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  ניהול שרשרת האספקה 53111
Supply Chain Management 

  

  .3, שעות: הרצאה 3.0נקודות זכות: 

  כנון ותפעול תהליך האספקה בארגוןדרישות קדם:  ניהול מערכות ייצור, ת

  תאור הקורס

רותים ישרשרת אספקה כוללת את כלל הפעילויות הדרושות להפיכת חומרי גלם למוצרים וש
ולאספקתם ללקוחות. פעילויות אלו מבוזרות בד"כ בין ארגונים עסקיים רבים. הביצועים של כל 
ארגון, הנמצא בתוך שרשרת אספקה, תלויים מאד בביצועים של הארגונים האחרים בשרשרת. 
התעצמות התחרות בין חברות עסקיות הביאה להכרה בהכרח בניהול אינטגרטיבי של כל 

במטרה להביא את השרשרת כולה לביצועים מיטביים. אודות להתפתחות  הפעילויות הללו
טכנולוגית המחשוב והמידע, ניתן כיום ליישם מתודולוגית של תכן, תכנון, תפעול וניהול שרשרת 

אספקה. הקורס יעסוק בתהליכי קבלת החלטות של ארגונים הנמצאים בשרשרת אספקה ה
ההפצה. הקורס ישלב הצגת תכנון המלאי, והול ניהייצור, מיקום מתקנים, ניהול בתחומי 

  מודלים כמותיים.עזרת ב העקרונות של תהליכי קבלת החלטות

  נושאי הקורס

-בתנאי אי קבלת החלטות, גישות בגישות מתקדמות בניהול שרשרת האספקהמבוא:  .1
ארגונית, הצגה כללית של תהליכים רלוונטיים -ינטגרציה ושיתופיות ביןא, וודאות

  SCOR  (Supply Chain Operations Reference)-האספקה ממודל הלשרשרת 
ודאות -להתמודדות עם אידרכים , ודאות-אימקורות אספקה: הודאות בשרשרת -אי .2

 מידע.בשיתופיות , )ידע-גישת פער, רובסטיתהאופטימיזציה הגישת (
סוף רותים, אייתכן רשתות: קביעת מס' מחסנים, מיקומם, גודלם, חלוקת המוצרים/ש .3

 .לבעיית התכן נתונים, מידול מתמטי
מערכת  של מוצר יחיד ומרובות מוצרים, שלביות-מלאי דו-מערכות ייצורניהול מלאי:   .4

 Lateral( מלאי אופקיתת והעבר), Multi-Echelon Inventoryשלבית (-מלאי רב
Transshipment( מדיניות הזמנה ,Powers-of-Two , של הבעיהמידול מתמטי 

 , אלגוריתמים לפתרון בעיות פשוטות.תהסטוכסטי
גישה אינטגרטיבית לקבלת החלטות בשרשרת האספקה: שילוב החלטות אסטרטגיות  .5

 מודל של מיקום ומלאי, מודל של מלאי ומחיר, מודל של ייצור וניתוב. –ותפעוליות 
 ת הפצה.ואסטרטגי, תכנון וניתוח מערכי הפצה, סוגי רשתות הפצההפצה:  .6
רווחיות, תפוקה, סוגי מדדים (של שרשרת אספקה: חשיבות המדידה,  מדידת הביצועים .7

   .)שרות לקוח, עמידה במועדי אספקה, מלאי, עלות, סיכון, אמינות ויציבות
להערכת ושיטות וניהול ספקים: הגדרת הבעיה, שיקולים לבחירת ספק, מדדים  הבחיר .8

 ., ניסוח מתמטי של הבעיהספקים
 ): היבטים של סביבה,Sustainable Supply Chainא (קיימ-לקראת שרשרת אספקה בת .9

-Closed( במעגל סגורשרשרת אספקה -ו )Reverse Logisticsלוגיסטיקה הפוכה (
Loop Supply Chain(. 

  

  הרכב הציון

 ) 50%בחינה סופית( 
 )  40%פרויקט מעשי( 
 )  10%השתתפות בדיון בכיתה(  
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