
התמודדות עם סיכוני שרשרת אספקה 
באמצעות כלכלה מעגלית 

אבי בלאו
להנדסה וכלכלה מעגליתאפקהראש מכון 



מגמות סביבתיות שישפיעו על כל הסקטורים4

השקעות ירוקותטקסונומיית, מסי פחמן-חקיקה ודרישות משקיעים •
שהתחייבו לאיפוס פליטות  ) ממשלות ועסקים(דרישות לקוחות •
,  לא יציבה, והשגת רכיבים הופכת קריטית) בתוליים(הפקת חומרי גלם •

ויקרה
ולשמר עובדים טובים בחברות מזהמותכשרונותקושי לגייס •



מגמות סביבתיות שישפיעו על כל הסקטורים4

עלויות חיצוניותותימחורכולל מסי פחמן , חקיקה ודרישות משקיעים•
שהציבו לעצמם התחייבויות איפוס  ) ממשלות ועסקים(דרישות לקוחות •

פליטות  
,  לא יציבה, והשגת רכיבים הופכת קריטית) בתוליים(הפקת חומרי גלם •

ויקרה
ולשמר עובדים טובים בחברות  כשרונותשוק עבודה חדש בו קשה לגייס •

מזהמות

דרישות לקוחות  –זמינות חומרי הגלם –מקורות חומרי הגלם –יציבות שרשרות אספקה 
להתייעלות בשרשרת



דרישות לקוחות–זמינות חומרי הגלם –מקורות חומרי הגלם –יציבות שרשרות אספקה 





Europe's biggest home appliances maker, Electrolux , warned this week of 
worsening component supply problems, which have hampered production. 
Domino's Pizza said the supply-chain disruptions were affecting the delivery of 
equipment needed to build stores



דרישות לקוחות  –זמינות חומרי הגלם –מקורות חומרי הגלם –יציבות שרשרות אספקה 
להתייעלות בשרשרת





יציבות שרשרות  
מקורות  –אספקה 

זמינות  –חומרי הגלם 
דרישות  –חומרי הגלם 

לקוחות להתייעלות  
בשרשרת



דרישות לקוחות  –זמינות חומרי הגלם –מקורות חומרי הגלם –יציבות שרשרות אספקה 
להתייעלות בשרשרת





(the shower economy)הכלכלה הלינארית 



(shower economy)כלכלה לינארית 

מכירותחברות מרוויחות מהיקפי •
עוברת לקונה בעלות ואחריות על הסיכונים ועל הפסולת , בנקודת המכירה•

.  שהינו כעת הבעלים והמשתמש
מחליט האם למחזר או להשתמש מחדש או לקנות חדש) הקונה(הבעלים•
שהמוצר יהפוך לפסולת  מעדיףהיצרן •



(bath-tub economy)כלכלה מעגלית 

flowsולא ב stocksעוסקים ב •
לקוחות ושימושיםחברות מרוויחות מהיקפי •
ולא מוצריםפתרונותמוכרת •
מחליט על הטיפול במוצר בסוף חייו–נשאר הבעלים יצרן המוצר •
יהפוך לפסולתלאיצרן מעדיף שהמוצר •
מאפשר עיבוד מחדש של מוצרים וחומרים כדי להחזירם לשימוש  •









מודלים עסקיים של הכלכלה המעגלית

 anything-as-a-service–מוצר כשירות •
הארכת חיי המוצר  •
שימוש חוזר  •
sharing economy–שיתוף •







מודלים עסקיים של הכלכלה המעגלית

 anything-as-a-service–מוצר כשירות •
הארכת חיי המוצר  •
שימוש חוזר  •
sharing economy–שיתוף •





מודלים עסקיים של הכלכלה המעגלית

 anything-as-a-service–מוצר כשירות •
הארכת חיי המוצר  •
שימוש חוזר  •
sharing economy–שיתוף •



















Circular service networks

כ מסובך שאף ארגון היום לא יכול לפתור  "מערכתי הוא כ-האתגר הסביבתי
,  רשויות, יצרנים, אותו בכוחות עצמו ונדרש שיתוף פעולה של ספקים

ומשתמשים

שירות ותמיכה בסגירת מעגלים באמצעות  "ל " מכירת מוצרים"עוברים מ 
"שיתופי פעולה
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מרכיבים בלוגיסטיקה הפוכה

התבססות על מערך ההפצה או שותפים לביצוע איסוף חזרה–איסוף•
להחלטה מה הצעד הבא עבור הנכס–מיון ובדיקה •
השענות על היכולות הלוגיסטיות ההפוכות כדי לבצע תיקונים  –תיקון •

במקומות שיש ערך בכך
מיחדושמיון ציוד שנאסף ומערך בדיקות איכות שמאפשרות –מיחדוש•

אמין ומתוקנן, כלכלי
רכיבים ממוצרים  /חומריםומיחזורהוצאת רכיבים לשימוש חוזר –מיחזור•

בעלי ערך נמוך
במערך מקביל–מכירת ציוד ממוחדש •



אתגרים בלוגיסטיקה הפוכה

קושי  (בתזמון ובזמינות הזרימות החוזרות , בכמות, שונות רבה באיכות•
)לחזות

נדרש להתבסס על מערכי ויכולות הפצה קיימים•
רגולציה חוסמת•
לקוחות מהם מתבצע האיסוף בפיזור גיאוגרפי גדול•
ולכן השינוע אינו יעיל  , אין יתרון לגודל•
המיון הוא יקר, בהעדר תשתיות הפרדה במרחב העירוני•





הפחתת סיכונים ברגע שעוברים לשרשרת מעגלית  
סגורה

חומרי גלם ותנודתיות  הדלדלות, פגעי אקלים ומזג אויר: הפחתת רגישות ל•
י ספק שמקושרת אליך"זכויות עובדים ע/פגיעה אקולוגית, במחיר

יצור מחומר בתולי  , אחסון, שינוע בין יבשתי, אריזות: הפחתת צורך ב•





שלנו במכוןמהעשיהקצת 

קורס אקדמי להכשרת מהנדסים לעתיד•
בתעשיההכשרות •
הפלסטיק בישראל  מיחזורעל ההזדמנויות להגדלת UNIDOמחקר יחד עם •

להוכחת התכנותפיילוטיםוביצוע 
ס"להגנכתיבה תכנית לאומית לכלכלה מעגלית בפלסטיק עבור המשרד •
לקידום מעגליות בישראל) AMCHAMתחת (הקמת קבוצת עסקים מובילים •
רתימת ההייטק הישראלי לפתרונות בעיות הסביבה•





שלנו במכוןמהעשיהקצת 

קורס אקדמי להכשרת מהנדסים לעתיד•
בתעשיההכשרות •
הפלסטיק בישראל  מיחזורעל ההזדמנויות להגדלת UNIDOמחקר יחד עם •

להוכחת התכנותפיילוטיםוביצוע 
ס"להגנכתיבה תכנית לאומית לכלכלה מעגלית בפלסטיק עבור המשרד •
לקידום מעגליות בישראל) AMCHAMתחת (הקמת קבוצת עסקים מובילים •
רתימת ההייטק הישראלי לפתרונות בעיות הסביבה•





תודה רבה
aicee.afeka.ac.il
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