
  

 רוחות עזות ותחושות של חוסר ודאות מלוות את שרשרת האספקה בשנים האחרונות וחברות נדרשות

  לעצב ולשנות את אופן קבלת ההחלטות ותהליכי העבודה כך שיעלו בקנה אחד עם המציאות המשתנה
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 מלאכותית   בינה   בשילוב   רכש   תהליכי   והובלת   ניהול 

  ?שיח  או עץ להיות עדיף האם ,עזה ברוח

 :רקע 

אין זה סוד שחברות וארגונים רבים ובתוכם מנהלי שרשרת האספקה והרכש נדרשו לשנות בשנתיים החולפות את תפיסות  

 במטרה לעמוד ביעדיהם העסקיים.  עולמם ולייצר מענים ומתווי פעולה חדשים ואג'יליים 

, בכלים ובאופן בו נערכים גורמי  המציאות העכשווית וזו הנראית לעין תמשיך ותחייב ביצוע התאמות  בתהליכי העבודה

 המקצוע לספק מענה לצרכים ולאתגרים, לצד המשך חוסר ודאות ותנודתיות רבה בסביבה הפנימית והחיצונית כאחד. 

 

 מהות הצורך: 

כידוע, חברות נשענות יותר ויותר על ספקים חיצוניים וגורמי צד שלישי ולכך השפעה משמעותית על שרשרת האספקה, על  

התפקודית, על ביצועי החברה, על יכולתן של חברות לעמוד בהתחייבויות כלפי לקוחותיהן ואף על עמידה  הרציפות 

 בדרישות רגולציה ואחריות תאגידית.   

אי עמידת ספקים במועדי אספקה, מחסור קריטי בחומרי גלם, רכיבים    המצב הדינמי והשברירי בשווקים השונים, דוגמת

משמעותיות ועוד, כל אלו משפיעים על יכולתן של חברות לעמוד ביעדיהן, להישאר רווחיות  ומוצרים, תנודות מחיר 

 לקוח נדרש לעבור שינוי. -ומחייבים חישוב מסלול מחדש, תוך הבנה כי המתווה הישן והמוכר של תהליכי רכש וקשרי ספק 

הספקים. מצב העניינים הביא לכך  במצב המורכב ואפילו הכאוטי שנוצר הלכה וגברה תלותן של חברות באיכות תפקוד 

שחברות רבות הידקו בהתאמה את קשריהן עם הספקים הקיימים, זאת מתוך סברה שהדבר יצמצם את הסיכונים ואת  

הסיכוי לפגיעה ברציפות הפעילות.  בנוסף על כך ובמטרה שלא להיקלע למצב של מחסור בחומרי גלם ו/או רכיבים, הלכו  

יטחון במחסניהם.    לכאורה, זוהי הפעולה הטבעית בה נוקטים גורמים המכירים באיכותו  והגדילו החברות את מלאי הב

 ספק חדש במערכות הרכש הארגוניות.    ולהקים   של הספק הקיים, אך גם את מורכבות השוק ואת הקושי לאתר

צמות את גמישותן ואת  מצמ.  בעשותן כן, מעמיקות החברות את תלותן בספקים הקיימים, אך זוהי בדיוק מהות הבעיה

 מרחב התמרון העסקי שלהן ולאורך זמן מוצאות עצמן "שבויות" שלא בטובתן בסד מצומצם יחסית של ספקים. 

תחרותית, עלינו  -למען הסר ספק, אין בכך כדי להטיל דופי באיכותם, מהימנותם ויושרם של הספקים. אך בזירה עסקית 

 הם האתגרים שעשויים לעמוד בפנינו ולהיערך בהתאם. להיות ערוכים תמיד צעד אחד קדימה, להבין מ

.    בנוסף על ניתוח והבנת האתגרים העתידיים והחדשים, נדרשת גם היערכות עם כלים, שיטות,  אך גם בזאת אין די 

 יכולות, אנשים ותהליכים מתאימים אשר יאפשרו לספק מענה הולם. 

לבו מערכות טכנולוגיות מתקדמות הכוללות רובוטיקה, בינה  ( התקדמו בצעדי ענק ושי i-4.0בעוד שבעולם התעשייתי )

מלאכותית ולמידת מכונה אשר ייעודן שיפור ודיוק תהליכי הייצור והתפוקה, הרי שתהליכי הרכש התומכים את שרשרת  

קר  האספקה ויכולת הייצור המתקדמת, נשארו כמעט ללא שינוי במשך השנים, ולפיכך מסורתיים, איטיים, מסורבלים ובעי 

 . מתקשים לספק מענה לצרכים כאשר המגמות בשווקים הן דינמיות, תזזיתיות



לאור המצב בשווקים בשנתיים החולפות, מצאו עצמם אנשי הרכש עסוקים יותר ויותר בניסיונות לאתר ולאבחן ספקים  

 ותומכת מקצה לקצה המשימה כמעט בלתי אפשרית. אך בהיעדר טכנולוגיה מתקדמת  פוטנציאליים ואיכותיים,  

 אז כיצד מתמודדים מול הרוח? 

 בדומה לתחומים אחרים, יהיה זה אך שגוי להתנגד לרוח. מה שנדרש הוא לנצל ולרתום את הרוח והמגמה לטובתך! 

בפרט.    B2B עוד בטרם מגיפת הקורונה וביתר שאת מאז פרוץ המגיפה, חל שינוי רב בעולמות המסחר בכלל ובעסקאות

המגבלות החברתיות, מגבלות התנועה והריחוק החברתי האיצו באופן חסר תקדים פיתוח ושילוב של מערכות וכלים  

מיליארד   15 –השוק מצביע על כך שכבר כיום משלמות חברות למעלה מ  ניתוח. טכנולוגיים מתקדמים בתהליכי הרכש 

לקוח  -על ניתוח נתונים, ניתוח סיכונים, מערכות לניהול קשרי ספק  על מערכות התומכות בתהליכי רכש ובדגש   *דולר בשנה

ועוד.  ההערכה היא כי היקף זה ילך ויגבר הן לאור היתרונות הגלומים בכך והן לאור האתגרים הניצבים בפני הגורמים  

אינו מצוי דווקא ביכולת  העוסקים ברכש, בייצוא וייבוא של מוצרים וחומרי גלם.   אך כאן המקום להדגיש כי השינוי האמיתי  

בשילוב  של תהליכי הרכש כפי שהיה נהוג עד כה. המהפכה האמיתית ושיבוש המצב הקיים מצויים דווקא  עיבוד הנתונים  

הוספת יכולות  לבין שבין היכולת לאסוף ולעבד מידע עדכני, דינמי ואובייקטיבי ממקורות מידע רבים בכל רחבי הרשת  

שילוב נכון של טכנולוגיות מתקדמות מאפשר להנות ממגוון יתרונות    ( בתהליכי הרכש. AIמבוססות בינה מלאכותית )

ודות מגמות השוק מצד אחד וניתוח הצרכים והביקוש מן הצד השני. שילוב  איסוף מידע עדכני ורב על א  ויכולות, דוגמת 

הטכנולוגיות מאפשר לאתר ולאבחן באופן אוטומטי, יעיל, מהיר ומתקדם ספקים פוטנציאליים שלא היו מוכרים לנו עד כה,  

מחירים, מלאים   ביצוע פנייה בצורה מהירה ומבוססת אוטומציה במטרה לקבל הצעות מחיר או מידע על חומרי גלם, 

וזמינויות, לנתח בצורה אוטומטית את תשובותיהם ובכך להנגיש לגורמי הרכש את היכולת לפעול בזירות מסחר דיגיטליות  

 מול מנעד רחב ודינמי של תמהיל ספקים איכותיים. 

 

 מהו הערך הצומח מכך?

 אנסה להתייחס לשאלת הערך הצומח מכך לחברות תוך שימוש באנלוגיית העץ והשיח הנדרשים לעמוד ברוח עזה.   

זה וגם זה יעמדו בסופו של דבר בפני הרוח אך שיטת התמודדותם שונה. על מנת שהעץ יעמוד יציב בפני הרוח העזה עליו  

צמחת תשתית שורשים איתנה, לעבות את גזעו באופן משמעותי ולהצמיח ענפים  להשקיע כל הזמן עוד ועוד משאבים בה

אשר יאפשרו את יציבותו.  אבל....... היה ולא עמד מול הרוח, תהיה קריסתו הרסנית וכמעט בלתי ניתנת לשיקום.    

ובי הגזע, תוך  לעומתו, השיח הנדרש לעמוד כנגד אותה הרוח, עושה זאת תוך השקעת מינימום משאבים בתשתיות ובע

 הפגנת גמישות ויכולת הטיה של ענפיו בהתאם לכיוון הרוח המשנה גם לא אחת את כיוונה.

אם נסתכל סביב, נבחין בנקל אילו הן החברות אשר השכילו לסגל לעצמן בשנים האחרונות )ללא קשר לתחום עיסוקן  

 אף לנצל אותה לצרכיהם ולהצמיח מכך יכולות חדשות.   המאפשרת לא רק לעמוד אל מול הרוח העזה, אלא  אג'יליות וגודלן( 

הערכים הצומחים לחברות משילובם של כלים דיגיטליים חדשים, מבוססי בינה מלאכותית ואוטומציה בתהליכי הרכש  

 ושרשרת האספקה הינם מגוונים. להלן העיקריים שבהם: 

 דרישות הרכש לצרכים האמיתיים. יכולת ניתוח מידע פנימי וחיצוני במטרה להתאים טוב יותר את  -

 רכש מבסיס רחב ודינמי של ספקים איכותיים המגביר את התחרות ומאפשר אופטימיזציית תנאי   -

 (. כמויות מינימום , תנאי אספקה, הרכש )לדוגמא: מחיר 



 צמצום התלות בספק/ים בלעדיים ושיפור יציבות החברה ורציפותה התפקודית.  -

 יות הרכש.  קיצור תהליכים וחיסכון בעלו -

 הגדלה משמעותית של מרחב התמרון העסקי והגדלת הגמישות התפעולית.  -

 חילוץ תובנות עסקיות וקריאת מצב מתמשכת של מגמות השווקים.   -

 בחומר גלם ואפשרות להקטין את רמות מלאי הביטחון.   למחסור  הסיכון צמצום  -

 .ת ואחריות תאגידיהבטחת עמידת ספקי החברה בדרישות רגולציה  -

 יצירת בסיס מידע אובייקטיבי, עדכני ורציף המאפשר לקבל החלטות איכותיות ומבוססות.   -

 לסיכום, 

בעוד שבעולם התעשייתי צעדו בצעדי ענק ושילבו מערכות טכנולוגיות מתקדמות הכוללות רובוטיקה, בינה מלאכותית  

שרשרת האספקה ויכולת הייצור המתקדמת, נשארו כמעט ללא שינוי  ולמידת מכונה, הרי שתהליכי הרכש התומכים את 

 והם מתקשים כיום לספק מענה אל מול שווקים דינמיים ותזזיתיים, ללא צפי לשינוי מגמה בטווח הנראה לעין. 

הנדרשת יעמדו בסערה ויראו בה הזדמנות למימוש תנופה, התפתחות  רק ארגונים המסגלים לעצמם את האג'יליות 

יחה.  בשנתיים האחרונות גברה ההבנה בקרב מנכ"לי חברות, סמנכ"לי שרשרת אספקה ומנהלי רכש, כי שרשרת  וצמ

הערך כולה חייבת לעבור שדרוג וטרנספורמציה דיגיטלית, שכן אין די בשדרוג תהליכי ליבת הייצור בלבד ועליהם להביא  

 . הרכש ובראשם  לחזית הטכנולוגית גם את התהליכים התומכים 

הדבר יאפשר לאנשי הרכש להיות פרואקטיביים, לנהל ולתמוך את תהליכי הייצור, מתוך גמישות מירבית, הסתכלות  

מתמהיל דינמי של ספקים  מערכתית מבוססת נתונים, יצירת אופטימיזציה ויישום תהליך רכש חדשני ומבוסס אוטומציה 

 . איכותיים

אפ ישראלית  -חברת סטארט  – BizWatch LTD ומנכ"ל   משותף  מייסד הכותב הוא בועז גלעד, 

המפתחת מערכת טכנולוגית מבוססת בינה מלאכותית המאפשרת שיפור וייעול תהליכי רכש  

ושרשרת אספקה ומסייעת למשתמשים באיתור ואבחון מקורות אספקה, מוצרים, ספקים  

 פוטנציאליים. ושותפים עסקיים 

מביא עמו שנות ניסיון ארוכות בניהול מערכי לוגיסטיקה, רכש ושרשרת אספקה מורכבים ורחבי  

 היקף. 
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