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...על מה נדבר היום  

 13:15 – 12:45      :מיצוב הרכש 

13:45 – 13:15   : מבנה ארגוני 

 14:00 – 13:45                          :הפסקה 

14:30 – 14:00    :  מדיניות הרכש 

  15:00 – 14:30:       תכנית עבודה שנתית 



 מיצוב הרכש

כיצד הרכש נתפס בעיני ההנהלה ומקבלי ההחלטות בארגון 

 תופסים את תרומת הרכש בארגון( מושפעי החלטות הרכש) כיצד משתמשי הקצה 

" לפעמים נדמה שהם תוקעים את התהליך רק בשביל שידעו שזה תקוע  ", "כל דבר אצלהם זה שבועות

 "אצלהם

תרומתו לארגון ואת יכולתו להוות ערך מוסף למקבלי ההחלטות, כיצד הרכש תופס את עצמו. 

"אנחנו עובדים קשה ואף אחד לא מעריך , פשוט כפויי טובה, לא סופרים אותנו, לא מערבים אותנו" 

 "כל אחד יעשה מה שהוא רוצה פה, אם לא נהיה חזקים בתוך הבית מול המחלקות השונות" 

"  אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו עושים היום אבל בדרך כלל כל מה שמגיע אלינו כבר

 "מראש וברוב המקרים אנחנו חותמת גומי" תפור"



 מיצוב הרכש

 (יועצים, נתוני שרות, ספקים) כיצד נתפס הרכש מחוץ לארגון 

"הרכש רק מוציא הזמנה ובוכה על הנחה , מנהלי התקציב קובעים את הכל, הרכש לא מעורב שם"  

 "אין פגישה אחת שהרכש לא נמצא שם ומנתב את הדברים, הרכש מאוד חזק שם" 

"טים הם לא מבנים בפתרון"הם קונים מק", "אני חייב לשמור לרכש איך הוא יתקע לי את ההזמנה" 

שיווק פעולות הרכש בארגון 

הגברת מעורבות הרכש מול היחידות הפועלות, שיתוף פנימי על עמידה בתוכניות עבודה, הודעה על מכרזים מובילים  ,

 .פרסום ביצועי הרכש בפורומים פנימיים, רכש אקטיבי מול משתמשי הקצה ובעלי התקציב

זיהוי  . קבלת הכרה ארגונית כי מעורבות הרכש בתהליכי ההתקשרות מול הספקים הינו מכפיל כח ואינו גורם מעקב

,  מקומות בהם לרכש אין ערך מוסף אך פעילותו מעקבת תהליכים ובהם מתקיימת בירוקרטיה שאינה תורמת ערך

 .  העברת הפיקוח לגורם אחר

 



 מבנה ארגוני

 

מבנה פנימי של יחידת הרכש 

 איך תראה   –גורמים ארגונים והחלטות הנהלה והשפעתם על מבנה הרכש 

 

 ארגוניים שונים של מערכי רכשמבנים 

מה משפיע על החלטת החברה על מבנה הרכש  –לאומי רכש בין , רכש ביזורי, רכש ריכוזי?  

 

 

 



 ?כיצד מארגנים את יחידת הרכש  

במה תעסוק היחידה? 

למי היא תהיה כפופה? 

כמה עובדים יהיו בה? 

מה יהיה המבנה הפנימי שלה? 

מה תהיינה סמכויות עובדיה? 

מהי מידת הריכוזיות הרצויה לחברה? 

 

התפיסה הארגונית של ההנהלה 

מהות הפונקציות בהן עוסקת יחידת הרכש 

יחידתיים-התיאום והתקשורת הבין 

היקף ומגוון צפויים של פעילות היחידה 

התפיסה הארגונית של מנהל היחידה 

היקף וקווי הדיווח בארגון, סוגי נושאים 

הפורמליים והבלתי פורמליים -יחסי העבודה בארגון 

  

 הצפת שאלות 

 הורדת הנחיות



 מבנה יחידות הרכש  

תפקידו של מבנה יחידת הרכש בארגון הינו שיקוף מטרות יחידת הרכש והאסטרטגיה הארגונית. 

 

בעולם זה נוכל לחלק את מבנה הרכש לפי ארבע שיטות ניהול חברה המשפיעות על מבנה הרכש   

 

 (ללא כל התאמה מקומית , מבנה רכש אחיד בכל הסניפים ובכל המקומות לפי דרך אחת) ניהול אתנוצנטרי 

 (כל סניף ובכל מקום מתנהלת פעילות מקומית ללא אחידות , אין מבנה רכש אחד)  פוליצנטריניהול 

 (אין אחידות בין האזורים , ניהול רכש במבנה אחיד בתוך אותו האזור ) ניהול גאוצנטרי 

 (במקומות אחרים ניהול אחיד , איפה שמתאים ניהול מקומי, מהכל הכלשילוב של )   רגיוצנטריניהול 



 אוריינטציות בתרבות ארגונית 4קיימות 

 

לה שדומות ובתרבויות באזורים וסניפים שלוחות מנהלת כזאת שחברה . מוצלח והכי טוב הכי אני ,העליון הגזע תרבות  :  אתנוצנטרית אוריינטציה  
  בכוח מנסה ,שלנו העליונות שיטת ,מלמעלה עליהם מסתכלת החברה .ושינויים התאמות בביצוע צורך לה ואין שלה בדרך הפעילות את מנהלת היא

  מקומי הסניף ,אחיד שיווק ,אחיד מוצר . החברה מטה של לתפיסה שתתאים בכדי המקומית הניהולית התרבות של המקומיות התפיסות את לשנות
 ( הממשלה משרדי של סניפים ,חולים קופות ) .יותר לחופשיה הזאת התפיסה את לשנות ניתן לא . מלאה בשליטה יהיה

 

א"דנ פיתחה אחת שכל בארץ תרבויות של ריבוי יש ,מהאחרת טובה אחת שאין שאומרת תפיסה על שגדלה תרבות :  פוליצנטרית אוריינטציה 
  השלוחה את לנהל מתימרת ולא נחיתות בעמדת נכנסת החברה לכן .מהשנייה טובה אחת אין .פועלת היא בה לסביבה ומתאימה ,לה ייחודית

 כלכלי לא זה ,מאוד יקר זה .מאוד גדולה תרבותית פתיחות .להם שנח מה לפי דבר כל של מקסימלית התאמות ולעשות להבין מנסה אלא המקומית
   .נמוכה שליטה ,מקומי א"כ ,מותאם שיווק ,מותאם מוצר .במיוחד

 

להתאמות אפשרות מתן עם יותר כלכלי לפתרון להגיע מנסה כלומר ,בלבד האזורית ברמה אבל פוליצנטרי כמו :  רגיוצנטרית אוריינטציה  
  .הרמות בכל אחידות מאפשר לא עדין אך ,לניהול יותר קל . משם מבוצעת והשליטה מחליט גורם בתור האזור את רואה ,פוליצנטריות

  

התרבות את רואים שלא עד גדולה כך כל היא שבו לשלב שהתפחה לאומית רב חברה כגון ,תרבות נטולת אורינטציה : גאוצנטרית אוריינטציה 
     .החלטה בכל במערכת  היתרון נמצא היכן לראות שמנסה מאוד רציונלית אוריינטציה ומקום מקום בכל להחליט נכון איך מחליטה היא . שלה השולטת
  עושה .תרבויות חוצי צוותים .משימה לכל ביותר המתאים המנהל את תשאב היא המודרכים כל ומתוך כולם את תכשיר היא , א"כ של בסוגיות

 כולם עבור החלטות את לקבל נכון הכי איפה שבודקת תפיסה ,מקומי בסיס על מותאמות וחלק דומות מהפעילויות חלק ,סניף בכל אופטימיזציה

 



 מדיניות הרכש

מדיניות הרכש בתקופות משבר פיננסי 

כיצד על הרכש לנהוג בתקופת מיתון וצמיחה  , הערכות לתקופות משבר והזדמנות 

  מדיניות הרכש הפנים ארגוני 

ניהול סיכונים, ניהול ספקים, רכש ריכוזי או ביזורי, מידת המעורבות של הרכש בתוך תהליכי קבלת החלטות 

 מדיניות הרכש כלפי חוץ 

או " ישחקו הנערים לפני", פורטל רכש, שיקוף מדיניות הרכש מול הספקים "WIN WIN  " 

 רכש תרומה לקהילה, לבןכחול רכש , ירוקרכש  

 מדיניות הרכש בתוך מחלקה 

התייעלות וחסכון תוכנייותהטמעת , בקרה ופיקוח, יעדים ,Lean, Six Sigma  

 



 (המשך)מדיניות הרכש 

 החלטת ממשלה לרכש ירוק    

הרכש הממשלתי מינהל, רכש ולוגיסטיקה, נכסיםחטיבת , הכלליהחשב אגף , משרד האוצר 

" שיעור ההוצאה, השנתיות על רכש משרדיכלל הוצאותיו על כל אחד ממשרדי הממשלה לוודא כי מתוך 

 :להלןהוא כמפורט המוצא באמצעות מכרזים ירוקים השנתי        

 5% – 2013בשנת 

 12% – 2016עד לסוף שנת 

 20% – 2020עד לסוף שנת " 

משרדי הממשלהשל , התפעולייעול  -ממשלה ירוקה ",  2.9.12מיום  5090' החלטה מס" 



 (דוגמא)מדיניות הרכש 

 החלטת ממשלה לרכש ירוק    

אתגרים לרכש ירוק: 

אין בתקנות חוק חובת מכרזים העדפה לרכש ירוק. 

התקן הקיים מתייחס רק לכמה עשרות מוצרים. תקן מקיפים למוצר ירוק/אין הגדרה. 

חשש שדרישות ירוקות כתנאי סף למכרז יצמצמו מאד את מרחב התחרות במכרזים עד כדי ספק יחיד. 

מיעוט נסיון מקומי בהרבה מהמוצרים הירוקים ובעית איתנות פיננסית של הספק הירוק הצעיר. 

 ועולה  ( לעתים שילוב של תכונות חיוביות ושליליות באותו מוצר) התכונות הסביבתיות יכולות להיות רב מימדיות

 .השאלה איך משווים ביניהם



 (המשך)מדיניות הרכש 

 החלטת ממשלה לרכש ירוק    

יישום המדיניות 

ל"הגדרת תנאי סביבה מינימלים לכל מכרזי חשכ 

 חומרים מסוכנים במוצר, יצירת רעש וקרינה, צריכת אנרגיה –רענון מפרטי המכרזים לקראת הוצאתם  ,

 .מיפוי מקור חומרי הגלם, בחינת יכולת מיחזור, עמידות

הדרכות לאנשי רכש ולספקים 

עידוד חדשנות ירוקה במכרזים 



 מינהל הרכש הציבורי והמשרד להגנת הסביבה

 פועלים לקידום רכש ירוק בממשלה

  בכל אחד מן המכרזים הוטמעו תקנים סביבתיים

 בינלאומיים ומוכרים

 תקנים אלו בוחנים את המוצר בראיית מחזור חיים

 :ומבטיחים

 הארכת חיי המוצר  ,חסכון במים ,יעילות אנרגטית

 (  זמינות לחלקי חילוף)

  מאפשרים שימוש חוזר במוצר  )הפחתת פסולת

 (ומיחזור

 (ללא נוכחות חומרים מסוכנים)בריאות לאדם ולסביבה 



 הערכות הרכש עם שינויים כלכלים במשק

 מיתון

הערכות 
 לצמיחה

 צמיחה

 2.6%-הצמיחה במשק ירדה ל: 2014סיכום 

 

לעומת  , הצמיחה במשק ירדה בשנה החולפת

בשנת   3%ושל  2013בשנת  3.2%צמיחה של 

כך פרסמה הלשכה המרכזית  . 2012

 ההאטה בצמיחה בשנה החולפת. לסטטיסטיקה

באה לידי ביטוי בעיקר ביצוא ובהשקעה בנכסים   

,  בהון שמושקע במכונות וציוד, כלומר, קבועים

 אפים ובבינוי  -בסטארט

 

Ynet 31.12.14 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4609844,00.html
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 אסטרטגיה בתקופת מיתון

 בספקים איכותיים יותר" חלשים"השבחת מאגר הספקים באמצעות החלפת ספקים. 

 למאגרטיביים אטרק  ספקיםעתודות האספקה באמצעות בחינה של ספקים פוטנציאליים והוספת שיפור. 
 שירותים  /שמוכנים לספק מוצרים" קטנים"חיזוק עוצמת הארגון מול הספקים באמצעות התקשרות עם ספקים

 .איכותיים גם בהיקפים קטנים

שיווק של פוטנציאל הארגון לספקים חדשים. 

חוזים מול ספקים" פתיחת"הוזלת עלויות באמצעות ניצול נקודות יציאה בחוזים קיימים ו. 

 

 

 
ארז לוי ואלי יצחקוב, ניהול אסטרטגי בשרשרת האספקה  



 אסטרטגיה בהיערכות לצמיחה

 .היערכות להגדלת קיבולת האספקה ולהרחבת היקף ההתקשרויות•

תנאי הכרחי למימוש הצמיחה הוא יכולת  . בעלי יכולת לספק בהיקפים גדולים" גדולים"התקשרות עם ספקים •

 .לגייס עובדים במהירות ולרכוש ציוד ומלאי, להיכנס להשקעות גדולות בטווח קצר, הספק להיערך במהירות

,  משנה רבים משנים את מערך הייצור שלהם בתקופת מיתון-ספקים וקבלני. ובקרה של תהליכים קריטיים רענון•

 .מפטרים עובדים ונמנעים לתחזק ציוד ולהחליפו, מאחדים מפעלים

היכן כדאי להרחיב את חלונות ההזמנה על מנת לאפשר לספקים  , בחינה מחדש של מדיניות הרכש ובחינה•

 .להיערך

 

 

 

 

 

 

ארז לוי ואלי יצחקוב, ניהול אסטרטגי בשרשרת האספקה  



 אסטרטגיה בתקופת צמיחה

 לעתים על חשבון איכות  , ספקים נוטים לרוץ ולממש את הצמיחה. ובאיכותן באספקותלהתמקד בעמידה

 .הביצוע

המשנה בתחזיות ובשינויים בתכניות העסקיות-קבלני/לעדכן בתכיפות גבוהה יותר את הספקים. 

כדי להבטיח חלוקת עומסים נכונה, תוך כדי צמיחה, המשנה-קבלני/לבחון לעומק את ביצועי הספקים. 

המשנה במימוש הצמיחה-קבלני/להמעיט בשינויים ולמקד את הספקים. 

 

 

 

ארז לוי ואלי יצחקוב, ניהול אסטרטגי בשרשרת האספקה  



 תכניות עבודה ברכש

כוללת תכנית העבודהמה ? מהי תכנית עבודה ברכש ומה חשיבותה? 

 

 

סיכום שנת עבודה קודמת: 

עיקרי פעילות בשנת העבודה 

נושאים מתכנית העבודה שלא טופלו והסיבות לכך 

ביצועים בפועל מול יעדים שנקבעו 

ניתוח ומסקנות 

 

 

 

 

תכנית לשנת העבודה הקרובה: 

מגמות השוק ותחזית מחירים לשנת העבודה הקרובה 

מדדים ויעדים לשנת העבודה הקרובה 

 מיוחדים לביצוע במהלך שנת העבודה  פרויקטים

 הקרובה

תקציב מתוכנן 



 סיכום שנת עבודה קודמת

80/20תהליכי רכש ומיפוי מוקדי התייעלות תוך התמקדות בפארטו , ניתוח נתונים 

פתיחה וריענון עשרות הסכמים עם ספקים 

ביצוע מכרזים בהתקשרויות מהותיות 

הקמת ועדות רכש 

עדכון נהלים 

 קדם רכש -שיפור פלטפורמת מיכון 

גיוס כח אדם איכותי ומקצועי, התאמת מבנה ארגוני של מחלקת הרכש באופן שיתאים לחזון 

 

 



 KPIמערך  הקמת תהליך תיאור

 

 החזון והמטרות של הארגוןהגדרת. 

 דוח חודשי  המדדים והיעדים והחלת תהליךהגדרתKPI. 

 המדדים החשובים ביותרהגדרת- SKPI. 

 חזק בין קשרKPI לתגמול. 

 תשתית תומכת בתהליךהקמת. 

 והטמעת התהליךיישום. 

 תהליך התכנון השנתיהגדרת. 

 תדירות הבקרההגדרת. 

Balanced Scorecard. 

 



 

קדם רכש בארגון: דוגמא   

קדם  
 רכש

רכש 
ייעול   מרוכז

ושיפור 
 תהליכים

התקדמות  
 טכנולוגית

חיסכון 
 בהוצאות

מעקב  
ובקרה  
לרבות 
 ספקים

שיפור 
 שירות

SLA 

המכרז מתבצע באינטרנט .  הכולל מנוע מכרזים SAP קדם רכש ישתמש במודול 

,  תוך מעקב, לרבות קבלת הצעות הספקים ומענה להצעות המחיר בצורה מקוונת

 .בקרה ותיעוד כל עבודת הרכש שנעשית עד לשלב הזמנת רכש

מועד עליה לאוויר ינואר  

 'לשלב א 2015

מיכון מכרזים  -' שלב ב

והסכמים  מחצית שניה 

2015 



 סקירת המצב הקיים ותיאור מצב חדש נדרש 

 מצב חדש מצב קיים  

לבין מחלקת  ( דורש הרכש)קשר באמצעות מיילים וטלפונים בין היוזמים 

 על ידי היוזם לאחר סגירת תהליך הרכש  " עגלה"יצירת . הרכש המרכזי

לבין מחלקת הרכש המרכזי  ( דורש הרכש)קשר ממוכן בין היוזמים 

 בתחילת הדרך  " עגלה"יצירת . באמצעות עגלות

ניהול תהליך השוואה הצעות לעלויות בהזמנות קודמות שליפה ידנית  

 י הקניין"ויזומה ע

ניהול תהליך השוואה להזמנות קודמות באופן אוטומטי יישלף  

 .מהמערכת

 ניהול קשר עם הספק דרך המערכת לקבלת הצעות מחיר   ניהול קשר עם הספק לקבלת הצעות מחיר באמצעות מיילים ופקסים

 השוואה באמצעות המערכת והמלצה על הצעה הטובה ביותר השוואה ידנית בין הצעות

 תיעוד ידני של המסמכים הרלוונטיים לביצוע הרכישה

 (פרוטוקול והצעות מחיר)

 המסמכים הרלוונטיים לביצוע הרכש כבר במערכת תחת  

 ת  /הסכם הרלוונטי/ההזמנה

 בקרה ממוכנת וסקירה של מנהלי הרכש בקרה ידנית של מנהלי הרכש

אין אפשרות   ,אין אפשרות לדעת כמה משימות יש לכל קניין ברגע נתון

   SLAלמעקב אחר

 ויישום אמנת שירות SLA, התראות, מנגנונים אוטומטיים לתזכורות

 ניהול חסכון ממוכן  ניהול חסכון ידני

 מעקב וניהול ספקים ממוכן מעקב וניהול ספקים ידני



 KPI -מדדי ביצוע לרכש 

 

 בקרת עוקפי רכש, ארגון וניהול סיכונים חוציהסכמי רכש , קביעת מדיניות הרכש–רכש מטה אסטרטגי. 

הצעת חלופות תוך שאיפה לסטנדרטיזציה  , בחינת מידע על סביבת השוק, השתתפות הרכש בהחלטות - קדם רכש
 .פעולות אלה יתבצעו לפני קביעת המפרט הסופי והפקת דרישת הרכש. וזמינות מקורות אספקה

 השתתפות הרכש בהחלטות עשה או קנה בהצעת המחיר –מיקור חוץ. 

 רכש כלכלי– Cost Reduction  ,קניות גומלין, בחינת מקור תקציבי, תנאי התשלום ,ניתוח העלות הכוללת של הרכישה. 

 יד ימינו של מנהל הפרויקט בביצוע רכש ממוקד ומבוקר פרויקט– פרויקטלירכש. 

 עם ספקים אסטרטגיים בקרת מלאים והסכמים, תהליכי תכנון ובקרה ברמה הכוללת–רכש לוגיסטי. 

 ניהול ספקים– SRM  עתודות  , מדיניות עבודה מול נבחרת מצומצמת ומבוקרת של ספקים, קביעת ספקים אסטרטגיים
 .משוב והערכה לספקים ומהספקים, ניהול ובקרת חוזים, אספקה

 הסתמכות על מערכות מידע כגון  –רכש מקווןERP  ניהול  , חתימה אלקטרונית, נט פנים ארגוני -בשילוב מערכות אינטרה
 .באופן מקוון והתייעלות  B2Bתהליכי רכש 

 



 2014תוכנית עבודה מחלקת מנהלה ורכש  מטה יהודה 

חזון 

  ,יעיל שירות מתן דגלו על חורת האגף

 מטרה ממוקד ,איכותי ,מקצועי

  ולצרכים לשינויים בהיקפו ומתאים

 ,ועובדיה המועצה אגפי של המשתנים

 .המועצה ויישובי   ,המוסדות

הליבה ערכי 

 קיצור תוך ,ומהיר איכותי ,מקצועי טיפול 
 .הרכש בנושא ביורוקרטיים הליכים

 .המועצה נכסי ניהול

 .אינוונטר ניהול

 .ערר ועדת פעילות ריכוז

 מטרות על רב שנתיות 

 .יצירת הסכמי מסגרת והסכמי שירות, רכישת טובין

 

 2014יעדים ל 

 .טיפול באינוונטר כנדרש בחוק, מיפוי נכסי מועצה, ארגון חומר לאחסון

 .אחסון חומר המועצה בארכיון חיצוני וטיפול מקצועי כנדרשהמשך 

 .באינוונטר וניהולוטיפול . נכסי מועצה וניהולםמיפוי 

 -. טובין לאגפי המועצה ולמוסדותיה שדרוג הזמנות ממחשברכש 

 .ועדת ערר להסדרת תיקים פתוחיםריכוז 

 .מזנון לעובדיםפתיחת 



 לסיכום

 כאשר כל החלטה נגזרת  ( אסטרטגית וטקטית, פילוסופית ) קבלת החלטות מתבצעת בשלוש רמות

 .מהרמה שמעלה בכדי לוודא כי תמיד מתקבלות החלטות המשרתות את החזון והמצפן שיעדנו להם

 פילוסופי       :הרכש מיצוב 

אסטרטגי   : מבנה ארגוני 

אסטרטגי   :  מדיניות הרכש 

   טקטי טקטית  :        שנתית תכנית עבודה 

 אסטרטגי

 פילוסופי



 תודה רבה על ההקשבה

 


