
"זמישות" - הפתרון למשבר 
בשרשרת האספקה!

שיבושי שרשרת האספקה, 
שהתחילו עם משבר 
הקורונה, והם מלווים 

אותנו בשנתיים האחרונות, 
אינם צפויים לחלוף 

במהרה, והם ילוו אותנו 
בשנה הקרובה לפחות. 
לכן, אנו נדרשים לפעול 

מיידית, כדי להתמודד 
עם אתגרים אלה ועם 

האתגרים הצפויים בעתיד

 Cardo Systems שלמה ארליך, סמנכ"ל תפעול

2021 הסתיימה, אבל אתגרי שרשרת האספקה לא  שנת 
תפס  אספקה"  "שרשרת  המונח  האחרונה,  בשנה  חלפו. 
האתגרים  מן  כאחד  החדשות,  במהדורות  קבע  מקום 
להבדיל  כולו.  העולם  התמודד  שעימם  הגדולים 
בשרשרת  המשבר  חולפים,  מאירועים  או  ממשברים, 
גם צפוי ללוות אותנו  והוא  זמן רב,  האספקה כבר נמשך 
ליישם  להספיק  הזדמנות  לנו  יש  זו,  מסיבה  רב.  זמן  עוד 
שהוא  לפני  עוד  לקחיו  ואת  המשבר  מן  התובנות  את 
ללמוד  בעבר,  "לטעות  המשפט:  את  ליישם  וכך  יחלוף, 
וההערכה,  המשבר  התמשכות  בעתיד".  ולהצליח  בהווה 
יחלוף,  הוא  אם  )וגם  במהרה  לחלוף  צפוי  אינו  הוא  כי 
השפעתו תהיה בתוקף עוד זמן רב(, מונעות מאיתנו את 
הטיעון, כי "לו ידענו אז את מה שאנו יודעים היום, היינו 
נוהגים אחרת". בוודאי עדיף תמיד לנקוט גישה ניהולית, 
ואחר-כך  שאננים,  להישאר  לנו  אסור  ומובילה.  יוזמת 
להצטער על פעולות, שלא הוצאנו אל הפועל, כדי להיות 
מה  "אז  השאלה:  מתעוררת  לעתיד.  יותר  טוב  מוכנים 
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היינו צריכים לעשות בעבר, שנכון גם לעשות בהווה, כדי 
היא:  התשובה  אחת,  במילה  העתיד?".  עם  להתמודד 

  !)Agility( זמישות

מקום  התופסת  בעברית,  חדשה  מילה  היא  זמישות 
מכובד כגישה ניהולית מובילה בעולם. תפישת הזמישות 
מבוססת על גישת ה-Agile, שמוכרת לנו מעולם פיתוח 
התוכנה, ומטרתה היא להבטיח התאמה מהירה לנסיבות 
משמעות  האספקה,  לשרשרת  הקשור  בכל  משתנות. 

הזמישות היא: זמינות, זריזות וגמישות.

להלן פירוט הרכיבים במונח זמישות:
זמינות: הבטחת כמויות חומרי-הגלם )חו"ג( והתוצרת  •

הגמורה )תוצ"ג(, שיתנו מענה הולם לדרישות השוק.
מהירים  • אספקה  שרשרת  תהליכי  הבטחת  זריזות: 

ויעילים, שיביאו מענה מתאים לדרישות השוק.
האספקה  • תהליכי  את  לשנות  היכולת  גמישות: 

כדי  העבודה,  ובסביבת  בשוק  לשינויים  ולהתאימם 
להבטיח את רציפות האספקה ואת העמידה בדרישות 

השוק.

בשנתיים האחרונות, העולם התמודד עם מגיפת הקורונה 
שרשראות  של  היכולת  האספקה.  שרשרת  שיבושי  ועם 
לנסיבות  עצמן  את  ולהתאים  בזמישות,  לפעול  אספקה 
את  ששרדו  הארגונים,  בין  ההבדל  את  היוותה  משתנות, 
המשבר, או הרחיבו את פעילותם, לבין הארגונים, שנאלצו 

לצמצם את פעילותם, או עברו מן העולם. 

שרשרת  ולשיבושי  למשבר  שהביאו  הגורמים,  הבנת 
יסייעו  מאידך,  בעתיד,  לנו  שצפוי  ומה  מחד,  האספקה, 
האספקה  בשרשרת  הנוכחי  המשבר  עם  להתמודד  לנו 
הביאה  הקורונה  מגיפת  העתידיים.  המשברים  עם  וגם 
המעבר  עקב  המוצרים,  של  הצריכה  בהיקף  לגידול 
על  לצריכה  הפנויה  בהכנסה  והגידול  הבית,  מן  לעבודה 
נוצר  בביקוש,  לגידול  במקביל  והפנאי.  התיירות  חשבון 
מפעלים  של  הייצור  ביכולות  פגיעה  עקב  בהיצע  קיטון 
בעולם וזאת, בגלל סגירת קווי ייצור והמחסור בכוח-אדם 
)עובדים לא מיהרו לחזור לשוק העבודה(. מגמות הפוכות 
וכתוצאה  בין הביקוש להיצע,  אלו הביאו להגדלת הפער 



ולהתארכות  מחירים  לעליית  במוצרים,  למחסור  מכך, 
משכי האספקה.

הרי  הקורונה,  מגיפת  עקב  שנגרם  למשבר,  במקביל 
מלחמת  התעצמה  טראמפ  הנשיא  של  כהונתו  בתקופת 
ייבוא  והגבלת  מסים  הטלת  סין.  לבין  ארה"ב  בין  הסחר 
מוצרים סיניים לארה"ב גרמו למפעלים בסין לצמצם את 
קווי הייצור ולהקטין את ההיצע. כל זאת, כאשר קווי ייצור 
חלופיים, שהקמתם החלה במדינות אחרות )כגון במזרח 
אסיה ובארה"ב(, טרם הגיעו לשלב הייצור. כך נוצר קיטון 
הקורונה  מגיפת  שבו  הזמן  בחלון  בדיוק  בהיצע,  זמני 
הפערים  את  יותר  עוד  העצים  זה  קיטון  לעולמנו.  פרצה 
בין הביקוש להיצע בעולם, והוא החמיר את רמת המשבר 
הייצור,  משבר  על  נוסף  האספקה.  שרשרת  שיבושי  ואת 
הבין-לאומית.  ההובלה  בתחום  חמור  משבר  עוד  נוצר 
קיבולת  את  מאוד  צמצמו  גם  הנוסעים  טיסות  ביטולי 
לתת  יכלה  לא  הימית  ההובלה  ואילו  האווירית,  ההובלה 

מענה הולם על הגידול המיידי בהעברת הסחורות.

שואלים  בעולם  האספקה  שרשרת  מנהלי  שכל  השאלה, 
על  יימשך?".  המשבר  מתי  "עד  היא:  היום,  עצמם  את 
שאלה זו אין תשובה ברורה, וקיימות כמה השערות. אנשי 
סוף  עד  יימשך  שהמשבר  טוענים,  האופטימיים  המקצוע 
שנת 2022, והאופטימיים פחות טוענים, שהמשבר יימשך 
מספיק  זמן  נשאר  מקרה,  בכל   .2023 שנת  לתוך  עמוק 
כדי  מיידית,  לפעול  צריך  ולכן  יחלוף,  שהמשבר  עד  דיו 
האספקה  שרשרת  של  ההתמודדות  יכולות  את  לשפר 
עם המשבר הנוכחי, ולהיערך מיטבית לקראת המשברים 
הבאים. מה שבטוח הוא, שהעולם לא יחזור למצב שהוא 
לאחר  המחר.  לקראת  להתכונן  צריך  ולכן  אתמול,  היה 
זמן  לנו  יש  מהר,  כל-כך  יחלוף  לא  שהמשבר  שהבנו, 
הנוכחי  המשבר  עם  ולהתמודד  לפעול  כדי  דיו,  מספיק 
לפני שהוא ייעלם. עולה השאלה: "מה לעשות?", התשובה 
המיידית היא: ליזום ולעשות. צריך לזכור, שאי-עשייה, או 
אי-קבלת החלטה הן גם החלטות. אך במרבית המקרים, 
ההחלטה "לא לעשות", או "לא להחליט" היא ההחלטה 

הגרועה ביותר.

בנוגע  אי-הוודאות  עם  להתמודד  דרכים  שתי  קיימות 
מציאות".  תעצב  אי-ודאות  של  "במצב  האחת,  לעתיד: 
יסוד,  הנחות  וקביעת  לעתיד  בנוגע  החלטה  קבלת  קרי, 
שככל  אף  על  זאת,  עליהן.  יתבסס  העתידי  שהתכנון 
עלינו  אולם,  שצפינו.  ממה  שונה  יהיה  העתיד  הנראה, 
לשאול את עצמנו: מה עדיף? אי-קבלת החלטה והשארת 
שתיצור  החלטה,  קבלת  או  אי-ודאות,  במצב  הארגון 
תאפשר  ובהתאם  הארגון,  לעובדי  מסוימת"  "ודאות 
"לפעמים  נאמר:  כבר  כאלו  החלטות  על  פעולה.  נקיטת 
עצמה".  את  מגשימה  "הנבואה  או  מתגשמים,"  חלומות 
אכן  שיקרה,  שהערכנו  מה  אם  להתפלא,  לנו  אל  לכן, 
את  לפחות  צמצמנו  אזי  יקרה,  לא  הוא  אם  וגם  יקרה, 
אי- עם  להתמודד  השנייה,  הדרך  בארגון.  אי-הוודאות 
הוודאות בנוגע לעתיד, היא לענות על השאלה: "מה היית 
היום?". יודע  שאתה  מה  את  אז  ידעת  לו  בעבר,   עושה 

תפישת הזמישות מבוססת על 
גישת ה-Agile, שמוכרת לנו 

מעולם פיתוח התוכנה, ומטרתה 
היא להבטיח התאמה מהירה 

לנסיבות משתנות. בכל הקשור 
לשרשרת האספקה, משמעות 
הזמישות היא: זמינות, זריזות 

וגמישות
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משהו,  עשינו  שלא  מצטערים  שאנו  בעבר,  מקרים  יש 
שיכול היה להביא להצלחתנו, אבל מצער יותר מכך, שאם 

כבר הבנו את הטעות, שוב לא עשינו את המעשה הנכון. 

כיום,  אותנו  שפוקד  האספקה,  שרשרת  למשבר  בנוגע 
למשבר,  כראוי  נערכנו  שלא  האמירה,  חוזרת  ושוב  שוב 
זאת,  יותר.  גבוה  ביטחון  מלאי  עם  להיערך  היה  ושנדרש 
כדי להבטיח את זמינות חומרי-הגלם ואת רציפות הייצור, 
ואת  ללקוחות  האספקה  זמני  התארכות  את  למנוע  וכן 
הצורך בהעלאת המחירים. לאחר שהבנו, שהמשבר יימשך 
כדי  במלאים,  להצטייד  הזמן  זה  אין  האם  רב,  זמן  עוד 
מנהלי  שיש  מתברר  זו?  בתקופה  הביקוש  עם  להתמודד 
שרשרת אספקה, שעדיין נמנעים מהצטיידות במלאי, כי 
על-פי "גישת הניהול הרזה" )"Lean Management"(, הם 

חונכו לצמצם מלאי )"מלאי הוא בזבוז"(.

 ,)Agile Management( הזמיש  הניהול  גישת  כיום, 
הדוגלת בשיפור התגובה והמענה המהיר בעבור הסביבה 
הרזה  הניהול  גישת  את  מחליפה  המשתנה,  העסקית 
הממוקדת ביעילות, בצמצום הבזבוז ובהפחתת העלויות. 
היישום המיידי של גישת הניהול הזמיש, בתחום שרשרת 
 Build to( הזמנה  על-פי  מייצור  מעבר  הוא  האספקה, 
רמות  הבטחת   .)Build to Stock( למלאי  לייצור   )Order
מלאי הולמות, שיאפשרו מענה מהיר על ביקושים בשוק, 

תוך צמצום התלות בספקים ובתהליכי הייצור.

בשנים האחרונות, התפתחות הסחר האלקטרוני הגדילה 
 Business( הצרכן  לבין  העסק  בין  הפעילות  היקף  את 
שתחילה   ,B2C-ה פעילות   .]B2C[  )to Consumer

לבין  עסק  בין  האספקה  שרשרת  תשתיות  על  התבססה 
התאמה  חייבה   ]B2B[  )Business to Business( עסק 
על  הולם  מענה  לתת  כדי  תשתיות,  ושל  תהליכים  של 
בכמויות  למשלוחים  מלאי,  לזמינות  הלקוחות  דרישות 
של   B2C-ה דרישות  קצרים.  אספקה  ולזמני  קטנות 
אתמול מקרינות על דרישות ה-B2B של היום ובוודאי גם 
להיערך  נדרשים   B2B-ב העוסקים  ארגונים  המחר.  של 
שיטוח  מגמת  בעקבות   B2C-ל גם  מתאים  מענה  למתן 
שרשרת האספקה, והמעבר למשלוחים ישירים ללקוחות 

הסופיים.

נוסף על-כך, הארגונים נדרשים לשפר את רמות היכולות 
מלאי,  )זמינות   B2C של  לרמה  השירות  רמות  ואת 
אספקה בזמן קצר, דיוק אספקה, וכו'(. הארגונים נדרשים 
הגשמה"  "מרכזי  ועל  לוגיסטי  מיקור-חוץ  על  להתבסס 
בהזמנות  לטיפול  המותאמים   ,)Fulfillment Centers(
ללקוחות  ישירים  משלוחים  ובביצוע  אלקטרוני,  סחר 

פרטיים ועסקיים. 

לסיכום, שיבושי שרשרת האספקה, שהתחילו עם משבר 
אינם  האחרונות,  בשנתיים  אותנו  מלווים  והם  הקורונה, 
הקרובה  בשנה  אותנו  ילוו  והם  במהרה,  לחלוף  צפויים 
להתמודד  כדי  מיידית,  לפעול  נדרשים  אנו  לכן,  לפחות. 
גישת  בעתיד.  הצפויים  האתגרים  ועם  אלה  אתגרים  עם 
הוכיחו  זה,  במאמר  שהוצגו  הזמיש,  והניהול  הזמישות 
ביותר למצב של אי- והמתאים  את עצמם כמענה הטוב 

ודאות ומענה הולם לסביבה משתנה. הארגונים, שיאמצו 
עם  בהצלחה  יתמודדו  לעיל,  המתקדמות  הגישות  את 

המשברים העתידיים. 

 כיום, גישת הניהול הזמיש
)Agile Management(, הדוגלת 

בשיפור התגובה והמענה 
המהיר בעבור הסביבה העסקית 

המשתנה, מחליפה את גישת 
 הניהול הרזה הממוקדת

ביעילות, בצמצום הבזבוז 
ובהפחתת העלויות

טבת מתחם אשדוד. התמונה באדיבות קבוצת צדוק
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