 
או  אחרת,  ממחלקה  עמית  המחלקה,  מעובדי  אחד  שמעביר  פנימית,  הדרכה 
מנהל בכיר בחברה )כגון סמנכ"ל מחקר ופיתוח(. ההדרכות הפנימיות מאפשרות 
וסדר,  ארגון  כגון:  נושאים,  במיגוון  ניסיונם  את  חבריהם  עם  לחלוק  לעובדים 
הידע  את  לשתף  היא  החוכמה  כל  וכו'.  שירות,  מתן  אנליטי,  ניתוח  משא-ומתן, 

ולהפיצו לכולם". 

באתר: צפו  נוספים,  לפרטים  פוינט.  צ'ק  באדיבות  הן  בכתבה   התמונות 
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צ'ק פוינט היא חברה ישראלית, העוסקת בפיתוח תוכנה לאבטחת 
הדיגיטליות  הפלטפורמות  לכל  סייבר  הגנת  ומספקת  מידע, 
בעיקר,  ידועה,  החברה   .)IoT  ,mobile  ,cloud  ,endpoint  ,Network(
איומי  נגד  מתקדמת  ואבטחה  אש",  "חומת  התוכנה  פיתוח  בזכות 
סייבר. צוות ההנהגה של החברה מאוחד בתשוקה להפוך תקשורת 
בכל  ולזמינים  לאמינים  למאובטחים,  קריטיים  ונתונים  אינטרנט 
 ,)Cloud Security( ענן  אבטחת  כוללים:  החברה  מוצרי  מקום. 
 Network( אבטחת רשת ,)Consolidated Security( אבטחה מאוחדת
איומים  מניעת   ,)Security Management( אבטחה  ניהול   ,)Security
 Check Point" וכו'. ארכיטקטורת האבטחה של ,)Threat Prevention(

InfinityTM" מספקת את מניעת האיומים המתקדמת בעולם.

ושלמה קרמר.  נכט,  )מנכ"ל(, מריוס  גיל שויד  מייסדי החברה הם: 
ממוקמים  החברה  של  הראשיים  המשרדים   .1993 ההקמה:  שנת 
החברה   ,1996 בשנת  קליפורניה.  קרלוס,  ובסן  בתל-אביב-יפו 
הונפקה בנאסד"ק תחת הסימול "CHKP". לאורך השנים, צ'ק פוינט 
רכשה חברות בתחום אבטחת המידע, והיא הרחיבה את שליטתה 

בשוק.
בשנת 2018, גיל שויד הוכתר כחתן פרס ישראל בתחום ההיי-טק. 
2019, הכנסות החברה היו כ-2 מיליארדי דולר, ושווי השוק  בשנת 

שלה היה כ-17 מיליארד דולר.

מי היא חברת צ'ק פוינט?

בשנים האחרונות, חברות גלובליות, ובעיקר חברות טכנולוגיות 
 Employee( "מובילות, החלו ליישם גישה לניהול "חוויית העובד
EX[ )Experience[. זאת, כדי לגייס עובדים איכותיים, לחזק את 
מחויבותם לארגון, לאפשר להם לממש את פוטנציאל יכולתם 

בסביבה אוהדת וידידותית, ולשומרם לאורך זמן

"העובדים החדשים לומדים את תפישת השירות שלנו, הכוללת 
מחויבות מלאה ללקוחות הפנים-ארגוניים )"הגישה שלנו היא 

חיובית תמיד. אנו נמנעים מלהשתמש במילה ‘לא'..."( ואת 
ייחודנו: מחד, ליצור תהליכים מהירים, ידידותיים ואפקטיביים 

לעובדים; ומאידך, להשיג במחיר תחרותי את המוצרים 
והשירותים המיטביים"

http://www.checkpoint.com


ח ט ש ה מ ם  י ר ו פ י ס

חברת המכשור הרפואי, "InspireMD", הוקמה בשנת 2005 כדי ליצור טכנולוגיה, שתפתור 
ונסחרת  גלובלית  היא  החברה  כיום,  צנתור.  בתהליך  דם,  בכלי  התסחיפים  בעיית  את 
 InspireMD .בנאסד"ק, בארה"ב, בסיסה ממוקם בתל-אביב, והיא פועלת באירופה ובארה"ב
עורקים.  במחלות  החולים  בקרב   ,)Stroke prevention( מוחי  שבץ  במניעת  מתמקדת 
"MicroNetTM", העשויה מחוט פוליאתילן טרפתאלט  החברה היא בעלת פטנט על רשת 
)PET( יחיד בעובי של 20 מיקרון )כרבע מעובי שערה(. הרשת הדקיקה נארגת על סטנט 
)Stent(*, והיא מהווה חלק ממערכת, המספקת למטופל הגנה מתמשכת מפני תסחיפים, 
משקיעה   InspireMD הנהלת  למוות.  ואף  מוחי  לשבץ  לב,  להתקף  לגרום  שעלולים 
מאמצים רבים בחדשנות טכנולוגית של מערכותיה, ובו-זמנית, מערך התפעול של החברה 

אלי יצחקוב וליאורה אביגדמעצב מחדש את שרשרת האספקה, כדי לתרום ערך מרבי לחברה וללקוחותיה

והחדרת  בגוף  גדול  עורק  של  דיקור  הכולל  פולשני,  הליך קרדיולוגי  הוא  צנתור 
קטטר דק וארוך דרכו לאבחון כלי דם )מיפוי התהליך הטרשתי(, או לטיפול בהם 
)פתיחת חסימה בכלי הדם(. הצנתור הטיפולי מבוסס על השתלת סטנט, התומך 
בדפנות העורק הפגוע ומבטיח, שהוא יישאר פתוח לזרימת דם. צנתור זה מהווה 

חלופה לניתוח )כגון מעקף עורקים(.

פתרון הסטנט אינו מושלם. פסי המתכת הדקים שלו עלולים לפצוע את העורק 
ולגרום לצלקת, המצרה )או סותמת( את כלי הדם. יתרה מזו, הלחץ, שהסטנט 
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InspireMD: Sustained 
Embolic Protection

מוחדר  הוא  צנתור  שבתהליך  מרושת,  גליל  הוא  בעברית,  תומכן  או  סטנט,   *
לעורק סתום.

מפעיל על דופן העורק, עלול לגרום להתפוררות משקע שומני ולשחרור תסחיפים, 
העלולים לסתום כלי דם קטנים.

InspireMD מספקת פתרון לבעיות אלו בהבטחת  טכנולוגיית הרשת של חברת 
המתכת(  פסי  )עיטוף  בעורק  הפגיעה  מניעת  בזכות  למטופל  מתמשכת  הגנה 

ובלכידת התסחיפים )הידוק הסטנט לדפנות העורק(.

הפורטפוליו של חברת InspireMD כולל שני מוצרים:
•  )Stroke protection( מוחי  שבץ  מפני  הגנה  מערכת   :"CGuard™ EPS"

.)Carotid Artery( באמצעות צנתור בעורק הצוואר
•  )Myocardium Protection( הלב  שריר  להגנת  מערכת   :"MGuard™ EPS"

.)Coronary Artery( באמצעות צנתור בעורקים הכליליים של מערכת הלב



בדיקות בתהליך הייצור
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"יש חברות רבות בעולם המייצרות סטנטים, ויש גם חברות המייצרות סטנטים 
הרשת  עם  הסטנטים  כי  מראים,  קליניים**  שמחקרים  אלא  שבץ,  למניעת 
אומר  כך  למטופל".  המיטבי  הפתרון  את  מספקים   InspireMD של  הייחודית 
והוא   .InspireMD חברת   )President and CEO( ומנכ"ל  נשיא  סולסמן,  מרווין 
מוסיף: "המסר שלנו הוא להבטיח הגנה מרבית למטופל באמצעות טיפול פולשני 
ואנו  ניתוח,  באמצעות  מתבצעים  הדם  בכלי  הטיפולים  מן   80% כיום,  מינימלי. 
מציב  זה  השוק.  מן   100% יהווה  הסטנט  השתלת  פתרון  בעתיד,  כי  מאמינים, 
הקרדיולוגים(  )הרופאים  הלקוחות  את  לחנך  ומחייב  פשוט,  לא  אתגר  בפנינו 

להעדיף פתרון פשוט על-פני פתרון מקצועי מורכב". 

תפעול בסביבת עבודה מאתגרת
"מערך התפעול של InspireMD פועל, על-פי דרישות איכות ורגולציה מחמירות, 
 ISO 13485:" התקן  דרישות  את  התואמת  איכות,  ניהול  מערכת  זה:  ובכלל 
 Medical Devices - Quality Management Systems - Requirements for
ציוד  על  המפקח  האירופי,  האיגוד  בדרישות  ועמידה   ;"regulatory purposes
כך   ."]EU MDR[  )European Union Medical Devices Regulatory( רפואי 
.InspireMD בחברת   )VP Operation( התפעול  סמנכ"ל  סמורי,  רועי   אומר 
ומבוקרים,  מובנים  תהליכים  לנהל  אותנו  מחייבות  אלו  "דרישות  מוסיף:  והוא 
)Class 7(, לבצע בדיקות איכות  נקיים בלבד  ולהרכיבם בחדרים  לייצר מוצרים 
ואריזה  לתוצרת-הגמורה,  )עיקור(  סטריליזציה  וגם   ,)In process( בתהליך 

סופית".

שרשרת  ובניהול  התפעול  בניהול  שנה  מ-18  יותר  של  ניסיון  בעל  הוא  רועי 
אחריותו  למחצה.  והמוליכים  התרופות  הרפואי,  המכשור  בתחומי  האספקה, 
יבוא-יצוא,  מחסנים,  רכש,  תכנון,  ייצור,  הנדסה,  הבאים:  התחומים  את  כוללת 
מערך  על  מופקד  והוא  עובדים,  שמונה  של  ישיר  מנהל  הוא  רועי  ואחזקה. 
)להביא  וללקוחותיה  לחברה  ערך  יצירת  הוא  שלו  המוטו  עובדים.  כ-25  הכולל 
שינויים באמצעות  ביותר(  הגבוהה  האיכות  וברמת  בזמן  לשוק  המוצר   את 

תהליכיים ועיצוב מחדש של שרשרת האספקה.

ממצאי המחקרים הקליניים, שמדדו את איכות הפתרונות על-פי שיעור הכשל   **
את  הניבו  הטיפול(,  ממועד  יום   30 בתוך  הלב  שריר  אוטם  או  שבץ,  )מוות, 
בהשתלת  כשל   5.20%  ,CGuard™ בהשתלת  כשל   1.80% הבאות:  התוצאות 
סטנטים קונבנציונליים, 4.50% כשל בניתוחים. יתרה מזו, לא ידוע על מקרה 
 20 היו  כי  מצאו,  מחקרים  )שמונה   CGuard™ השתלת  עם  חמור  שבץ  של 
מקרים של שבץ קל מתוך 1,557 השתלות, שהם 1.28% מן המקרים(. פורסם 

במסמך InspireMD: Sustained Embolic Protection, מיום 8 ביולי 2020.

מידות  של  )צירוף  מק"טים   18 כוללת   CGuard™ EPS "מערכת  רועי:  לדברי 
משמע,  מק"טים.   42 כוללת   MGuard™ EPS ומערכת  שונות(,  וקוטר  אורך 
את  להם  לתכנן  שצריך  מסחריים,  מק"טים   60 כוללות  המוצר  מערכות  שתי 
הביקושים:  חיזוי  על  אחראי  יהיה  מי  התלבטנו,  עוד  הדרך  בתחילת  החומר. 
לשוק  )הקרובים  השיווק  אנשי  כיום,  התפעול?  נציגי  או  השיווק?  אנשי  האם 
וללקוחות( אחראים על הכנת תחזית המכירות )בערכים כספיים(, ואשת התכנון 
   )Demand Forecasting( הביקושים  תחזית  הכנת  על  אחראית  התפעול  במערך 
למערכות המוצר. בהמשך, היא גוזרת מתחזית הביקושים את הדרישות לחומרי-

אלו  דרישות   .]BOM[  )Bill of Materials( המוצר  עצי  על-פי  ולרכיבים,  גלם 
מהוות את הבסיס להכנת תקציב החומר ולתכנון ההצטיידות".

רועי מוסיף: "בעבר, חיזוי הביקושים לקה בחסר, ולא היה מדויק )ליקוי זה יצר 
בעיות תפעוליות ושיווקיות רבות(, כי הוא התבסס, בעיקר, על נתונים בסיסיים 
של מכירות עבר. לכן השקענו חשיבה מעמיקה והצלחנו לפתח מודל התנהגותי 
של הצרכנים, המנהל משפחות מוצרים על-פי אורך הסטנט וקוטרו. המודל מנתח 
הצרכים  את  התואמת  מובנית,  ובצורה  חכמה  בצורה  סטטיסטיים  עבר  נתוני 
ברמת  הביקושים  את  לחזות  לנו  מאפשר  הוא  וכיום  לקוחותינו,  של  האמיתיים 

דיוק גבוהה ביותר".

עיצוב מחדש של שרשרת האספקה
רכש החומר בחברת InspireMD הוא אתגר בפני עצמו. מרבית החומר מתקבלת 
ממיגוון מקורות אספקה )Sourcing( בחו"ל, והוא כולל גם חומרים המותאמים 
ביותר,  גבוהות  איכות  דרישות  עם  זאת,  כל   .)Tailor Made( לחברה  ייעודית 

לוגיסטיקה ויבוא מיעדים אקזוטיים, וניהול קבלני-משנה מעבר לים. 

תפישת הייצור במערך התפעול היא ייצור למלאי )BTS[ )Build to Stock[, על-פי 
תחזית הביקושים.

הייצור מבוסס על שני מודלים:
החברה א.  עצמי(:  ייצור  עם  קבלנות-משנה  של  )שילוב  אינטגרטיבי  ייצור 

רוכשת את חומרי-הגלם ואת הרכיבים, בודקת אותם )Inspection( ומעבירה 
אותם לקבלן-משנה במאוריציוס. בסיום הייצור, קבלן-המשנה שולח קטטרים 
לישראל להמשך הרכבה. במקביל, החברה רוכשת סטנטים, ואורגת עליהם את 
הרשת הייחודית שלה )אריגה ידנית תחת מיקרוסקופ(, החברה מבצעת את כל 
)אינטגרציה(,  הסופית  ההרכבה  את  מבצעת  וכן  בתהליך,  המצויות  הבדיקות 
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"המסר שלנו הוא להבטיח הגנה מרבית למטופל באמצעות 
טיפול פולשני מינימלי. כיום, 80% מן הטיפולים בכלי הדם 

מתבצעים באמצעות ניתוח, ואנו מאמינים, כי בעתיד, פתרון 
השתלת הסטנט יהווה 100% מן השוק"

סטנט עם רשת

קטטר
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כל  את  מנהלת  החברה  הסופית.  והאריזה  הסטריליזציה,  הסופיות,  הבדיקות 
סוגי המלאי.

ייצור באמצעות קבלני-משנה )Subcontractors(: החברה רוכשת קטטרים, ב. 
היא  במקביל,  אותם.  ובודקת  אותם  קולטת  במערכת,  תת-הרכבה  שמהווים 
מבצעת  החברה  שלה.  הייחודית  הרשת  את  עליהם  ואורגת  סטנטים  קונה 
אינטגרציה, בדיקות סופיות, סטריליזציה, ואריזה סופית, ולבסוף היא מעבירה 

את המערכות למחסן התוצרת-הגמורה )תוצ"ג(.

הוא  שונות;  במדינות  מתבצע  הייצור  מורכב:  תהליך  הוא  המוצר  מערכות  ייצור 
מחייב  הוא  על-כך,  ונוסף  רפואי;  למכשור  האופייניות  ייחודיות,  פעילויות  כולל 
לתפקיד,  נכנסתי  "כאשר  רועי:  לדברי  הרשת(.  )אריגת   הרוחני  הקניין  על  להגן 
לצוות  והאספקה. המטרות שהצבתי  הייצור  זיהיתי את הקושי בתהליכי הרכש, 
התפעול היו: קיצור זמני האספקה )Lead Time(, העלאת רמת השירות ללקוחות 
)Service Level(, התייעלות תפעולית, הפחתת העלות הכוללת, ומזעור הפגיעות 
בשרשרת האספקה )Vulnerability(. מעבר לכך, אנו מקפידים מאוד לפתח את 
מוטיב היצירתיות ואת הרצון לשיפור מתמיד. אחד מן השיפורים, שכבר יישמנו, 
הוא ביצוע הסטריליזציה בחברה מאושרת, בישראל )במקום בגרמניה(. שינוי זה 
 ,)Agility( מרביות  וגמישות  זריזות  מבטיח  הייצור,  משך  את  משמעותית  מקצר 

וחיסכון בעלויות".

תוצרת- בתהליך,  תוצרת  חומרי-גלם,  כולל  החברה  במחסני  החומר  מלאי 
גמורה וחומרי-אריזה. מיגוון המק"טים מכיל מאות סוגי פריטים, כי כל מערכת 
מורכבת לא רק מחומרי-הגלם, אלא גם מאביזרי עזר נוספים, החיוניים לתהליכי 
רגולטוריות  דרישות  יש  מדינה  לכל  כי  לציין,  חשוב  הסופית.  והאריזה  הייצור 
ייחודיות, וכתוצאה מכך, המערכות המיועדות למדינה אחת אינן דומות למערכות 
ייעודיים(. מק"טים  עם  מערכות  יש  מדינה  )לכל  אחרת  למדינה   המיועדות 
הטמעת  זה:  ובכלל  מיטבי,  מלאי  לניהול  תהליכים  "יישמנו  ומספר:  מוסיף  רועי 
 ,]MRP[  )Material Requirements Planning( חומרים  דרישות  תכנון  מערכת 
"קנבן"  על-פי  עבודה   ,)Lean Manufacturing( רזה  ייצור  לתהליכי  מעבר 

הבטחת   ,)Min/Max( מינימום-מקסימום  רמות  על-פי  מלאי  ניהול   ,)Kanban(
 Key( ביצוע  מדדי  האספקה,  בשרשרת   )Track & Trace( ועקיבות  נראות 
KPI's[ )Performance Indicators[ במערכות התפעול ושרשרת האספקה, ועוד".

InspireMD מספקת פתרונות הגנה לכלי דם, התורמים להצלת  לסיכום, חברת 
מאמצים משקיעה  החברה   .)MicroNetTM( ייחודית  טכנולוגיה  בזכות   חיים 
בו-זמנית,  חדשים.  מוצרים  ובפיתוח  מערכותיה  של  טכנולוגית  בחדשנות  רבים 
המיטביות הפלטפורמות  את  לייצר  בנחישות  פועלים  התפעול  צוות   אנשי 
הקצר  בזמן  ללקוחות  המוצרים  את  לספק  כדי  האספקה,  ובשרשרת  בתפעול 
הייצור  בתהליכי  הסיכונים  ומזעור  הכוללת  העלות  הפחתת  תוך  זאת,  ביותר. 

והאספקה. 

באתר:   צפו  נוספים,  לפרטים   .InspireMD חברת  באדיבות  הן  בכתבה  התמונות 

.www.inspiremd.com/en/

לחיצת סטנט על קטטר

ייצור מערכות המוצר הוא תהליך מורכב: הייצור מתבצע 
במדינות שונות; הוא כולל פעילויות ייחודיות, האופייניות 
למכשור רפואי; ונוסף על-כך, הוא מחייב להגן על הקניין 

הרוחני )אריגת הרשת(

"אחד מן השיפורים, שכבר יישמנו, הוא ביצוע הסטריליזציה 
בחברה מאושרת, בישראל )במקום בגרמניה(. שינוי זה מקצר 
משמעותית את משך הייצור, מבטיח זריזות וגמישות מרביות 

)Agility(, וחיסכון בעלויות"

סטנט עם רשת מוכנס לתוך מבחנה
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אריגת רשת בקו הייצור
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"MusashiAI" היא חברת ההשמה הראשונה בעולם לכוח-עבודה רובוטי. החברה מפתחת 
כגון  משימות,  לביצוע  אוטונומיים  רובוטים  מספקת  והיא  תפעוליים,  לאתגרים  פתרונות 
בקרת איכות ושינוע מטענים במגזרי התעשייה והלוגיסטיקה. החברה מציעה מודל עסקי 
רק  משלם  הלקוח  כאשר   ,)Robot As A Service( כשירות"  "רובוט  על  המבוסס  גמיש, 
מאפשר  המודל  משימות(.  על-פי  או  שעה,  על-פי  הוא  )התשלום  בפועל  השימוש  בעבור 
צורך בהשקעה כספית. השירות  ללא  מיידית,  לחברות עסקיות להפיק תועלת תפעולית 
על  גבוהה;  דיוק  ברמת  הצורך  על  מקצועי;  כוח-אדם  לגייס  הקושי  על  הולם  מענה  נותן 
ביצוע  ועל  צפופה;  עבודה  בסביבת  בטיחות  הבטחת  על  משתנים;  עומס  בתנאי  העבודה 
משימות חד-גוניות, החוזרות על עצמן לאורך זמן. יתרה מזו, הרובוטים של MusashiAI הם 

אלי יצחקוב ואלה קושניראוטונומיים ובעלי יכולת לקבל משימות, ולבצע אותן בדרך המיטבית

של  ה'אינטרנט  על  מבוססת   )Industry 4.0( הרביעית  התעשייתית  "המהפכה 
שמקושרות  חכמות,  מערכות  על  קרי,   .]IoT[  )Internet of Things( הדברים' 
 ,)Smart Factory( חכם'  ‘מפעל  יצירת  ושמאפשרות  האינטרנט  רשת  באמצעות 
פיתוח  סמנכ"ל  חתן,  שלומי  אומר  התפעולית",  ביעילות  לפריצת-דרך  המביא 
האחרונות  שבשנים  "אלא  מוסיף:  והוא   .MusashiAI בחברת  ותפעול,  עסקי 
נתקלו  התעשייתי  במגזר  המהפכה  את  ליישם  הניסיונות  מרבית  כי  הסתבר, 
בקשיים )84% מן החברות תקועות ב"שלב הפיילוט"**(. אם נחקור את סיבות 
תהליכים  מיושנות,  ליבה  מערכות  כי  למסקנה,  נגיע  לקשיים,  שגרמו  השורש 
המחסום  את  מהווים  דיו,  מספיק  טכנולוגי  ידע  ללא  אנושי  והון  בירוקרטיים, 
הוא  המהפכה  להצלחת  הכרחי  תנאי   .Industry 4.0-ה מהפכת  ליישום  העיקרי 
ומאידך,  תעשייתית-אנושית;  גישה  מאמצת  שמחד,  כוללת,  תפישה  מימוש 

.McKinsey survey 2018 :המקור  **
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מבוססת על מודל עסקי, המאפשר לחברות להתמודד עם עלויות השינוי".

:Industry 4.0-להלן דוגמאות לאתגרים המצויים ביישום מהפכת ה
ה"סטארט-אפ", 	  אנשי  אחד,  מצד  עולמות;  שני  בין  התנגשות  תרבות:  פערי 

שאינם  פתרונות,  מפתחים  ושלעתים  החדשניות  הטכנולוגיות  את  שמובילים 
אנשי  ה"דינוזאורים",  שני,  ומצד  בשטח;  המציאות  עם  אחד  בקנה  עולים 
הבדלי  לפתחם.  שהגיעה  המהפכה  עם  המתמודדים  המסורתית,  התעשייה 
התרבות בין שני הצדדים הם משמעותיים, ומחסום תקשורת חוצץ ביניהם )כל 

צד מדבר בשפה שלו...(.
ובעיצוב תהליכים חדשניים: במרבית 	  חלוציות ביישום טכנולוגיות מתקדמות 

מתמיד,  שיפור  של  תהליך  מתקיים  והלוגיסטיות  התעשייתיות  החברות 
המבוסס על ההנחה, שתהליכי הליבה הם טובים. הנחה זו סותרת את תפישת 
ה-Industry 4.0, כי אין מדובר בהטמעת טכנולוגיה חדשה נוספת, או בעדכון 



רובוט בקרת איכות חזותית
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תהליך עבודה קיים, אלא במהפכה כוללת, שעיקרה טרנספורמציה של תהליכי 
הליבה.

הכול 	  כמעט  "להרוס  צריך  לעתים  תשתיות:  בהקמת  עצומות  השקעות 
ולבנות מחדש", ואף להשבית מפעל. השקעות אלו מרתיעות הנהלות חברות, 

שחוששות לקבל החלטות מרחיקות לכת בתקופה של אי-ודאות.
המסורתי; 	  כוח-האדם  אצל  קיימות  בהכרח  שאינן  חדשות***,  מיומנויות 

המיומנויות הקיימות אינן תואמות את הטכנולוגיות החדשות.

 Top( ****מגשרים בין עולם הטכנולוגיות המובילות MusashiAI הפתרונות של
מערכות  באמצעות  זאת,  והלוגיסטיקה.  הייצור  עולמות  לבין   )Technologies
גבוה  וערך  גבוה,  דיוק  גבוהה,  תפוקה  מערכות,  בין  קישור  אוטונומיות,  הפעלה 
של עלות-תועלת. פתרונות אלה מאפשרים לכוח-האדם הקיים לרכוש מיומנות 
לבצע  לרובוטים  ולהשאיר  ומרתקות,  מורכבות  במשימות  להתמקד  חדשות, 

משימות משעממות שחוזרות על עצמן.

יישומי בינה מלאכותית במערכות התפעול והאספקה 
המחשב,  במדעי  ענף  היא   ]AI[  )Artificial intelligence( מלאכותית  בינה 
האנושית  לאינטליגנציה  הדומה  בינה  בהן  להטמיע  מכונות,  לתכנת  המאפשר 
לפעול  להן  ולאפשר  וכו'(,  החלטה,  בחירה,  חשיבה,  לימוד,  הבחנה,  )יכולות: 

אוטונומית )ללא התערבות אדם(.

קיימים כמה סוגים של בינה מלאכותית, כאשר ההבדל ביניהם הוא רמת הבינה 
של המכונה.

להלן דוגמאות לסוגי בינה מלאכותית:
בינה מלאכותית צרה )ANI[ )Artificial Narrow Intelligence[: תחום בינה  •

מיומנויות הנדרשות במאה ה-21: בהיבט הקוגניטיבי - חשיבה ברמה גבוהה,   ***
יצירתיות, ביקורתיות ופתרון בעיות; בהיבט הטכנולוגי - פיתוח אוריינות 

דיגיטלית ויישום טכנולוגיות מידע ותקשורת; בהיבט הבין-אישי - עבודת 
צוות ושיתוף פעולה, מיומנויות בין-תרבותיות, מיומנויות הנהגה ונטילת 

אחריות; ובהיבט התוך-אישי - פתיחות אינטלקטואלית, גמישות וקבלה, 
חדשנות ופרודוקטיביות, וכו'.

 Edge( מחשוב-קצה ,)AI( הטכנולוגיות המובילות הן: בינה מלאכותית  ****
 Augmented( מציאות רבודה ,)Cloud( ענן ,)Robotics( רובוטיקה ,)computing

 3D( מדפסות תלת-מימד ,]VR[ )Virtual reality( מציאות מדומה ,]AR[ )reality
Printing(, האינטרנט של הדברים )IoT(, וכו'.

את  )"להעתיק  לה  שהוגדרו  הפעולות  את  רק  לבצע  המכונה  את  מגביל  זה 
לא  היא  שחמט,  לשחק  המכונה  את  נלמד  אם  לדוגמה,  האנושית"(.  היכולת 

תדע "ללמוד לבד", כיצד לשחק שש-בש.
•  :]AGI[  )Artificial General Intelligence( חזקה/כללית  מלאכותית  בינה 

ליצור  למכונה  לאפשר  עתיד  הוא  מחקר.  בשלבי  נמצא  עדיין  זה  בינה  תחום 
קשרים והכללות, ולהעניק לה יכולת רב-פונקציונלית. מכונה עם בינה זו תהיה 

בעלת יכולות "לחשוב" ו"לנמק".
בינה  • תחום   :]ASI[  )Artificial Superintelligence( מלאכותית  בינה  סופר 

זה הוא עתידי. הוא יעניק למכונה יכולת להרגיש כמו בני-אדם, ואף להצטיין 
אתיות  שאלות  מעלה   ASI-ה תחום  החלטות.  ובקבלת  מידע  עיבוד  ביכולת 

רבות וגם חששות, באשר לקיום משותף של בני-אדם עם רובוטים חכמים.

ההתפתחויות  בזכות  קדימה  פרצה  המלאכותית  הבינה  האחרונות,  "בשנים 
העיבוד,  במהירות  המידע,  עיבוד  ביכולת  נתונים,  אחסון  בהוזלת  המשמעותיות 
ובמהירות העברת הנתונים". כך אומר שלומי חתן, והוא מוסיף: "כיום, אנו יכולים 
משימות  לבצע  יכולת  להן  ולהקנות  במכונות  צרה  מלאכותית  בינה  להטמיע 
יישומיים  פתרונות  לספק  לנו  מאפשרת  זו  יכולת  עצמן.  על  החוזרות  אחידות, 

למגזרי התעשייה והלוגיסטיקה".

להלן דוגמאות ליישומים אפשריים:
פיתוח תרכובת לייצור מוצר. עיבוד נתוני חומר ופרמטרים ברצפת הייצור, כדי . 1

לקבוע את תרכובת המוצר המיטבית. כיום, הבינה המלאכותית כבר ממציאה 
בתעשיית  במיוחד,  מבטיח  הוא  בה  והשימוש  וכו',  בשמים,  בגדים,  מתכונים, 

התרופות ובתעשיית החומרים.
בדיקת איכות בתהליך הייצור. מכונת בדיקה עם חיישנים )Sensors( אופטיים . 2

זווית  ולבחון אותו מכל  יודעת לסובב את הפריט  בוחנת את הפריט. המכונה 
אפשרית. מערכת בינה מלאכותית מסווגת את הפריט על-פי מצבו )תקין או 

פגום(.
שינוע מטענים. כלי שינוע אוטונומי משנע מטען מנקודה לנקודה במפעל, או . 3

במרכז לוגיסטי )מרלו"ג(. נוסף על-כך, ניהול צי של כלי שינוע, המאפשר טיפול 
במשימות רבות, במקביל. זאת, באמצעות מגדל שליטה, המנווט את הכלים, 

תוך השגת תפוקה גבוהה ובטיחות מרבית. 
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בינה מלאכותית )AI[ )Artificial intelligence[ היא ענף במדעי 
 המחשב, המאפשר לתכנת מכונות, להטמיע בהן בינה

הדומה לאינטליגנציה האנושית )יכולות: הבחנה, לימוד, חשיבה, 
 בחירה, החלטה, וכו'(, ולאפשר להן לפעול אוטונומית

)ללא התערבות אדם(

מלגזה אוטונומית

מלגזה אוטונומית

"חברת MusashiAI גם מציעה מודל עסקי ללקוחותיה, המבוסס 
על תשלום על-פי שימוש )Pay per use(. המודל מאפשר 

ללקוחות להשיג מצוינות תפעולית ובו-זמנית לחסוך בהוצאות 
תפעוליות, באמצעות הפעלת צי רובוטים. זאת, ללא השקעות 
הון )CAPEX[ )Capital Expenditure[, אלא עם תשלום הנקבע 

על-פי כמות שעות/תפוקות בפועל"
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אחזקה מונעת של ציוד. איסוף נתונים באמצעות חיישנים, הממירים ערכים . 4
פיזיקליים בציוד ובסביבת העבודה )כגון: חום, רעש, שטף מגנטי, וכו'( לאותות 
חשמליים, והם משדרים אותם למערכת מרכזית. המערכת יודעת להמליץ על 

החלפת חלף בציוד, ולמנוע את קלקולו, או את השבתתו.
חיזוי ביקושים. עיבוד נתוני עתק )Big Data(, כגון חיפושים באינטרנט אחר . 5

הביקושים  על  סטטיסטי  חיזוי  מבצעת  החיזוי  מערכת  מסוימים.  מוצרים 
 Forward( קדמיים  למחסנים  מוצרים  לקידום  הוראות  נותנת  והיא  הצפויים, 
FSL[ )Stocking Locations[. זאת, כדי לספק את המוצרים בפרקי זמן קצרים.

צי רובוטים פעיל במודל על-פי שימוש
ליצור שינוי פרדיגמטי בעולם העבודה. כ-25%  מהפכת ה-Industry 4.0 עתידה 
מכוח-העבודה העולמי צפוי להפוך למיותר )חלק ממנו יסב את עיסוקו לתחומים 
מכוח-העבודה   20% ביפן,   ,"Musashi" של  במפעלים  הדוגמה,  לצורך  אחרים(. 
ברצפת הייצור עוסק בבדיקות איכות ויזואליות, ו-20% נוספים עוסקים בשינוע 
מטענים, או בדחיפת עגלות. משימות אלו הן הזדמנות לשיפור היעילות ולהפחתת 

העלויות באמצעות רובוטיקה ובינה מלאכותית.

חברת MusashiAI פיתחה שני פתרונות ייחודיים: האחד כבר מיושם בכמה קווי 
ייצור של ספקים ראשיים )Tier 1 Suppliers( בשוק הרכב; והשני, נמצא בשלב 

ניסוי )פיילוט( בכמה חברות קמעונאות ולוגיסטיקה בישראל וביפן.

להלן תיאור הפתרונות:
)Visual Quality Control Inspector(: פתרון  • רובוט בקרת איכות חזותית 

של  השטח  בפני  פגמים,  באיתור  חזותית  לבדיקה  מלאכותית  בינה  מבוסס 
חלקי מתכת. הפתרון משמש בתעשיית הרכב, אך אפשר להתאימו לכל בדיקת 
ציוד מכני  )כגון במגזרים: תעופה, אנרגיה,  איכות חזותית, החוזרת על עצמה 
וכו'(. הפתרון מאפשר לבדוק את טיב פני השטח ולאתר פגמים קטנים  כבד, 
זמני  ייצור,  בקווי  פשוט  שילוב  כוללים:  הפתרון  מאפייני  מיקרומטר(.   50 )עד 
כיוונון )Set-up( מהירים, אוטונומיות מלאה, רמת דיוק גבוהה, תפוקה גבוהה, 

וחיסכון בעלויות.

מלגזה אוטונומית )Self-Driving Low Lift Pallet Truck(: פתרון "מקצה  •
לקצה" המבוסס על פטנט, אשר משמש לשינוע מטען )עד 2,500 ק"ג( ברצפות 
אוטונומי  רכב  שבהם  בשוק,  הקיימים  הפתרונות  לעומת  ובמרלו"גים.  ייצור 
 MusashiAI מנווט באמצעות מערכת חיישנים, מצלמות ורדארים, הפתרון של
 .)A Central Visual Management System( כולל מערכת מרכזית לניהול חזותי
המערכת מאפשרת לנהל צי רובוטים שעלותם זולה, ולנווטם ביעילות לביצוע 
משימות תוך הקפדה יתרה על הבטיחות. הפתרון הוא פשוט וחסכוני, מזרז את 
ביצוע המשימות, מונע עיכובים בעבודה, יכול לפעול 24/7, נותן מענה הולם על 

הבטיחות, ומאפשר להגדיל את התפוקה.

עסקי  מודל  מציעה  גם   MusashiAI חברת  החדשניים,  הפתרונות  על  "נוסף 
שלומי  אומר   ,")Pay per use( שימוש  על-פי  תשלום  על  המבוסס  ללקוחותיה, 
חתן, והוא מוסיף: "המודל מאפשר ללקוחות להשיג מצוינות תפעולית ובו-זמנית 
לחסוך בהוצאות תפעוליות, באמצעות הפעלת צי רובוטים. זאת, ללא השקעות 
כמות  על-פי  הנקבע  תשלום  עם  אלא   ,]CAPEX[  )Capital Expenditure( הון 
כוח-עבודה  לקבל  יכול  הלקוח  פשוטה:  היא  המשמעות  בפועל.  שעות/תפוקות 
המודל  ברצף.  משמרות  שלוש  לעבוד  ומסוגל  פחות,  טועה  יותר,  עקבי  חלופי, 

מפחית את ההוצאות השוטפות, והחיסכון כבר בא לידי ביטוי בחודש הראשון".

לסיכום, עולם התעסוקה צפוי להשתנות לחלוטין. בעתיד הקרוב, משימות אחידות, 
להתמקד  יוכלו  ואנשים  חכמים,  רובוטים  באמצעות  יתבצעו  עצמן,  על  החוזרות 

בעבודות מאתגרות ומורכבות, שבהן בכל זאת למוח האנושי יש יתרון על המכונה. 

באתר:  צפו  נוספים,  לפרטים   .MusashiAI חברת  באדיבות  הן  בכתבה  התמונות 

.https://www.musashiai.com/

MusashiAI היא מיזם משותף יפני-ישראלי, שמטרתו לספק  חברת 
הרביעית  התעשייתית  המהפכה  לאתגרי  חדשניים  פתרונות 
 "Musashi Seimitsu" חברת  את  כוללת  השותפות   .)Industry 4.0(
היפנית, שהיא מובילה עולמית בייצור תיבות הילוכים לרכב )חברה 
באסיה- מדינות,  ב-14  מפעלים   35  ;"Honda Motor" בתאגיד 

 "SixAi" ואת חברת  ובדרום אמריקה(;  פסיפיק, בארה"ב, באירופה, 

מבוססות  יישומיות,  טכנולוגיות  ופיתוח  השקעות  פלטפורמת   -
MusashiAI הם: הירושי אוצוקה  בינה מלאכותית, לתעשייה. מייסדי 
פוליאקין  ורן   ;"Musashi Seimitsu" ומנכ"ל  נשיא   ,)Hiroshi Otsuka(
 ,"Powermat" החברות:  את  שהקים  סדרתי,  יזם   ,)Ran Poliakine(
 Years of"  ,"Illumigyn"  ,"Wellsense"  ,"QinFlow"  ,"TAP Systems"

."Nanox"-ו ,"water

?MusashiAI מי היא חברת 

הפתרונות של MusashiAI מגשרים בין עולם הטכנולוגיות 
המובילות לבין עולמות הייצור והלוגיסטיקה. זאת, באמצעות 

מערכות הפעלה אוטונומיות, קישור בין מערכות, תפוקה 
גבוהה, דיוק גבוה, וערך גבוה של עלות-תועלת. פתרונות 

אלה מאפשרים לכוח-האדם הקיים לרכוש מיומנות חדשות, 
להתמקד במשימות מורכבות ומרתקות, ולהשאיר לרובוטים 

לבצע משימות משעממות שחוזרות על עצמן

מלגזה אוטונומית

מלגזה אוטונומית עם מטען
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העידן המודרני מאופיין בשינויים תכופים ובאי-ודאות רבה. משבר נגיף הקורונה, שפרץ לעולמנו 
בתחילת שנת 2020, השפיע משמעותית על הפעילות העסקית: עסקים רבים נאלצו לצמצם 
את פעילותם בבת-אחת ולפעול בתנאי אי-ודאות מתמשכת. לעומתם, היו עסקים שהמשבר 
הזה,  בעידן  חדשים.  לתחומים  דרך  לפרוץ  הצליחו  אף  והם  פעילותם,  להגברת  תרם  דווקא 
הנהלות ארגונים נדרשות לפתרונות ייחודיים וגמישים במערכי התפעול, שיאפשרו להם להגיב 
באפקטיביות וביעילות מרביות על צורכי השוק המשתנים. חברת "איגל מלגזות ולוגיסטיקה" 
היא  בעולם. החברה  מובילים  מותגים  מיגוון  והרמה מתקדמים של  שינוע  מספקת פתרונות 
 ,"Nissan*" ,"*Atlet" :הגרמנית, והיא מייצגת את המותגים "STILL" נציגה בלעדית של חברת
"Baoli" ,"Combilift" ,"*TCM" ו-"Ausa". החברה מציעה ללקוחות בישראל פתרונות במבחר 
של  גבוהה  וזמינות  איכותי,  שירות  מקצועית,  מומחיות  התקשרות,  מסלולי  מיגוון  סגמנטים, 

אלי יצחקוב וברק מורכלים לשימוש מיידי

"שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת ביותר לעולם העסקי. עם זאת, מיגוון 
הכבירים  והמאמצים  בישראל,  ביותר  הגדול  שהוא  שלנו,  הפתרונות 
רבים  הישגים  לקצור  לנו  אפשרו  ללקוחות  השירות  במתן  שהשקענו 
ולהמשיך להוביל את שוק המלגזות בארץ". כך אומר יורם מזוז, המנכ"ל 
"במהלך  מוסיף:  והוא  ולוגיסטיקה.  מלגזות  איגל  חברת  של  והבעלים 
השנה החולפת סיפקנו מיגוון כלים לחברות רבות, ובכלל זה: ‘שטראוס 
)כ-150   'ICL-Group‘ והמרלו"גים(,  המפעלים  בכל  כלים  )כ-400  גרופ' 
כלים למפעלים השונים(, ‘חברת החשמל לישראל' )כ-100 כלים(, ‘תנובה' 
)עשרות רבות של כלים(, ‘מי עדן' )עשרות רבות של כלים למפעל בקצרין 
ולמערכי התפעול בכל הארץ, כולל מלגזות חשמליות 7 טונות(, ‘רשתות 

)מיגוון  ולוגיסטיקה'  אחסנה  ‘טבת  כלים(,  של  רבות  )עשרות  תאורה' 
כלי ניטול ושינוע כולל מלגזות צריח(, ‘לוגיסטי פוינט' )עשרות רבות של 

כלים(, ועוד".

מענה מיטבי על מגמות השוק
הוא  ובעתיד  לצפוי בענף הרכב,  דומה  צפוי לעבור שינוי  "שוק המלגזות 
יתבסס על מערכות הינע חשמליות. שינוי זה יבוא לידי ביטוי במלגזות, 
וכיום הן מוחלפות במלגזות חשמליות  שבעבר התבססו על מנועי דיזל, 
ומוסיף:  מזוז  יורם  אומר  כך  טונות".   10-1 של  הרמה  כושר  בעלות 
STILL מלגזת  את  משווקת  ולוגיסטיקה  מלגזות  איגל  כיום,   "לדוגמה: 
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RX 60 60/80, שהיא מלגזה חשמלית בעלת כושר הרמה של 8-6 טונות. 
חסכונית  היא  זאת,  ועם  מרשים,  הרמה  כושר  בעלת  היא  זו  מלגזה 

משמעותית, לעומת מלגזת דיזל, וגם ידידותית לסביבה".

ליתיום  במצברי  לשימוש  המעבר  היא  המלגזות  בשוק  נוספת  מגמה 
במשך  לעבוד  יכולת  שכוללים:  יתרונות  יש  אלה  למצברים   .)Lithium(
24 שעות, ללא החלפת מצבר; אין צורך בבדיקת מים, או בחדר מאוורר; 
אפשר לבצע טעינות מזדמנות, ללא כל פגיעה במצבר; ואורך חיי המצבר 
הוא כפול ממצבר עופרת רגיל. חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה מעודדת 

את השימוש במצברי ליתיום, כדי להבטיח תמורה גבוהה ללקוחותיה.

"מגמה חשובה נוספת, שאנו מזהים היא המעבר של השוק לאוטומציה 
ולאימוץ טכנולוגיות מתקדמות. בשנים האחרונות, חברות מובילות החלו 
להקים מערכים לוגיסטיים אוטומטיים ומרכזים להפצת משלוחי מסחר 
אלקטרוני )E-Commerce(", אומר יורם מזוז, והוא מוסיף: "עם זאת, אנו 
לחדשנות  הקשור  בכל  לאיבוד  שהולכות  ארגונים,  הנהלות  גם  מזהים 
צורכי  את  ללמוד  להקפיד  היא  שלנו  התפישה   .'Industry 4.0'-ה בעידן 
הפתרון  אם  בין  בעבורו,  ביותר  המתאים  הפתרון  את  לו  ולספק  הלקוח 

הוא ידני, אוטומטי למחצה, או אוטומטי מלא".

מיגוון פתרונות ייחודיים וחדשניים
על  מבוססת  ולוגיסטיקה  מלגזות  איגל  חברת  של  העסקית  התפישה 
ועל  בעולם,  הטובים  היצרנים  של  וחדשניים  איכותיים  מוצרים  אספקת 
החברה  הציוד.  של  חייו  מחזור  כל  לאורך  ללקוח  כולל  פתרון  מתן 
צורכיהם  את  התואמים  התקשרות,  מסלולי  מיגוון  ללקוחות  מציעה 
לתקופה  השכרה  החכרה,  מכירה,  כולל:  המסלולים  מיגוון  הייחודיים. 
ארוכה או לתקופה קצרה, החלפה, והשכרת מלגזות משומשות. נוסף על 
צוות  כך, החברה מספקת שירות מקצועי, המבוסס על מכלול היבטים: 
)בין-השאר,  הטכני  הידע  של  תדיר  עדכון  ומנוסה;  מיומן  גדול,  טכנאים 
להדרכות  לחודש,  אחת  לארץ  המגיע  היצרן,  של  טכני  נציג  באמצעות 
של  גדול  מיגוון  שירות(;  ניידות  מ-40  )יותר  גבוהה  ניידות  ולעדכונים(; 

חלקי-חילוף זמינים; ועוד.

ולוגיסטיקה משלימה את הקמתו של מתחם  בימים אלה, איגל מלגזות 
חדש בפארק העסקים והלוגיסטיקה שוהם. עבודות הבנייה החלו בשנת 
2020, והן עתידות להסתיים בקרוב. החברה מתכננת לאכלס את המתחם 
הוא  המתחם  שטח   .2021 שנת  של  השלישי  הרבעון  בתחילת  החדש 
מ'.  כ-15  שגובהו  מ"ר  כ-11,000  ששטחו  מבנה,  מוקם  ועליו  דונם,   15
חדרי  מ"ר(,  )כ-500  גדול  תצוגה  אולם  הנהלה,  משרדי  יכיל:  המתחם 
הדרכה, מרכז שירות, ומחסן טכני לחלפים ולאביזרי שירות )המחסן יהיה 
יורם  לדברי  בישראל(.  המלגזות  בענף  מסוגו  והיחיד  לחלוטין,  אוטומטי 
מזוז: "המתחם החדש ועיצובו החדשני ימצב אותנו כארגון, המוביל את 
תחום המלגזות בישראל. מיקומו הייחודי של המתחם ועיצובו הידידותי 
יספקו בית חם לאירוח לקוחות ממגזרי התעשייה והלוגיסטיקה, וסביבת 
עבודה נעימה ונוחה לצוות העובדים המסור של החברה. החזון שלנו הוא 
 STILL המלגזות  יצרני  של  המרכזי  לבסיס  החדש  המתחם  את  להפוך 

ו-UniCarriers לא רק בישראל, אלא גם בכל המזרח התיכון". 

הזכויות  כל  ולוגיסטיקה.  מלגזות  איגל  חברת  באדיבות  הן  בכתבה  התמונות 

לתמונות שמורות לחברת STILL GmbH( STILL 2021©(. לפרטים נוספים, צפו 
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STILL RX 20-18

STILL RX 60-80

STILL iGoEasy

"שוק המלגזות צפוי לעבור שינוי דומה לצפוי בענף הרכב, 
 ובעתיד הוא יתבסס על מערכות הינע חשמליות. שינוי זה
 יבוא לידי ביטוי במלגזות, שבעבר התבססו על מנועי דיזל,
 וכיום הן מוחלפות במלגזות חשמליות בעלות כושר הרמה

של 10-1 טונות"

התפישה העסקית של חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה 
מבוססת על אספקת מוצרים איכותיים וחדשניים של היצרנים 

הטובים בעולם, ועל מתן פתרון כולל ללקוח לאורך כל 
מחזור חייו של הציוד. החברה מציעה ללקוחות מיגוון מסלולי 

התקשרות, התואמים את צורכיהם הייחודיים

http://www.eagle-fl.com
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"קבוצת גולד בונד בע"מ", המוכרת גם בשמה המסחרי "קונטרם", היא חברה מובילה בתחומי 
האחסנה והלוגיסטיקה בישראל. שירותי החברה כוללים: מסוף מכולות בפיקוח המכס, מסוף 
מטענים בפיקוח המכס, מסוף חופשי )ריקון, אחסנה והמכלה(, שינוע קרונות והפעלת שלוחת 
רכבת מטענים, אחסון חומרים מסוכנים ושינועם. כמו כן לחברה יש מיגוון שירותים לוגיסטיים 
איזו-טנק  מכולות  שטיפת  ולחות,  טמפרטורה  מבוקר  אחסון  קירור,  מכולות  אחסון  )כגון: 
וכו'(. לאחרונה, החברה הוסיפה לפורטפוליו השירותים שלה פתרונות מתקדמים  ומכליות, 
הנותן  משוכלל,  רובוטי  מרכז  הקימה  היא  כך,  ולצורך   ,)E-Commerce( אלקטרוני  למסחר 
לטפל  מסוגל  והוא  מ"ר,   5,000 של  שטח  של  מתפרס  המרכז  מקוון.  סחר  על  ייעודי  מענה 
בעשרות אלפי הזמנות אינטרנט ביום. זאת, על-פי סטנדרטים של חברות ענק בין-לאומיות, 

אדווה כלף ואלי יצחקובהמובילות את תחום המסחר האלקטרוני בעולם

בתל  ערך,  לניירות  בבורסה  הנסחרת  חברה,  היא  בונד-קונטרם  גולד  "קבוצת 
אביב. החברה היא בעלת ותק ומוניטין של יותר מ-40 שנה, והיא מספקת חבילת 
לחברות  ליצואנים,  ליבואנים,  והמטענים(  המכולות  סוגי  )בכל  כוללת  שירותים 
מתן  על  הקפדה  תוך  זאת,  כל  ספנות.  ולחברות  מכס  עמילות  לחברות  שילוח, 
שירות אדיב, מקצועי וגמיש ללקוח", כך אומר אריה קרמן, מנכ"ל )CEO( קבוצת 
בחלוציות  מתמיד,  בשיפור  דוגלת  "החברה  מוסיף:  והוא  בונד-קונטרם,  גולד 
האחרונות  בשנים  האספקה.  לשרשרת  משלימים  שירותים  ובמתן  לוגיסטית 
 ,)2018 )בשנת  חיפה  מסוף  פתיחת  כגון:  אסטרטגיים,  פרויקטים  מיגוון  קידמנו 
 ,)2019 )בשנת  כביש  ומכליות  איזו-טנק  מכולות  לשטיפת  חדשני  מיתקן  חנוכת 

השקת המרכז הרובוטי לסחר מקוון )בשנת 2020(, והיד עוד נטויה".

הקמת המרכז הרובוטי היא פרי מחקר מעמיק ותכנון מפורט שנמשכו כשנתיים. 
הצמיחה, המתמשכת במסחר האלקטרוני, לא נעלמה מעיני דירקטוריון החברה 
בין עסק  והנהלתה. לכן התקבלה ההחלטה להקים שרשרת לוגיסטית חדשנית 

)חברות  ולספק את הפתרון ללקוחות   ]B2C[  )Business to Consumer( לצרכן 
ועסקים(, העוסקים במסחר אלקטרוני.

מאפייני שרשרת האספקה של סחר מקוון
המחייבים  ייחודיים,  מאפיינים  יש   )B2C( מקוון  לסחר  האספקה  "לשרשרת 
 Business( יכולות ייעודיות שאינן קיימות בשרשרת המסורתית בין עסק לעסק
B2B[ )to Business[". כך אומר יותם בן ארי, מנהל תחום השירותים הלוגיסטיים 
לסחר מקוון )eGold( בקבוצת גולד בונד-קונטרם. והוא מוסיף: "רמת מורכבות 
הן  מתאימות  ויכולות  ייעודית  מומחיות  ולכן  ביותר,  גבוהה  היא   B2C שרשרת 

תנאי הכרחי, כדי לספק את הפתרון המיטבי ללקוח המסחר האלקטרוני".

להלן דוגמאות למאפייני שרשרת האספקה לסחר מקוון:
צורך בפתרון כולל. לקוח המסחר האלקטרוני )חברה או עסק( יעדיף תמיד 	 

ולא   ,]E2E Services[  )End-to-End Services( לקצה"  מקצה  "שירות  לקבל 
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בין-לאומי,  משלח  כגון:  האספקה,  בשרשרת  רבים  גורמים  עם  להתעסק 
עמיל מכס, מוביל יבשתי, מסוף מטענים, שירותי מחסן, חברות הפצה, שירות 
לקוחות, וכו'. השירות מקצה לקצה חוסך זמן יקר ללקוח, ממזער את סיכוניו, 
מכירותיו את  לקדם  הוא  ללקוח  שנותר  מה  כל  עלויותיו.  את  מפחית   ואף 

בחנות המקוונת.
רמת שירות גבוהה ביותר. כיום, רמת השירות, המקובלת במסחר האלקטרוני 	 

להיום  מהיום  היא:  המשלוח(,  למסירת  ועד  ההזמנה  מקבלת  הזמן  )משך 
 .]NDD[ )Next Day Delivery( ומהיום למחר ,]SDD[ )Same Day Delivery(
פתרון  נדרש  אפילו  גבוה(,  ערך  דחופים/בעלי  פריטים  )כגון  חריגים  במקרים 
גבוהה, לעומת רמת השירות המקובלת  זו היא  מעכשיו לעכשיו. רמת שירות 
בתוך  שירות  אף  ולעתים  למחר,  מהיום  שירות  )בדרך-כלל,   B2B בשרשרת 

ימים אחדים(.

היא 	  באינטרנט  וירטואלית  חנות  הרף.  ללא  המשתנה  עצום,  מוצרים  מיגוון 
יתרה  מוגבל.  אינו  בה  הנמצא  הפריטים  מיגוון  ולכן  פיזיים,  גבולות  ללא 
לאירועים  במהירות  מותאם  אף  והוא  גבוהה,  בתדירות  מתחדש  המיגוון  מזו, 

מיוחדים )כגון סגר מלא(.
יחיד 	  לקוח  של  מקוונת  חנות  אישיות.  הזמנות  של  עצומה  בכמות  טיפול 

במיעוט  מאופיינת  אישית  הזמנה  ביום.  אישיות  הזמנות  אלפי  לקבל  עשויה 
מכילה  הזמנה  שורת  )בדרך-כלל,  פריטים  ובמיעוט  מק"טים(    4-1( שורות 
פריט יחיד(. הטיפול בהזמנות אישיות מחייב התעסקות עם "הזמנות קטנות" 
B2B, שהן  וכן טיפול ברמת פריט יחיד. זאת, לעומת הטיפול בהזמנות  רבות, 
שמערך  מכאן,  משטחים/מארזים.  ברמת  טיפול  המחייבות  גדולות"  "הזמנות 
לוגיסטי לסחר מקוון נדרש ללקט פריטים יחידים ולאורזם במהירות, וביעילות 

תפעולית גבוהה ביותר.
מענה הולם על עומסים קיצוניים. קצב ההזמנות באינטרנט מאופיין בעומסים 	 

יכולה  שבוע  בסוף  ההזמנות  כמות  לדוגמה,  ביותר.  גבוהה  ובשונות  קיצוניים 
להיות פי חמישה מכמות ההזמנות באמצע השבוע. האתגר האמיתי הוא בימים 
הרווקים  "יום   ,"Cyber Monday"  ,"Black Friday" )כגון:  קניות  חגיגת  של 
יותר  גדול  הוא  העסקים  מן  בחלק  המכירות  היקף  להיום,  נכון  וכו'(.  הסיני", 
גמישה  רשת  הפעלת  מחייבים  האלה  העומסים  לכן  השנה.  ימות  בכל  מאשר 
העומסים  על  הולם  מענה  לתת  מסוגלת  היא  שמחד,   ,)Flexible Network(
הקיצוניים; ומאידך, היא מסוגלת להתאים במהירות את מבנה ההוצאות לרמת 

הפעילות בעתות שפל.
לעומת 	  קריטי.  הוא  מקוון  בסחר  האספקה  דיוק  מושלם.  אספקה  דיוק 

סופי,  צרכן  הבא,  במשלוח  חסר  קרטון  השלמת  לקבל  המצפה  עסקי,  לקוח 
את  לבטל  עלול  אף  והוא  מיידי,  תיקון  דורש  במשלוח,  אי-התאמה  שמזהה 
את  "להעניש"  השירות,  מרכז  את  "לטרטר"  מסוגל  הסופי  הצרכן  ההזמנה. 
ללא  שלהם,  למוניטין  עצום  נזק  ולגרום  שלילית,  דעת  בחוות  החברה/העסק 
מושלם.  להיות  חייב  האספקה  שדיוק  מכאן,  קנייתו.  למחיר  פרופורציה  שום 
 - ליקוט  דיוק   ,100%  - מלאי  אמינות   ,100%  - קליטה  דיוק  היא:  המשמעות 

100%, ותאימות הפצה - 100%.
שירותי ערך-מוסף. שירותים אלה הם פעילות משלימה בעבור לקוח המסחר 	 

ערכות  הכנת  כוללת:  הפעילות  הפריטים.  למכירה  חיוניים  והם  האלקטרוני, 
וכו'.  תוויות,  הדבקת  מחדש,  אריזה  החלפתם,  עלונים,  הוספת  )קיטים(, 
הפעילות מתבצעת בשלב הכניסה למרכז הרובוטי )לפני הפיזור לאחסנה(, או 

לקראת היציאה מהמרכז )לאחר ליקוט הפריטים(. 
)קרטון/	  אישי  הוא  סופי  לצרכן  מארז  הסופי.  לצרכן  מותאמת  אריזה 

מעטפה/שקית(, ולעתים אף ממותג, והמארז חייב להיות חדש )זאת, לעומת 
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"תהליכי העבודה במרכז הרובוטי הם מובנים ופשוטים ביותר. 
עובד חדש יכול לתפעל עמדת עבודה ביעילות, בתוך שעות 

אחדות: המערכת מסמנת לו )באמצעות צייני לייזר וצגים 
מוארים( היכן לקחת פריט והיכן להניחו. כל מה שהעובד צריך 

לעשות זה לסרוק את הפריט ולאשר את ביצוע הפעולה"

יחידות אחסון מרובות תאים

רובוט משנע יחידת אחסון מרובת תאים

שינוע יחידות אחסון מרובות תאים לעמדות הליקוט
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רבה  חשיבות  יש   .)B2B לקוחות  אצל  המקובל  במארזי-אב,  חוזר  שימוש 
פריטים על  מרבית  ולהגנה  תכולתו,  את  התואם  בגודל  המארז   לבחירת 

שבירים/רגישים.
גבוהה; 	  מיגוון ערוצי הפצה. המיגוון הכרחי, כדי שמחד, תובטח רמת שירות 

ומאידך, מסירת המשלוח תתבצע בעלות נמוכה. מיגוון הערוצים כולל: מסירה 
עם שליח, או איסוף עצמי בנקודת מסירה )חנות או "לוקר"(. בדרך-כלל, ספק 
מרבי  ערך  להפיק  כדי  בלדרות,  חברות  כמה  מפעיל  מקוון  לסחר  שירותים 

)לחלק מן החברות יש יתרון יחסי באזורי הפצה מסוימים(. 
לחנות 	  מתממשקת  המידע  מערכת  מקוון.  לסחר  ייעודית  מידע  מערכת 

וניהול  מחסן  )ניהול  הארגון  של  המחשוב  למערכות  הלקוח,  של  המקוונת 
מדויק  מידע  לספק  חייבת  המערכת  הסופי.  הצרכן  של  ולאפליקציה  הפצה(, 

וללקוח.  לארגון  ועסקי(  )תפעולי  מיטבי  ניהול  לאפשר  כדי  ובזמן-אמת, 
סטטוס  על  למידע  גישה  הסופי  לצרכן  מאפשרת  המערכת  על-כך,  נוסף 
רמת על  משוב  מתן  מסירה(,  שליח/עיכוב  )הגעת  התראות  קבלת   המשלוח, 

השירות, וכו'.
יכול 	  )הוא  מאוד  גבוה  הוא  מקוון  בסחר  ההחזרות  שיעור  בהחזרות.  טיפול 

להגיע ל-30% מן המכירות(, ולכן נדרש מערך טיפול החזרות אפקטיבי ויעיל. 
הטיפול כולל: איסוף ההחזרה וקבלתה, בדיקה ויזואלית של פריט, מיון על-פי 

מצבו )שמיש/לא שמיש(, ניקוי חיצוני, הסרת תוויות, החלפת מארז, וכו'.

מרכז רובוטי חכם לסחר מקוון
eGold כולל תשתיות ומערכות חכמות מן המתקדמות בעולם.  המרכז הרובוטי 
כגון:  פעילויות,  למיגוון  ייעודיות  עמדות  ותפעול;  אחסון  אזורי  כולל:  המרכז 
טיפול  בשקים(,  חבילות  )אריזת  משלוחים  הכנת  אריזה,  ליקוט,  פיזור,  קליטה, 
מרובות-תאים  אחסון  יחידות  המשנעים  ניידים,  רובוטים  וכן  וכו';  בהחזרות, 
לבין  האחסון  אזורי  בין  מתבצע  השינוע   .]MSU's[  )Multiple Storage Units(
 .)Goods-to-Person( האדם"  אל  "הסחורה  בשיטת  והליקוט  הפיזור  עמדות 
המידע  מערכת  באמצעות  מונחות  הרובוטי,  במרכז  המתבצעות  הפעולות,  כל 

.)System directed(
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קצב ההזמנות באינטרנט מאופיין בעומסים קיצוניים ובשונות 
גבוהה ביותר. לדוגמה, כמות ההזמנות בסוף שבוע יכולה להיות 

פי חמישה מכמות ההזמנות באמצע השבוע. האתגר האמיתי 
 Cyber" ,"Black Friday" :הוא בימים של חגיגת קניות )כגון

Monday", "יום הרווקים הסיני", וכו'(

מיקום פריט בתא הזמנה

סריקת פריט שלוקט ליקוט פריט על-פי אור
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להלן תהליכי העבודה העיקריים במרכז הרובוטי:
כל 	  של  וסריקה  מארזים  פתיחת  כולל  הקליטה  תהליך  משלוחים:  קליטת 

זיהוי מלא ברמת פריט(. אם צריך, אחראי הקליטה סורק  פריט בנפרד )קרי, 
סוגי  מיגוון  מכיל  מתקבל  מארז  כאשר  סידורי.  מספר  או  אצווה,  מספר  גם 
פריט, מתבצע מיון על-פי מק"ט )או על-פי קטיגוריה אחרת(. בסיום הקליטה, 
הפריטים משונעים לעמדת הפיזור, והם ממוקמים במדפי פיזור )כולל שיוך של 

כל פריט לתא באמצעות סריקה(.
לעמדת 	   )MSU( מרובת-תאים  אחסון  משנע יחידת  רובוט   : לאחסון פיזור 

בשיטת   MSU-ה לתאי  אותם  מפזר  הפריטים  פיזור  על  והאחראי  הפיזור, 
"פיזור על-פי אור" )Put-to-Light(. קרי, צג מואר מסמן את התא, שממנו יש 
לקחת את הפריט; וקרן לייזר מסמנת לאיזה תא יש לפזר אותו. במהלך הפיזור, 
האחראי סורק פריט אחר פריט, וכך כמויות הפריטים ב-MSU ובמדף הפיזור 

ללקוחות  שקופים  אלה  נתונים  תצוגה.  במסכי  מוצגות  והן  מייד,  מתעדכנות 
הממוקם  )פריט  העסקית  פעילותם  את  לקדם  להם  ומאפשרים  בזמן-אמת, 

ב-MSU הוא זמין למכירה(.
ליקוט פריטי הזמנה: בדומה לקודם, המלקט עומד מול יחידת אחסון מרובת-	 

Pick-to-( אור"  על-פי  "ליקוט  בשיטת  פריטים  מלקט  והוא   ,)MSU( תאים 
light(. במהלך הליקוט, הוא סורק פריט אחר פריט. הליקוט מתבצע בשיטת 
קרי,   .)Pick by Item pick by order( הזמנה"  על-פי  פריט,  על-פי  "ליקוט 
ליקוט פריט מסוים )בעבור הזמנות שונות(, תוך שיוך הפריט להזמנה הנכונה. 
גם כאן, כמויות הפריטים ב-MSU ובמדף הליקוט מתעדכנות מייד, והן מוצגות 
הם  הליקוט  במדף  התאים  כי  לציין,  חשוב  תצוגה.  מסכי  באמצעות  למלקט 
בעמדות  לאורזים  לאפשר  כדי  זאת,  ובעורף(.  )בחזית  הצדדים  משני  פתוחים 

האריזה לקחת פריטי הזמנות מוכנות ולאורזם.

אריזת מארזי משלוח: לכל עמדת ליקוט צמודות ארבע עמדות אריזה )קצב 	 
מסמנים  ירוק  בצבע  מוארים  צגים  הליקוט(.  מקצב  יותר  איטי  הוא  האריזה 
הטיפול  את  מאשר  האורז  מלאה".  "הזמנה  המכילים  התאים,  את  לאורז 
בהזמנה, והמערכת מציגה לו את הוראת האריזה: רשימת הפריטים בהזמנה, 
וסוג מארז המשלוח )כגון קרטון ממותג בגודל מסוים(. האורז סורק פריט אחר 
ומכניס את הפריטים למארז. האורז  פריט, סורק את ברקוד מארז המשלוח, 
סוגר את המארז, מדביק עליו תווית משלוח )שבה מצוינים פרטים, כגון: שם 
הנמען, כתובתו, שם המפיץ, מס' קו ההפצה, מס' ההזמנה, וכו'(, ואם צריך, הוא 
מדביק גם תווית "שביר" על המארז. האורז סורק את תווית המשלוח, ומניח 

את המארז בדולב.
המשלוחים, 	  מיון  למערכת  הדולב  את  משנע  מחסן  עובד  משלוחים:  מיון 

ומשייכת  המארזים  את  ממיינת  המערכת  המשלוח.  מארזי  את  אליה  ומעביר 
אותם לקו ההפצה הייעודי של כל מפיץ. צג מואר מסמן לעובד המחסן לאיזה 
תא להעביר את מארז המשלוח. העובד סורק את מארז המשלוח ומעביר אותו 
לשק המונח בתא. לאחר מילוי השק, העובד קושר את קצהו באזיקון, וסורק 

את ברקוד האזיקון.
סורק 	  משלוחים.  עמדת  אל  מגיע  מחסן  עובד  המשלוחים:  לרציף  העברה 

ברקוד  סריקת  )תוך  השינוע  לכלי  שק  אחר  שק  ומעביר  העמדה,  מספר  את 
אותם  משייך  והוא  המשלוחים,  לרציף  השקים  את  משנע  העובד  האזיקון(. 

לעמדת ההפצה )סריקה של אזיקון השק ושל עמדת ההפצה(.

חדש  עובד  ביותר.  ופשוטים  מובנים  הם  הרובוטי  במרכז  העבודה  "תהליכי 
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לקוח המסחר האלקטרוני )חברה או עסק( יעדיף תמיד לקבל 
 ,]E2E Services[ )End-to-End Services( "שירות מקצה לקצה"

ולא להתעסק עם גורמים רבים בשרשרת האספקה, כגון: 
משלח בין-לאומי, עמיל מכס, מוביל יבשתי, מסוף מטענים, 

שירותי מחסן, חברות הפצה, שירות לקוחות, וכו'

הדבקת תווית משלוח

מבט על תאי ההזמנות מכיוון עמדת האריזה

סגירת מארז משלוח
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לו  מסמנת  המערכת  אחדות:  שעות  בתוך  ביעילות,  עבודה  עמדת  לתפעל  יכול 
מה  כל  להניחו.  והיכן  פריט  לקחת  היכן  מוארים(  וצגים  לייזר  צייני  )באמצעות 
שהעובד צריך לעשות זה לסרוק את הפריט ולאשר את ביצוע הפעולה. תהליכים 
מאפשרים  והם  מיוחדת,  מיומנות  עם  כוח-אדם  העסקת  מחייבים  אינם  אלה 
וגם  עומס/שפל(  לעתות  העובדים  מצבת  )התאמת  מרבית  תפעולית  גמישות 
יותם  יעילות גבוהה ביותר )קצב ביצוע מהיר ומחיר אטרקטיבי ללקוח(", אומר 
פריט/מארז  ברמת  מבוקרים  במרכז  העבודה  תהליכי  "כל  מוסיף:  והוא  ארי.  בן 

המערכת  אם  לדוגמה:  תקלה.  התרחשות  למניעת  פעולות  כוללים  והם  משלוח, 
מזהה אי-התאמה בתהליך העבודה, היא עוצרת לחלוטין את הפעילות בעמדה, 
עד שמגיע המנהל האחראי; בעת החלפת משמרת, המערכת מחייבת את העובד 
כמות  לעומת  פיזית,  כמות  של  )השוואה  בתאים  הפריטים  תאימות  את  לאמת 

רשומה בצגים(, כדי להבטיח אמינות מלאי מלאה; ועוד".

מנכ"ל החברה אריה קרמן מסכם: "המרכז הרובוטי החדשני ומיגוון היכולות של 
בתחום  ללקוחות  המיטבי  הפתרון  את  לתת  לנו  מאפשרים  בונד-קונטרם  גולד 
המסורתיים  שירותינו  את  מרחיב  הפתרון  מזו,  יתרה  האלקטרוני.  המסחר 
בשרשרת ה-B2B לפתרונות מתקדמים בשרשרת ה-B2C. אמשיך לפעול במרץ 
המרבי  הערך  את  ולתרום  העת  כל  להתחדש  כדי  שלי,  המופלא  הצוות  עם 

ללקוחותינו בכל התחומים". 

לילה.  דניאל  צלם:  בונד-קונטרם.  גולד  קבוצת  באדיבות  הן  בכתבה  התמונות 

.www.goldbond.co.il :לפרטים נוספים, צפו באתר החברה

ה ק פ ס א ה ת  ר ש ר ש ב ה  מ ו י  49מ

המרכז הרובוטי eGold כולל תשתיות ומערכות חכמות מן 
המתקדמות בעולם. המרכז כולל: אזורי אחסון ותפעול; עמדות 

ייעודיות למיגוון פעילויות, כגון: קליטה, פיזור, ליקוט, אריזה, 
הכנת משלוחים )אריזת חבילות בשקים(, טיפול בהחזרות, 

וכו'; וכן רובוטים ניידים, המשנעים יחידות אחסון מרובות-תאים 
]MSU's[ )Multiple Storage Units(

סריקת מארזי משלוח בתהליך המיון

שקי משלוחים על-פי קווי הפצה העברת מארזי משלוח למערכת מיון המשלוחים

http://goldbond.co.il
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ואת  לצרכנים,  הבטחתה  את  לקיים  הדרך  את  בחדשנות  רואה  שטראוס"  "קבוצת 
הבסיס לשמור על הקבוצה, כחברת מזון דינמית ותוססת הממשיכה להתרחב, להגיע 
לצרכנים בישראל וברחבי העולם, ולהשיג צמיחה עסקית. כחלק מתפישה זו, שרשרת 
מוצרי  את  לספק  ומאפשרת  גמישה  חדשנית,  היא  שטראוס  קבוצת  של  האספקה 
בחשבון  הביא  החדשנית  השרשרת  תכנון  מרביות.  וביעילות  באפקטיביות  החברה 
את המגמות בשוק המזון, ובזכות תכנון זה, השרשרת מסוגלת לתת מענה הולם על 
ביקושים משתנים ועל עומסי קיצון. משבר נגיף הקורנה, שפרץ בתחילת שנת 2020, 
קצר  זמן  בפרק  בביקוש",  "קפיצה  על  לענות  הצורך  בגלל  המזון  לענף  אתגר  היווה 
יכולתה של קבוצת שטראוס  זו, הוכיח את  ביותר. ניהול שרשרת האספקה, בתקופה 
להגיב במהירות, לענות בצורה הולמת על גידול בביקושים, ואף לממש יתרון תחרותי 

אלי יצחקוב וחגית עמאר בן עזראבעתות משבר

"בחודש מרץ 2020, כאשר נגיף הקורונה )COVID-19( החל להתפשט במהירות, 
)מגיפה רבתי(,  ׳פנדמיה׳  וארגון הבריאות הבין-לאומי הכריז על  ברחבי העולם, 
שעד  מושגים,  האספקה.  שרשרת  של  האמיתית  המבחן  תקופת  שזאת  הבנתי 
 Hybrid" או ,"Agile Supply Chain" כה נהגתי להזכירם במצגות ניהוליות )כגון
הבסיס  את  שיהוו  אלה,  והם  המציאות  במבחן  עומדים   ,)"Supply Chain
התחרותי  היתרון  וליצירת  העסקית,  הרציפות  להבטחת  והחשוב  המשמעותי 
ודאות". כך אומר משה ריעני, סמנכ"ל שרשרת  בתקופה של עמימות ושל חוסר 
האספקה בשטראוס ישראל, והוא מוסיף: "מייד הקמנו ‘חמ"ל קורונה' בחטיבת 
שרשרת האספקה. צוות החמ"ל כלל את בעלי התפקידים הבאים: מנהל התכנון, 
מנהל רכש חומרי-הגלם והאריזה, מנהלת השילוח, מנהל הלוגיסטיקה, וסמנכ"ל 
שרשרת האספקה. הצוות ניתח את האירועים השוטפים, והחל לנהל את הסיכונים 
בשרשרת האספקה: זיהוי הסיכונים, הערכתם, ניהולם במהירות ובקרתם; מהלך, 

שלימים הוכיח את עצמו כהחלטה נכונה ומוצלחת".

צוות החמ"ל זיהה את האתגרים העיקריים הבאים:
)עקב שיבושים בהובלות 	  לישראל  וחומרי-אריזה  קשיים בהבאת חומרי-גלם 

ימיות ואוויריות(.
בארץ 	  משמרות  מהשבתת  ו/או  ייצור,  קווי  מעצירת  מפעלים,  מסגירת  חשש 

ובחו"ל.
פגיעה אפשרית במקורות האספקה של המפעלים/ספקי הארגון.	 
התמודדות עם עומסים בשרשרת האספקה בישראל )הובלה, מרכז לוגיסטי, 	 

הפצה, וכו'(.

ה ק פ ס א ה ת  ר ש ר ש ב ה  מ ו י  מ 52

 שרשרת אספקה
חדשנית וגמישה
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הנהלת  האלה,  האתגרים  את  לנהל  כדי 
שרשרת האספקה פעלה בערוצים הבאים:

קשר  • יצירת  מקומיים:  בספקים  תמיכה 
עם כל הספקים המקומיים, והנגשת מידע 
חיוני להבטחת רציפות פעילותם העסקית. 
קרן  על  הספקים  עדכון  על-כך,  נוסף 
כדי  הקימה,  שטראוס  שקבוצת  תמיכה, 
לסייע להם להתמודד עם אתגרי המציאות 
בספקים  )"תומכים  והמורכבת  החדשה 

שלנו מכל הלב ובכל מצב..."(.
ספקים בחו"ל: יצירת קשר עם כל הספקים  •

ומשלוחים  הזמנות  והגדלת  בחו"ל, 
על  הפיקוח  הבטחת  רלוונטיים.  במקרים 
הכשרות במפעלים, באמצעות ניוד משגיחי 
כשרות מישראל וניוד משגיחים בין מדינות 

שונות - הכול על-פי מגבלות הסגר במדינות אלו. ניהול קשר ישיר עם הספקים 
בחו"ל, ומעקב תדיר על תפוקות הייצור שלהם.

תדירות  • את  הגביר  השילוח  מרכז  המשלוחים:  אספקת  על  הדוקה  בקרה 
מצב  אחר  מקרוב  עקב  וגם  וביבשה,  באוויר  בים,  המשלוחים  על  המעקב 
תמונת  נתן  המרכז  יום,  בכל  )"פעיל"/"מושבת"(.  השונות  במדינות  הנמלים 
מצב על כמות המכולות, על מיקומן, ועל צפי הגעתן לארץ. זאת, כדי לאפשר 

תזמון מיטבי של הייצור, על-פי זמינות החומרים הצפויים להגיע.

היחידות העסקיות  • הבטחת אספקה: הנהלת שרשרת האספקה בשיתוף עם 
יצרו תכניות ייצור חלופיות למוצרים חסרים )כגון ייצור מוצרים דומים בפורמט 

שונה(.
מזון,  • למוצרי  בביקושים  הגידול  על  הולם  מענה  הייצור:  קיבולת  הגדלת 

ולקצב  הייצור  ליכולות  הגדול,  לביקוש  המוצרים  מיגוון  התאמת  באמצעות 
הגעת חומרי-הגלם; ומיקוד הייצור, בין היתר, במוצרים חיוניים. השינוי איפשר 
להפחית את זמני הכיוונון )Set-up( של המכונות בקווי הייצור, ותרם להגדלה 

משמעותית בתפוקה.
נפחיים  • מוצרים  אספקת  ללקוחות:  מהמפעלים  הישירה  האספקה  הרחבת 

הרחבת  המפעלים.  מן  ישירות  וכו'(  קפה,  "דוריטוס",  "תפוצ'יפס",  )כגון: 
והפחיתה את עומס  מיידי על הגידול בביקוש  נתנה מענה  האספקה הישירה 

הפעילות במרכזים הלוגיסטיים.
לעבודה  • קבועות,  עובדים  קבוצות  ציוות  בקפסולות:  עבודה  צוותי  סידור 

במשמרות )במפעלים, במרלו"ג ובמטה(. זאת בראש ובראשונה, כדי להבטיח 
את בריאות העובדים, ולמזער את הסיכון להדבקה ולהידבקות, וכמובן גם כדי 

למנוע השבתה )כוללת או חלקית( של מערכי התפעול והאספקה.
ל-24  • וללקוחות  לספקים  הפעילות  הרחבת  האספקה:  חלונות  הרחבת 

בשעות  סחורות  של  פריקה/טעינה  אפשרה  הטווח  הרחבת  ביממה.  שעות 
ובהפצת  גמישות מרבית בהובלות למרלו"ג  ההרחבה אפשרה  והלילה.  הערב 

הסחורות ללקוחות, וכן את הפחתת העומס בתהליכי האספקה.

על  • המלאי,  על  תדיר  מעקב  שירות:  רמת  ועל  אספקות  על  ממוחשב  מעקב 
האספקות ועל המכירות. המעקב מתבצע באמצעות לוח מחוונים )"דשבורד"( 
 Key( ביצוע  מדדי  מיגוון  על-פי  היומיים,  הביצועים  את  המציג  ממוחשב, 
לדוגמה:  המכירה.  אחת מקטיגוריות  בכל   ]KPI's[  )Performance Indicators
מצטבר,  אספקה  שיעור  יומי,  אספקה  שיעור  מצטבר,  מכירות  יומי,  מכירות 
רמות מלאי, טריות המלאי, החזרות יומי, החזרות מצטבר, וכו'. המידע מאפשר 
הניתן  השירות  רמת  לשיפור  מיטביות  החלטות  קבלת  וגם  מלאה  בקרה 

ללקוחות.
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"ההצלחה מבוססת על תהליכים מתקדמים של תכנון 
המכירות והתפעול, שהטמענו בשרשרת האספקה. תהליכים 
שיישמנו במהלך השנים, וכמו כן בזכות תשתיות לוגיסטיות 

חדשניות וגמישות, שקבוצת שטראוס בנתה בשנים האחרונות"
מבנה המרלו"ג 

משה ריעני, סמנכ"ל שרשרת 
האספקה, שטראוס ישראל. 

צילום: סיון פרג'

בניין המשרדים והגשר אל המרלו"ג



ח ט ש ה מ ם  י ר ו פ י ס

למרות  ביותר,  גבוה  אספקות  בשיעור  לעמוד  "הצלחנו  ריעני:  משה  לדברי 
שהביקוש למוצרים זינק משמעותית כלפי מעלה. ההצלחה מבוססת על תהליכים 
 )Sales and Operation Planning( והתפעול  המכירות  תכנון  של  מתקדמים 
]S&OP[, שהטמענו בשרשרת האספקה. תהליכים שיישמנו במהלך השנים, וכמו 
כן בזכות תשתיות לוגיסטיות חדשניות וגמישות, שקבוצת שטראוס בנתה בשנים 

האחרונות".

מרלו"ג חדשני ומתוחכם
המרלו"ג של שטראוס בפארק העסקים והלוגיסטיקה שוהם הוא מיתקן מרשים, 
כ-500  הייתה  הקמתו  ועלות  דונם,  כ-72  המרלו"ג  של  שטחו  ומתוחכם.  חדשני 
)פערי  טופוגרפיה  בעיות  בגלל  מורכב  אתגר  היווה  המרלו"ג  תכנון  ש"ח.  מיליון 
גובה משמעותיים בשטח המגרש(, אך הפתרון של המתכננים היה יצירתי במיוחד: 
זה(.  לצד  זה  )במקום  זה  מעל  זה  ויבש(  )מצונן  לוגיסטיקה  מחסני  שני  הקמת 
פתרון זה שומר על יכולת הרחבה עתידית, והוא מבטיח יעילות תפעולית שוטפת.

מחסנים  שני  משרדים;  בניין  מרכזיים:  רכיבים  שלושה  כולל  שטראוס  מרלו"ג 
לוגיסטיים, המשרתים את כל היחידות העסקיות של שטראוס; ומחסן אוטומטי. 
באמצעות  המרלו"ג  למבנה  מחובר  והוא  המגרש,  בחזית  עומד  המשרדים  בניין 
מעל  המרלו"ג  של  התפעולי  השטח  את  וחוצה  הכביש  מעל  העובר  מעוצב,  גשר 
של  בטוחה  תנועה  מאפשר  הבטוח",  "המעבר  שנקרא  זה,  גשר  התפעול.  רצפת 
המשאיות  של  דרכן  את  לחצות  בלי  התפעולי,  לשטח  המשרדים  מבניין  עובדים 

ואת רצפת התפעול.

המסוגל  ויבשים,  מצוננים  מזון  למוצרי  מתוחכם  מרכז  הוא  שטראוס  "מרלו"ג 
לתת מענה הולם גם  בעומסים חריגים", אומר משה ריעני, והוא מוסיף: "תפישת 
לתת  יכולת  קרי,  מרבית.  תפעולית  גמישות  על  מבוססת  המרלו"ג  של  התכנון 
לפעול  וכן  אחוזים(,  עשרות  של  )בשיעור  משתנים  ביקושים  על  הולם  מענה 

מיטבית בעומסי קיצון עם תוספת שולית בכמות כוח-אדם תפעולי".

 15 של  אחסון  קיבולת  בעל  והוא   ,2015 בשנת  לפעול  החל  שטראוס  מרלו"ג 
אלף משטחים. המרלו"ג כולל: מערכות אוטומטיות לאחסון משטחים ולאחזורם 

)שני מחסנים, שגובה   ,]AS/RS[  )Automated Storage and Retrieval System(
כל אחד מהם הוא 35 מ' ובכל מחסן טמפרטורה שונה(, מערכות לאחסון מטענים 
קטנים )Miniload(, מערכות אחסון דינמיות )Flow-Rack(, מערכות ליקוט על-פי 
קול )Pick by Voice(, 480 נקודות איתור לריענון אוטומטי, 980 מ' של מסועים, 
ו-78 רמפות הפצה. בכל יום, 250 משאיות )נכנסות ויוצאות( פוקדות את המרלו"ג.

את  שמנתבות  עבודה,  פקודות  באמצעות  מיטבית  מתבצע  ההזמנות  "ליקוט 
שלמים  משטחים  ליקוט  המוצר:  מאפייני  על-פי  השונות,  למערכות  הליקוט 
ידני  וליקוט   ,Miniload-ה ממערכת  קרטונים  ליקוט   ,AS/RS-ה ממערכת 
הסחורות  כל  את  משלבת  המחשוב  מערכת  בהמשך,  האחרות.  המערכות  מן 
למשלוחים ברמפות ההפצה", אומר משה ריעני, והוא מוסיף: "התהליך מתבצע 
ביעילות וברמת דיוק גבוהות, ותוך שמירה על כללי בטיחות מחמירים, ובסיומו, 

הסחורות מופצות לאלפי נקודות מכירה בכל רחבי ישראל". 

באתר:  צפו  נוספים,  לפרטים  שטראוס.  קבוצת  באדיבות  הן  בכתבה  התמונות 

.www.strauss-group.co.il
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קבוצת שטראוס )שטראוס-גרופ( היא חברה בינלאומית עם בסיס 
אלה  ליבה.  עסקי  ארבעה  של  פורטפוליו  המנהלת  בישראל,  בית 
מובילות: בריאות  עולמיות  המספקים מענה מתאים לשתי מגמות 

ואיכות חיים לצד פינוק והנאה.
שטראוס מפתחת את עסקיה ומנהלת אותם במטרה להציע מיגוון 
רחב של מותגי מזון ומשקאות איכותיים לכלל האוכלוסייה. הקבוצה 
מעסיקה יותר מ-14,000 עובדים ברחבי העולם, היא פעילה ביותר 
שיתופי  מקיימת  שטראוס  ייצור.  אתרי   27 ומפעילה  מדינות,  מ-20 
 ,"Haier"  ,"Virgin" כגון:  מובילים,  רב-לאומיים  תאגידים  עם  פעולה 

"Danone" ,"PepsiCo", ועוד.
והמשקאות  המזון  לחברת  נחשבת  שטראוס  בינלאומית,  כחברה 
השנייה בגודלה, בישראל, והגדולה ביותר מבחינת היקף הפעילות 
החל   - פעילות  תחומי  במיגוון  פעילה  ישראל  שטראוס  הגלובלית. 

וממתקים,  מלוחים,  חטיפים  טריים,  סלטים  דרך  חלב,  ממוצרי 
בכל  החברה  מותגי  ועוד.  בדבש,  זית,  בשמן  במים,  בקפה,  וכלה 
בישראל,  המזון,  בשוק  מוביל  מעמד  בעלי  הם  הליבה  קטיגוריות 
וכוללים רבים מן המוצרים האהובים, המועדפים והנוסטלגיים של 

הצרכנים הישראלים. 
 18 מפעילה  והיא  עובדים,  כ-6,000  מעסיקה  ישראל  שטראוס 
בצפון  מצפת  לוגיסטיים  ומרכזים  ייצור  אתרי  הכוללים  אתרים, 
הארץ ועד ליטבתה ולאילת בדרום המדינה. מוצרי החברה מופצים 

בכ-12,000 נקודות מכירה.
לאורך השנים, שטראוס מקדישה משאבים רבים במטרה להבאת 
תוך  הישראלי,  הצרכן  של  לשולחנו  המיטביות  והאיכות  החדשנות 
הקפדה על הסטנדרטים המתקדמים ביותר בעולם, בתחומי פיתוח 

המזון וייצורו.

מי היא קבוצת שטראוס?

"ליקוט ההזמנות מתבצע מיטבית באמצעות פקודות עבודה, 
שמנתבות את הליקוט למערכות השונות, על-פי מאפייני 

המוצר: ליקוט משטחים שלמים ממערכת ה-AS/RS, ליקוט 
קרטונים ממערכת ה-Miniload, וליקוט ידני מן המערכות 

האחרות. בהמשך, מערכת המחשוב משלבת את כל הסחורות 
למשלוחים ברמפות ההפצה"

סמי-טריילר קירור ברמפת פריקה/טעינה. צילום: יחצ

"תפישת התכנון של המרלו"ג מבוססת על גמישות תפעולית 
 מרבית. קרי, יכולת לתת מענה הולם על ביקושים משתנים,
וכן לפעול מיטבית בעומסי קיצון עם תוספת שולית בכמות 

כוח-אדם תפעולי"

http://www.strauss-group.co.il


אזור הליקוט. ברקע מערכת ה-Miniload. צילום: יחצ





 השפעת מגיפת הקורונה
"Intralogistics"-על ענף ה

הדחיפה לאוטומציה של 
המחסנים הייתה במלוא 

עוצמתה לפני המגיפה, אך 
היא אילצה את הנהלות 

החברות לשנות את 
האסטרטגיה שלהן בתחום 
האוטומציה של המחסנים 

מקטיגוריית "טוב שיש" 
לקטיגוריית "חובה שיהיה", 

אם החברות רוצות זכות 
קיום בענף הלוגיסטי

שהופיעו  מאמרים,  של  תמציתית  סקירה  הוא  זה  מאמר 
בעיתונות המקצועית הלוגיסטית, בנושא השפעת מגיפת 

הקורונה על ענף ה-Intralogistics בעולם.

רבות,  חברות  על  לרעה  השפיעה  הקורונה  מגיפת  בעוד 
כולל פשיטות רגל וסגירת חברות, הרי לעומתן היו חברות 
שהתנהגות  מפני  מאוד,  חזקה  צמיחה  שחוו  אחרות, 
הצמיחה  את  האיצה   COVID 19-ה בתקופת  הקניות 

.)E-Commerce( במסחר האלקטרוני

 Digital Economy( הדיגיטלית  הכלכלה  מדד  על-פי 
DEI[ )Index[, המכירות המקוונות בחודשים אפריל-מאי 
הרגילה  המכירות  תנופת  תקופת  את  ב-7%  עברו   2020
חוו  מחסנים  ומפעילי   ,2019 נובמבר-דצמבר  בחודשים 
הובילו  אלו  רמות  יום.  מדי  יוצאות-דופן  ביקוש  רמות 
חלקן  וכך  הלוגיסטית,  הפעילות  בנפח  משמעותי  לגידול 
מסך  מכ-2%  גדל  המקוונות  הקמעונאיות  המכירות  של 
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created by freepik

מסך  לכ-22%  להגיע  צפוי  זה  חלק  לכ-13%.  המכירות 
המכירות עד שנת 2026.

בדרך- גם  אלא  במהירות,  גדלים  המשלוח  נפחי  רק  לא 
לוגיסטית  עבודה  דורשת  מקוונת  קמעונאות  כלל 
הפועלת  קמעונאות,  מאשר  פריט  כל  בעבור  יותר  רבה 
באמצעות רשת חנויות. זאת, מפני שמכירות מקוונות מן 
 ]B2C[  )Business to Consumer( לצרכן"  "עסק  הסוג 
ומשלוח  אריזה  שקילה,  איכות,  בדיקת  איסוף,  כוללות: 
פרטניים בניגוד למודלים השגרתיים של מכירות מן הסוג 
"עסק לעסק" )B2B[ )Business to Business[, הכוללים 

אספקת סחורות בכמויות גדולות לחנויות הקמעונאים. 

משאבי  בתחומי  רבים  מחקרים  המגיפה,  לפני  כבר 
מהווה  כוח-אדם  גיוס  כי  הראו,  הלוגיסטיים  האנוש 
אתגר משמעותי בעבור מפעילי המחסנים. עם התגברות 
המגיפה, הטלת סגר תנועה נרחב, סגירת חנויות וקניונים, 
במרבית  מתאים.  כוח-אדם  במציאת  רב  קושי  נוצר  וכו', 
השגת  את  מאפשר  אינו  חדש  תגבור  צוות  גם  המקרים, 
התפוקה הרצויה ואת קצב זרימת המוצרים הרצוי במחסן, 

למרות תוספת העובדים.

מחקרים מצביעים שבמחסן ממוצע, עדכון מהיר של צוות 
חדש, כדי שיוכל להשיג ביצועים יעילים דומים לביצועי צוות 
מבוסס, נמשך כחודש לעומת תקופות עמוסות אופייניות 
העלולות להימשך שלושה חודשים. המשמעות היא: צוות 
לא  )ה"פיקים"(  העומס  בנקודות  לטפל  שנשכר  התגבור 

יוכל לעבוד ביעילות במשך שליש מאותו הזמן.

שימוש בציוד-קצה מיושן במחסנים עם "מסכים ירוקים" 
מסורבלים  ותהליכים  מורכבים  תפריטים  מיושנים, 
ליקוט  טכנולוגיות  וללא  מגע  מסכי  ללא  ומעייפים, 
מתקדמות, הרי בעבור עובדים צעירים, שגדלו בעולם של 
צעדו  הם  כאילו  נראה  ומתקדמת,  ידידותית  טכנולוגיה 
מנסים  הם  כאשר  לפחות,  עשורים  בשני  בזמן,  לאחור 

להשתלב בסביבת המחסן.
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רבה,  אי-ודאות  יצרו   COVID-19-ה ומגיפת   2020 שנת 
באוטומציה  השימוש  על  יותר  גדול  זרקור  הציבו  והן 
במחסנים, ברחבי העולם. זאת, כדי להפיץ נפח גבוה יותר 
של מוצרים חיוניים, ולעמוד ביעדי מסירה 'באותו היום', 

או לנסות להוסיף יכולות עבודה מרוחקות יותר.

הדחיפה לאוטומציה של המחסנים הייתה במלוא עוצמתה 
לפני המגיפה, אך היא אילצה את הנהלות החברות לשנות 
את האסטרטגיה שלהן בתחום האוטומציה של המחסנים 
מקטיגוריית "טוב שיש" לקטיגוריית "חובה שיהיה", אם 

החברות רוצות זכות קיום בענף הלוגיסטי. 

אחת מן הלמידות של המגיפה היא, שיש להביא בחשבון 
גלובליזציה,  האוכלוסייה,  הזדקנות  כגון:  מגה-מגמות, 
עולם  ירוקה,  לוגיסטיקה  ניידות,  ובטיחות,  בריאות 
להן  לתת  ודיגיטציה,  אינדיבידואליזציה  עיור,  אוטונומי, 
כדי  ארוך-טווח,  ארגוני  בחזון  אותו  ולשלב  הולם  משקל 
שלאחר  השוק  מחקר  על-פי  אתגר.  לכל  מוכנים  להיות 
צפוי  המחסנים  של  האוטומציה  שוק  וניתוחו,  הפנדמיה 
בגידול   2026 שנת  עד  דולר  מיליארד   30 של  לסך  להגיע 

שנתי של כמעט 14%, בין השנים 2026-2020. 

המסחר  של  בצמיחה  השוק  צמיחת  את  להסביר  אפשר 
האלקטרוני, בערוצי הפצה רב-ערוציים, בגלובליזציה של 
רשתות שרשרת האספקה, בהופעתם של רובוטים ניידים 

אוטונומיים ובצורך העולה במסירה באותו יום.

והמתפתחות  לאחר מגיפת הקורונה, המגמות החשובות 
מרכזי  אלקטרוניות,  מכולת  חנויות  צמיחת  יהיו:  ביותר 
 ,]MFC[  )Micro Fulfillment Centers( מיקרו-הגשמה 
מחסנים עירוניים ומחסני קירור אוטומטיים, הממוקמים 
של  מהירה  אספקה  להבטחת  והשכונות  הערים  בתוך 

מוצרים לצרכנים. 

הטמעת  לאמץ  החלו  כבר  בעולם  מובילים  קמעונאים 
זאת,  מלבד  המגיפה.  במהלך  אלו  חדשות  טכנולוגיות 

גם  מוצר  יחידות  של  מהיר  לליקוט  חכם  ליקוט  יצרניות 
הזמנות  לבחירת  חדשות  אטרקטיביות  יכולות  פיתחו 

בהגשמת מסחר אלקטרוני.

שוק הרובוטים האוטונומיים התרחב בצורה משמעותית 
מונחים  "רכבים  הסוגים:  מן  אוטומטיים  פתרונות  מאוד. 
 ]AGVs[  )Automated Guided Vehicles( אוטומטית" 
 Autonomous Mobile( אוטונומיים"  ניידים  ו"רובוטים 
במחסנים  העיקרי  הטרנד  הם   ]AMRs[  )Robots
קמעונאיים, עקב ביקוש רב בתחום המסחר האלקטרוני, 
שינוי  ללא  רובוטים,  רשת  בפריסת  הרבה  והגמישות 

משמעותי בתשתית המחסנים הקיימת.

עם זאת, הפתרון עדיין איטי מעט מבחינת קצב הליקוט 
האוטומטיות  והאחזור  האחסון  מערכות  לעומת  לשעה, 
AS/[  )Automated Storage and Retrieval Systems(
RS[, אך פתרון זה מועדף במחסנים קטנים ובינוניים, בשל 
יותר, פריסה מהירה ועלייה מיידית לאוויר!  עלות נמוכה 
צפוי   AGV/AMR שוק הפתרונות האוטומטיים מן הסוג 
לחצות את רף ה-5 מיליארדי דולר בשנה עד שנת 2026, 

עם קצב גידול של כ-32% בשנה.

וממשיכה  בעולם  משתוללת  עדיין  קשה  מגיפה  לסיכום, 
שרשרת  רכיבי  בכל  לקופסה  מחוץ  חשיבה  לכפות 
אספקה שיבטיחו  פתרונות  פיתוח  וכן   האספקה, 
הזה  במסע  שלב  לאיזה  משנה  לא  יישומם.  ואת  שוטפת 
מהותי  הוא  הזמן   - ומפעיליהם  המחסנים  בעלי  הגיעו 
בהחלט בכל הנוגע למהלכם הבא. התנאים לאימוץ מהיר 
לעמוד  חובה  קיימת.  כבר  והטכנולוגיה  כאן,  נמצאים 
ובציפיות של הצרכנים, במקביל לעמידה  בקצב הביקוש 
וממפעיליהם  המחסנים  מבעלי  ידרוש  זה  קצב  בתחרות. 

לקבל החלטות מהירות ומושכלות. 

לאיציק  לפנות  אפשר   .A.G.S מנכ"ל  הוא  דנה  איציק 

.ags@ags.co.il :באמצעות טל' 052-3327541, או בדוא"ל
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פתרונות אוטומטיים מן הסוגים: 
"רכבים מונחים אוטומטית" 

)AGVs( ו"רובוטים ניידים 
אוטונומיים" )AMRs( הם הטרנד 

העיקרי במחסנים קמעונאיים, 
עקב ביקוש רב בתחום המסחר 

האלקטרוני, והגמישות הרבה 
בפריסת רשת רובוטים, ללא שינוי 

משמעותי בתשתית המחסנים 
הקיימת

mailto:ags@ags.co.il


שרשרת האספקה - 
ההזדמנויות החבויות 

מאחורי המשבר
אחד מן הכלים 

המשמעותיים ביותר, 
בניהול שרשרת אספקה, 

הוא החדשנות הטכנולוגית. 
עם התרחבות הזירה 

הגלובלית ואתגרי העולם 
החדש, עולה הצורך ביישום 
טכנולוגיות חדשות, שיסייעו 

לצמיחה ארגונית

Align Technology מעין ניסן, מנהלת ארגון הרכש והשילוח הגלובלי, חברת

שנת המפנה של שרשרת האספקה
החשיבות  את  ביתר-שאת  הדגישה  האחרונה  התקופה 
המכרעת של ארגוני שרשרת האספקה בכלל העולם, החל 
וכלה  עסקיות,  חברות  של  וכלכלית  עסקית  בהמשכיות 
ביצירת תשתית גלובלית איתנה לאספקת חיסונים, מזון 

ואמצעים רפואיים. 

שינויים  כגון:  בעולם,  שהתרחשו  משמעותיות  תמורות 
איסור  מדינות;  בין  מעבר  הגבלת  ופוליטיים;  כלכליים 
השפיעו  חדשות,  ורגולציות  תנועה;  הגבלת  או  תנועה, 
בהתבוננות  העולם.  ברחבי  ארגונים  על  ניכר  באופן 
גורמים  כמה  על  להצביע  אפשר  רטרוספקטיבית, 
שרשרת  בניהול  מרכזיים  אתגרים  שהיוו  משמעותיים, 
האספקה: שינויים דרסטיים בביקושים ובתחזיות, מחסור 
עולמי ברכיבים קריטיים, מתקפות סייבר, היצע מצומצם 
פיזית,  עבודה  מגבלות  בינלאומית,  הובלה  אמצעי  של 
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ובין  עסקית  המשכיות  בין  האיזון  על  שמירה  וכמובן, 
שמירה על ביטחון ההון האנושי.

השור"  “שוט  אפקט  כגון  שרשרת,  תגובות  נצפו  כן  כמו 
בביקושים  שונות  שבמסגרתו   ,)The bullwhip effect(
השפיעו  הענק,  ארגוני  של  ובעיקר,  לקוחות-קצה,  של 
השוק  על  ואף  בשרשרת  הגורמים  כלל  על  בדרמטיות 
אלוקציה;  מחד,   - מרחיקי-לכת  שינויים  ויצרו  הגלובלי, 

ומאידך, סטגנציה.

 תור הזהב של ארגוני
שרשרת האספקה

הנוכחית,  לתקופה  להתייחס  אפשר  מסוימים,  במובנים 
המצויים  האספקה,  שרשרת  ארגוני  של  הזהב"  כ"תור 
כיום בקדמת הבמה. עמידתם האיתנה של ארגונים אלה 
ארגוני  כי  התפישה,  את  חידדה  זאת  קריטית  בתקופה 
תפקוד  על  מכרעת  השפעה  בעלי  הם  אספקה  שרשרת 

הארגון, לרבות:
קביעת אסטרטגיה ארוכת טווח ויישומה; •
יצירת סטנדרטיזציה של תהליכים עסקיים ולוגיסטיים; •
ניהול סיכונים והמשכיות עסקית; •
מנוע צמיחה ארגוני; •
שיפור הרווחיות וההתייעלות; •
הפחתת מלאים ושיפור התזרים הפיננסי; •
גמישות תפעולית; •
העברה יעילה מפיתוח לייצור סדרתי; •
חדשנות; •
חדשים • מוצרים  להשקת  בלוחות-זמנים   עמידה 

;]TTM[ )Time to Market(
שיפור חוויית לקוח. •

שרשרת של הזדמנויות
שרשרת  עולם  את  מחדש  עיצבו  התכופים  השינויים 

)המשך בעמ' 62(



מלגזן צריח, טבת מתחם קסם
התמונה באדיבות קבוצת צדוק



שינוי  לבצע  לצורך  תוקף  משנה  והוסיפו  האספקה, 
פרדיגמות ודרכי פעולה, וכך ליצור הזדמנויות אסטרטגיות 
תהליכים  שלושה  באמצעות  היתר,  בין  ארוכות-טווח. 

עיקריים:
בחינת מערך ניהול הסיכונים הארגוניא. 

העלולים  הסיכונים  זיהוי  תהליך  הוא  סיכונים  ניהול 
סבירות  משמעותם,  הערכת  הארגון,  את  לסכן 
סדורה,  סיכונים  ניהול  תכנית  וקביעת  התרחשותם, 
הסיכון.  מימוש  של  במקרה  יחסי  ליתרון  שתוביל 
הסיכונים בשרשרת האספקה עלולים לגרום לאובדן 
לסיכונים  לקוחות,  רצון  לאי-שביעות  הכנסות, 
בתוך  לגורמים  פיזיים  לסיכונים  ואף  משפטיים, 

שרשרת האספקה.
 "PWC“ פירמת  שערכה  סקר,  תוצאות  על-פי 
אינם  העולם  ברחבי  הארגונים  מן  כ-70%  העולמית, 
מגיבים  אלא  יזום,  באופן  סיכונים  ניהול  מבצעים 
שגרת  מקיימים  ואינם  גילוים  לאחר  הסיכונים  על 
ניהול סיכונים סדורה. תוצאות אלו עולות בקנה אחד 
עם שיבושים עולמיים בשרשרת האספקה, שעליהם 
הלכה  המגיפה,  העולם.  ברחבי  ארגונים  דיווחו 
למעשה, חשפה את פגיעותה של שרשרת האספקה.

ניהול  מערך  איכות  בין  וברור  ישיר  מיתאם  קיים 
סיכוני שרשרת האספקה ובין זמן ואופן ההתאוששות 
ממשבר, ועל כן חשיבותה של תכנית ניהול הסיכונים 

היא קריטית בכל עת.
יעזרו  הזה,  בהקשר  שעולות  משמעותיות,  שאלות 
הסיכונים  ניהול  מערך  של  ראשונית  בחינה  לבצע 

הארגוני:
האם קיימת תכנית ניהול סיכונים מתועדת? ⋅
מדידה  ⋅ מתודת  קיימת  סיכון  פרמטר  לכל  האם 

אובייקטיבית?
האם קיימת תכנית שיפור מדידה ותחומה בזמן? ⋅
האם מתקיים מעקב תקופתי קבוע? ⋅
בארגון,  ⋅ נוספים  גורמים  של  מעורבות  יש  האם 

ביישום התכנית?
האם התכנית הוכחה כיעילה בזמן משבר? ⋅
ובעל  ⋅ ייעודי  סיכונים  ניהול  צוות  קיים  האם 

מומחיות?
מהו פרק הזמן, שבו אפשר להתגבר על סיכון? ⋅

במובנים מסוימים, אפשר להתייחס 
לתקופה הנוכחית, כ"תור הזהב" 

של ארגוני שרשרת האספקה, 
המצויים כיום בקדמת הבמה. 
עמידתם האיתנה של ארגונים 

אלה בתקופה קריטית זאת חידדה 
את התפישה, כי ארגוני שרשרת 

אספקה הם בעלי השפעה מכרעת 
על תפקוד הארגון

created by freepik
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בחינת מערך ניהול שרשרת האספקהב. 
במסגרת ביצוע התכנון האסטרטגי ארוך-הטווח של 
הארגון, מומלץ לבצע סקירה מורחבת של כלל מערך 
לרבות:  סופו,  ועד  מתחילתו  האספקה,  שרשרת 
הבינלאומי  השילוח  אופן  והחיזוי,  התכנון  מערכות 
האספקה  שרשרת  מיפוי  ההפצה,  אופן  ואמצעיו, 
המלאי,  אחזקת  נקודות  מיפוי  קריטיים,  ספקים  של 
תהליך  מיפוי  המשנה,  וקבלני  המשנה  ספקי  בחינת 
השירות, מיפוי גיאוגרפי של הספקים ברחבי העולם, 

וסקירת המבנה הפונקציונלי של הארגון.
מדיניות לקבוע  אפשר  זאת,  בחינה   באמצעות 
סדורה, לזהות נקודות עיוורון, לזהות כשלים אפשריים 
 )Single Point of Failure( בודדת"  כשל  ו"נקודת 
]SPOF[, לנטרל תהליכים חסרי ערך, להתאים מדדים 
 ,)KPI's(  )Key Performance Indicators( ארגוניים 
לקיים  ביזור,  או  אינטגרציה  אסטרטגיית  לקבוע 
ולבצע  האספקה,  שרשרת  במערך  מכשולים  למידת 

את התאמת המבנה לצמיחה עתידית.
טכנולוגיה וחדשנותג. 

אחד מן הכלים המשמעותיים ביותר, בניהול שרשרת 
התרחבות  עם  הטכנולוגית.  החדשנות  הוא  אספקה, 
עולה  החדש,  העולם  ואתגרי  הגלובלית  הזירה 
הצורך ביישום טכנולוגיות חדשות, שיסייעו לצמיחה 

ארגונית.
להלן דוגמאות ליתרונות החדשנות הטכנולוגית:

יצירת שקיפות ארגונית;  ⋅
מיקוד באסטרטגיה וביצירת מנועי צמיחה; ⋅
שימוש בכלים לסקירת השוק וחיזוי עתידי; ⋅
יעילות וחיסכון בזמן ובמשאבים; ⋅
אינטגרציה רב-מערכתית; ⋅
מצוינות תפעולית; ⋅
יצירת תשתית גלובלית; ⋅
בחינת איתנות פיננסית; ⋅
מדידה איכותית ושיפור מתמיד. ⋅

כ-40%   ,"Mckinsey" פירמת  של  הסקר  על-פי 
העולם,  ברחבי  בארגונים  הנעשות  הרכש,  מפעילויות 
בכלים  שימוש  באמצעות  אוטומטיות  להיות  עשויות 
שכבר קיימים היום. המשמעות היא פוטנציאל לחיסכון 
אסטרטגיים,  בנושאים  מיקוד  ולהתייעלות,  כספי 

שקיפות בניהול התהליך, וביצוע מדידה סדורה.

סיכום
שרשרת  ארגוני  בעבור  מכרעת  שנה  הייתה   2020 שנת 
האספקה הגלובליים, והיא שינתה ארגונים מן הקצה אל 
ובעל  יציב  אספקה  שרשרת  ארגון  בבניית  הצורך  הקצה. 
אסטרטגיה ארוכת-טווח, שיהווה יסוד לצמיחה עתידית, 
קיבל משנה תוקף. נוכח התמורות המשמעותיות בסביבה 
הגלובלית ובהיקפן חסר התקדים, כללי המשחק השתנו, 
ליתרון  יזכו  החדש  למבנה  התאמות  שיבצעו  וארגונים 

תחרותי משמעותי ויוכלו ליהנות מצמיחה מוגברת.

כן  ועל  האספקה,  שרשרת  ארגוני  של  הזהב  תור  זהו 
נדרשים להתוות אסטרטגיה ארוכת-טווח, שתשמש  הם 
אירועים  לשנות  באפשרותנו  אין  ארגוני.  צמיחה  כמנוע 
חיצוניים בקנה-מידה כמו המגיפה, אך יש ביכולתנו לחזק 
את  ולממש  לראות  ולבחור  שלנו  ההשפעה  מעגל  את 

ההזדמנות החבויה בכל משבר. 
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 ניהול משבר
בתנאי אי-ודאות     

התכנית להמשכיות 
 Business( העסקית

 ]BCP[ )Continuity Plan
היא תכנית מקיפה, 

שתפקידה הוא להבטיח 
את רציפות פעילותו 

הקריטית של הארגון 
בעתות משבר )כגון: 

שריפה, רעידת אדמה, 
הצפה, קריסת בניין, אירוע 

סייבר, וכמובן גם מגיפה(

ליאור שטיינפלד, סמנכ"ל שרשרת האספקה של רשת H&M ישראל

בתודעתנו  להיחרט  הצליחו  מעטים  היסטוריים  אירועים 
קרה  כאשר  היית  "איפה  נישאל:  שאם  כך,  כדי  עד 
האירוע?", נדע להשיב מייד ובדיוק רב. למשל: "איפה היית 
ב-11 בספטמבר 2001 כאשר נפגעו מגדלי התאומים?", או 
"איפה היית, כאשר מעבורת החלל ‘קולומביה' התפרקה 
בדרך חזרה לכדור הארץ?", או "איפה היית, כאשר שמעת 
היכן  במדויק  זוכר  למשל,  אני,  וכו'.  רבין?",  רצח  על 
את  שהבנתי(  לפחות  חשבתי  )או  הבנתי  כאשר  הייתי, 
 )COVID-19( הקורונה  נגיף  של  התפשטותו  משמעות 
בעולם, ואת חומרתו של המשבר המתרגש עלינו בישראל. 
מאיתנו  ואחד  אחת  לכל  גרמה  הנגיף  עם  ההתמודדות 
ובמקרה  וכלכליים,  בריאותיים  אתגרים  עם  להתמודד 

שלי, גם עם אתגר מקצועי מורכב.

זה היה יומיים לפני טיסת עבודה מתוכננת למטה העולמי 
של רשת H&M בשוודיה. בדיוק סיימנו ישיבה, שהתקיימה 
מחוץ למשרד, עם מנכ"ל הזרוע הקמעונאית של "קבוצת 
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ליאור שטיינפלד
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לעמיתיי  אמרתי  שבו  הרגע,  את  היטב  זוכר  אני  יוניון"*. 
וכי  לקרות,  עומד  גדול  שמשהו  לעצמי(,  )וגם  בעבודה 
עלינו להיערך מיידית להתמודדות עם המשבר שבפתחנו. 
בעיניי, כל הנורות האדומות דלקו שם, והן החלו להבהב 
ההמשכיות  להבטחת  להיערך  שעלינו  הבנתי,  הרף.  ללא 

העסקית ולהפעלת התכניות להתאוששות מאסון.

קורונה",  חמ"ל  "צוות  גיבשנו  כבר  המחרת  יום  בבוקר 
שכלל את מחלקת משאבי-האנוש, המחלקה המסחרית, 
הביטחון,  מחלקת  ותפעולן,  החנויות  ניהול  מחלקת 
מחלקת מערכות המידע, דוברות החברה, וכמובן חטיבת 
שרשרת האספקה. הצוות התחלק לחוליות עבודה קטנות, 
כדי לתת מענה הולם על הנושאים המשמעותיים שעמדו 
והטיפול  הרשת  של  המשאב-האנושי  כגון:  הפרק,  על 
ללקוחות  השירות  מתן  והמשך  החנויות  תפעול  בפרט; 
המערך  והתאמת  לארץ;  המלאי  הגעת  המשך  הרשת; 
הלוגיסטי לצרכים המשתנים. זאת, תוך שמירה על גמישות 

מרבית ומתן מענה שוטף על צורכי הרשת, וכו'.

תכנית להמשכיות עסקית
 Business Continuity( העסקית  להמשכיות  התכנית 
BCP[ )Plan[ היא תכנית מקיפה, שתפקידה הוא להבטיח 
את רציפות פעילותו הקריטית של הארגון בעתות משבר 
)כגון: שריפה, רעידת אדמה, הצפה, קריסת בניין, אירוע 
לספק  היא  התכנית  מטרת  מגיפה(.  גם  וכמובן  סייבר, 
מענה הולם על איומים חיצוניים ופנימיים, לספק שירותים 
חיוניים במשך זמן מוגדר וברמת שירות מוגדרת, ולהגן על 
נכסיו התחרותיים של הארגון. התכנית ממפה את תהליכי 
הפעולות  את  מגדירה  והיא  הארגון  מחלקות  של  הליבה 
לממש  תמשיך  מחלקה  שכל  כדי  הנדרשות,  המינימליות 
את הפונקציונליות שלה במשך התקופה. התכנית מביאה 
ממשקים  כוח-אדם,  זה:  ובכלל  היבטים,  מיגוון  בחשבון 
עם מחלקות אחרות בארגון, ספקים חיצוניים, מרחב פיזי, 
מערכות מידע, לוגיסטיקה, מיכון וציוד, חומרי גלם/מלאי, 

שירות לקוחות, וכמובן מוניטין. 

יבואנית  היא  יוניון  קבוצת  של  הקמעונאית  הזרוע   *
היוקרה  מותג   ,"H&M HOME"  ,"H&M" הבאים:  המותגים 

."DAISO Japan"-ו ,"COS" created by freepik



התכנית להמשכיות עסקית כוללת את השלבים הבאים:
שלב א': סקר איומים וסיכונים

הסקר כולל את הרכיבים הבאים:
 ⋅ Business Impact( העסקיות  ההשלכות  ניתוח 

BIA[ )Analysis[. מטרת הניתוח היא לזהות מוצרים/
שירותים חיוניים, תהליכים עסקיים קריטיים, משאבים 
לנתח  וכו';  וחיצוניים,  פנימיים  מפתח  גורמי  קריטיים, 
את השפעתם על ההמשכיות העסקית; ולהגדיר רמות 

עמידות נאותות.
 ⋅ Threat and Risk( והסיכונים  האיומים  ניתוח 

TRA[ )Analysis[. הניתוח כולל את הרכיבים הבאים: 
הארגון;  את  המסכנים  האפשריים,  האיומים  זיהוי 
עוצמות  כימות  האיומים;  של  הסתברותם  הערכת 
והערכת עלויות הטיפול באיומים  הנזקים האפשריים; 

אלה.
הגדרת תרחישי הפגיעה, אשר משבשים את הפעילות ⋅ 

הרס  בתשתיות,  פגיעה  כגון:   ,)Impact scenarios(
מבנה, השבתת קו ייצור, אתר לא נגיש, קריסת מערכת 

מידע, וכו'.
 ⋅ Recovery( הפגיעה  מן  ההתאוששות  דרישות  פירוט 

את  המפרטים  התאוששות,  יעדי  כגון   ,)requirement
הדרושים  ההתאוששות  זמני  ואת  התאוששות  רמות 

לפעילויות חיוניות.

שלב ב': קביעת אסטרטגיות לניהול ההמשכיות 
העסקית

שלב זה כולל את קביעת האסטרטגיות לניהול ההמשכיות 
העסקית. הן עוסקות במשאבים החיוניים לקיום פעילות, 
משאבי-אנוש,  אמצעים,  תשתיות,  פעילות,  אתרי  כגון: 
מערכות מידע, ספקים, מלאי, וכו'. קביעת האסטרטגיות 
 ,**)Redundancy( עוסקת במיגוון היבטים, כגון: יתירות 

יתירות היא קיבולת עודפת של תשתיות ושל אמצעים,   **
כאשר  גם  פעילותו  את  להמשיך  לארגון  המאפשרת 

חלק מהם נפגע.

 Alternate( אתר חלופי ,)Alternate Routing( ניתוב חלופי
Site(, הסכם הדדי להבטחת המשכיות עסקית עם חברה 
 ;)Backup( גיבויים   ;)Reciprocal Agreement( אחרת 
 Outsourcing service( מיקור-חוץ  ספקי  עם  הסכמים 

providers(; וכו'.

העסקית  ההמשכיות  לניהול  פתרונות  פיתוח  ג':  שלב 
ויישומם

פעולה  הנחיות  הכוללות  תכניות,  מכינים  זה  בשלב 
הקודם.  בשלב  שנקבעו  האסטרטגיות,  ליישום  מפורטות 
משבר,  בניהול  התפקיד  בעלי  הגדרת  את  כוללת  ההכנה 
את תחומי אחריותם ואת סמכויותיהם. התכניות מספקות 
את המענה המיטבי על כל השלבים הבאים: מניעה, מענה 
מיידי הולם על אירוע, שיקום בטווחים הקצר והארוך, והן 
 Disaster Recovery( מאסון  התאוששות  תכנית  כוללות 
DRP[ )Plan[ העוסקת, בעיקר, בתכנית לחידוש פעילות 
מערכות המידע, כגון: יישומים, נתונים, ומערכות תקשוב 

)תקשורת ומחשבים(, כמו: חומרה, תוכנה, ועוד.

התכניות מפרטות את הרכיבים הבאים:
המוצרים/השירותים החיוניים ביותר.⋅ 
הלקוחות האסטרטגיים של הארגון.⋅ 
החומר/⋅  זרימת  על  המשפיעים  הקריטיים,  המשאבים 

תשתיות,  קריטיים,  מיתקנים  כולל:  השירות.  מתן 
אמצעים, טכנולוגיות, וכו'.

אנשי המפתח, החיוניים להמשכיות פעילות התפעול.⋅ 
חירום, ⋅  או  אסון,  משבר,  בעתות  הארגונית  התקשורת 

ספקים,  חירום,  צוותי  עובדים,  הנהלה,  זה:  ובכלל 
לקוחות, יועצים, רשויות פיקוח, ערוצי תקשורת, וכו'.

התהליכים העסקיים ונוהלי העבודה הרלוונטיים.⋅ 
הרכיבים המיובאים, שזמינותם מותנית בעבודה רציפה ⋅ 

של נמלי ים ואוויר.
רציפות ⋅  להבטחת  החיוני  המלאי  ובעיקר,  המלאי, 

האספקה.

שלב ד': תרגול, תחזוקה וסקירה
שלב זה כולל את הרכיבים הבאים: בדיקת התכניות )כולל 
התכניות;  אפקטיביות  בדיקת  מגירה"(;  "תכניות  תרגול 
 Testing( התכניות  ואישור  הדרושות  ההתאמות  ביצוע 
של  תדירה  תחזוקה   ;)and organizational acceptance
התכניות )חיזוק מודעות, תרגול פתרונות טכניים, ותרגול 
לתת  כדי  סיכונים,  ושל  איומים  של  חוזר  סיקור  נהלים(; 
שרמת  סיכונים  על  או  חדשים  איומים  על  הולם  מענה 

חומרתם השתנתה; וכו'.

כיצד התמודדנו בפועל, במהלך משבר 
נגיף הקורונה?

היסוד  אבני  היו  העסקית  להמשכיות  התכנית  עקרונות 
אפשרו  אלה  עקרונות  המשבר.  עם  להתמודדות  שלנו 
סדורים,  עבודה  תהליכי  לקיים  במהירות,  להתארגן  לנו 

ולהפעיל תכניות חירום.

במיגוון  באי-ודאות  אופיינה  המשבר  עם  ההתמודדות 
)התנהגות  והתפלגותן  הביקוש  רמות  כגון:  נושאים, 
הצרכנים, סגירת החנויות בקניונים, המכירות באינטרנט, 
)שיבושים  מחו"ל  המשלוחים  בקבלת  עיכובים  וכו'(, 
בפעילויות הייצור ובשרשרת האספקה(, זמינות העובדים 

"אני זוכר היטב את הרגע, שבו 
אמרתי לעמיתיי בעבודה )וגם 

לעצמי(, שמשהו גדול עומד 
לקרות, וכי עלינו להיערך 

מיידית להתמודדות עם המשבר 
שבפתחנו. בעיניי, כל הנורות 

האדומות דלקו שם, והן החלו 
להבהב ללא הרף. הבנתי, שעלינו 

להיערך להבטחת ההמשכיות 
העסקית ולהפעלת התכניות 

להתאוששות מאסון"
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לשהות  שנאלצים  עובדים  שגרתיות,  לא  עבודה  )שעות 
)עצירת  פרויקטים  ביצוע  לחל"ת(,  הוצאה  בבידוד, 

תקציבים למועד לא ידוע(, וכו'.

הוא  מיטביות  ניהוליות  החלטות  לקבלת  הכרחי  תנאי 
לאסוף  מאמץ  כל  השקענו  לכן,  ועדכני.  אמין  זמין,  מידע 
נתונים חיוניים מן החוץ ולאמת כל מידע שהגיע אלינו. בכל 
מה שקשור לניהול המידע בשרשרת האספקה, התבססנו 
העסקית  הבינה  מערכת  ועל  שלנו  המידע  מערכות  על 
אלו  מתקדמות  מערכות   .]BI[  )Business Intelligence(
וגם לתת  לנו לקבל החלטות מיטביות במהירות,  אפשרו 
במהלך  ויעיל  אפקטיבי  גם  שהוא  הולם,  תפעולי  מענה 

ניהול המשבר. 

להלן שלבי ההתמודדות בהיבט התפעולי:
העומק  הבנת  ונתונים,  תהליכים  מיפוי  ראשון:  שלב 

התפעולי והגדרת המשימה
הנזקים  פרוץ המגיפה, פעלנו במהירות לבקרת  מייד עם 
להיפגע,  שעתידים  או  שנפגעו,  העבודה  תהליכי  ולמיפוי 
זה:  בכלל  המקור.  ממדינות  הימי  השילוח  עצירת  בשל 
הסגר,  בשל  משימות  לביצוע  זמין  כוח-אדם  היעדר 
הסגר,  בימי  שנאגר  המלאי  לקליטת  פיזי  מקום  מגבלות 

ומתן מענה על רלוונטיות המלאי בחנויות הרשת. 

הראשון,  הסגר  תום  עם  מייד  שעלה  הראשוני,  הצורך 
היה יצירת מרחב עבודה בטוח לעובדי המרכז הלוגיסטי 
)המרלו"ג(, כך שבשום שלב של ההמשכיות העסקית לא 
נמצא את עצמנו שוב בסיטואציה של הפסקת הפעילות. 
העבודה,  היקף  ואת  המשימות  מכלול  את  לאמוד  כדי 
ביצענו מיפוי מלא של תהליך העבודה במצב חירום, שכלל 
שיש  המלאי  כמות  את  השונים;  הארגוניים  הצרכים  את 
להכניס למרלו"ג; את כמות המלאי שיש לרענן בחנויות; 
ואת כמויות המלאי שיש לנהל. נוסף על-כך, הגדרנו את 
וגם קבענו מועדי  שעות העבודה הנדרשות לכל משימה, 
תוך  העבודה,  שעות  מיקסום  את  שיאפשרו  משמרות, 

הקפדה על עבודה בקפסולות ועל ריחוק חברתי. 

מחשבתית,  גמישות  משימות,  מיפוי  שני:  שלב 
אפקטיביות ותהליכי עבודה  

בשל היציאה המהירה לסגר ובשל קוצר הזמן להיערכות 
מיטבית, חילקנו את מיפוי המשימות לשני חלקים: האחד, 
ביצוע פעולות היערכות והתאמה של המרלו"ג למציאות 
החדשה לצד סגירת המשימות, שנשארו "פתוחות" טרם 
החדשים  העבודה  תהליכי  יישום  השני,  לסגר.  היציאה 
במכלול  אפקטיבית  עמידה  שיאפשרו  והמדויקים, 
משמעותיים  גורמים  שהגדרנו.  הזמן  בפרקי  המשימות, 
מועדי  ביצוען,  סדר  הם:  המשימות  בהגדרת  נוספים 
נוספות  משימות  ושילוב  למשימה,  ממשימה  המעבר 

במקביל לשלבי ההתקדמות של המשימה הקודמת. 

היא:  ישראל   H&M ברשת  הלוגיסטית  הערך  שרשרת 
מבוססות  המוצרים  ואטרקטיביות  המכירה  רלוונטיות 
לחנויות  חדש  מלאי  הזרמת  בחנויות.  המלאי  חידוש  על 
ההפצה  ובהפצתו.  במרלו"ג  המלאי  בקליטת  מותנית 
לחנויות מותנית בפינוי מקום לקליטת הסחורה החדשה, 
הקיים  המלאי  את  לפנות  הסתם,  מן  מחייבת,  זו  ועובדה 
המלאי  עם  עושים  "מה  השאלה:  עולה  כאן  בחנויות. 
זו, יצירתיות  בנקודה  הסגר?".  בגלל  נמכר  שלא  הקיים, 
שטחי  ממציאת  החל  להצלחה:  המרכזי  המפתח  היא 
במחסנים  בשימוש  המשך  במרלו"ג,  נוספים  אחסון 
להוצאה  ביותר  הרלוונטי  המלאי  בחירת  )תוך  חיצוניים 
מן המרלו"ג(, וכלה בהקדמת מכירות סוף העונה בחנויות 

בפתיחתן המחודשת. הכול היה על השולחן!   

הקצר  )בטווחים  החזרה  אסטרטגיית  שלישי:  שלב 
והארוך(

את  להגדיר  עלינו  היה  התהליך,  את  להשלים  כדי 
במצב  שגרה  היא  אם  )גם  לשגרה  החזרה  אסטרטגיית 
ולגבש  מסקנות  להסיק  מכך,  חשוב  פחות  ולא  משבר(, 
פעולות וצעדים להמשך. פעולות אלו מתקיימות בטווחים 
הקצר והארוך. בטווח הקצר, נדרשנו לחשוב על פעולות, 
כגון: שיפור תפוקות בתקופת המשבר, יצירת כלי מדידה 
חיצוני,  כוח-אדם  גיוס  כוח-אדם,  מצבת  בחינת  ובקרה, 

יצירת הסכמים עם ספקי-משנה מקומיים, ועוד. 

בתהליכים  לעומק  התמקדנו  הארוך  בטווח  זאת,  לעומת 
בתהליכי  מרבית  גמישות  יצירת  כגון:  בארגון,  מרכזיים 
עבודה משתנים; בחינת יכולות מיפוי מידע וניהולו בתנאי 
אי-ודאות; פיזור סיכונים וניהולם )חוזים צולבים והגדלת 
ריבוי  את  ההולם  מענה,  יכולות  פיתוח  הספקים(;  מיגוון 
טכנולוגיה  הטמעת  וכמובן  וההפצה;  המכירה  ערוצי 

ואוטומציה, שיתנו מענה הולם על צורכי העתיד. 

לסיכום, אין עוררין על כך, שנגיף הקורנה פגע משמעותית 
בארגונים רבים במשק. אלא שלצד האיומים נוצרו גם לא 
מעט הזדמנויות. במקרה שלנו, ההתמודדות עם המשבר 
דחפה אותנו לבחון מחדש את תהליכי העבודה השונים, 
שעליהן  היסוד,  הנחות  של  הרלוונטיות  את  לבדוק  וכן 
הסופר  של  העט  )שם  סוס  ד"ר  שנים.  במשך  התבססנו 
תאודור סוס גייזל( כתב את הספר: "אם יוצאים, מגיעים 
אלא  יצאנו,  לא  הקורונה  במשבר  נפלאים!".  למקומות 
למקומות  להגיע  נוכל  זאת,  ועם  אותנו...,  הוציאו  פשוט 
הריחוק  ועם  הקורונה  נגיף  מגבלות  עם  גם  נפלאים 

החברתי. 

תנאי הכרחי לקבלת החלטות 
 ניהוליות מיטביות הוא מידע

 זמין, אמין ועדכני. לכן, השקענו
 כל מאמץ לאסוף נתונים חיוניים

 מן החוץ ולאמת כל מידע
שהגיע אלינו
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