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מטרת מסמך זה היא לערוך היכרות עם מודלים עסקיים המבוססים על 
מעבר של חברות ממכירה של מוצרים להספקה של שירותים. המונח 

בו נעשה שימוש בעולם לתיאור תהליך זה הוא Servitization. מדריך 
 Servitization זה כולל הסבר של המושג, האופן בו מודלים שונים של

מוטמעים על ידי חברות המובילות חדשנות בעולם וניתוח של התועלות 
והערך הפוטנציאליים עבור חברות בישראל.

מטרת המדריך

ההשפעות הסביבתיות של ענף הבנייה 
תלויות לא רק בשיטות הבנייה והתכנון אלא 

גם במוצרים בהם נעשה שימוש. הטמעת 
צמצום ההשפעות הסביבתיות כשיטת 

חשיבה בניהול ופיתוח מוצרי בנייה, תייצר 
יתרון תחרותי לחברות ישראליות בעולם 

ותקדם את שוק הבנייה הירוקה המקומי. 
במסגרת המיזם המשותף בין המשרד 
להגנת הסביבה והמועצה הישראלית 

לבנייה ירוקה פותחה מעטפת ידע לעידוד 
תהליכים חדשניים בייצור ובשימוש במוצרים 

ולהטמעה חשיבה סביבתית. סדרת 
המדריכים למנהלי מוצר מספקים השראה, 

מקורות ידע והנחיות לתהליכי חשיבה.

ליווי והיגוי: רן אברהם, יעל מרום, קרן שווץ | עיצוב: שירלי רחל רוכמן

כתב וערך: אביאל ילינק, 2018
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Servitization )או בתרגום הלא כל כך 
מוצלח – שירותיות( היא עסקה בין 

יצרן/ספק לבין לקוח במסגרתה מילוי 
הצורך של הלקוח מסופק באמצעות 

מכירת הפונקציה או התועלת שמספק 
המוצר במקום מכירת המוצר עצמו.

הערך שהחברה מספקת ניתן 
באמצעות שילוב של מוצרים 

ושירותים, כאשר המוצרים עצמם 
נותרים בבעלות החברה. 

העיקרון מאחורי המודל מבוסס על 
הרעיון שהצרכן אינו מעוניין בהכרח 
בבעלות על המוצר אלא בפונקציה 

או בתועלת שהמוצר מעניק. לכך יש 
משמעויות מרחיקות לכת עבור מנהלי 

מוצר בכל הקשור לאופן בו המוצר 
מוגדר, מעוצב ומנוהל. 

מה זה 
?Servitization

פתרונות מתחום ה-Servitization מבוססים על עסקאות בהן התשלום לא 
מתבצע עבור מוצר אלא עבור שירותים או חבילה אינטגרטיבית שכוללת 
מידת  פי  על  תשלום  על  לרוב  מבוססת  ההתקשרות  ושירותים.  מוצרים 

השימוש או זמן השימוש בשירות.

המונח Servitization מתאר 3 סוגי מודלים של מתן שירות:
 :)B2C- Business 2 customers( א.  עסקאות בין חברות לבין צרכנים

למשל מודל הפעילות של car2go, תל אופן, מכבסות, שירותי הדפסה, 
מתקני מים ביתיים, מכונות קפה ביתיות שניתנות בחינם והצרכן 

משלם רק על הקפסולות ועוד.
 :)B2B- Business 2 Business( ב.  עסקאות בין חברות 

בא לידי ביטוי בעיקר כמיקור חוץ של מרכיב מסוים במערך הייצור, 
במוצר או בשירות, אך באופן כזה שהעסקה מתומחרת על בסיס 

.)Performance-based service( הביצוע או התפוקה בפועל
 :)C2C- customers 2 customers( ג.  עסקאות בין צרכנים 

בעיקר פלטפורמות המאפשרות קיומן של עסקאות בין צרכנים 
ומבוססות על פלטפורמות אינטרנטיות ואפליקציות המאפשרות 
שיתוף של נכסים פרטיים כגון car pool, uber, airbnb ודוגמאות 
רבות נוספות. במסגרת מסמך זה נתמקד בעיקר בעסקאות בהן 

מעורבות חברות.
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הכלכלה העולמית מתאפיינת בתחרות הולכת 
וגוברת. בקונטקסט הזה חברות נדרשות לייעל 

את מערכי המוצרים והשירותים ולהציע פתרונות 
איכותיים, רחבים ומידיים יותר עבור הלקוחות. 

 Servitization-לפיתוח פתרונות על פי מודל ה
יש יכולת להעניק לחברה או ליצרן יתרון אסטרטגי 

בענף בו הם פועלים וזאת באמצעות:

א.  הפחתת העלויות הכוללות עבור הצרכן 
באמצעות אופטימיזציה של השירות 

הניתן לו ויצירת מעטפת שירותים רחבה 
שעונה למגוון צרכים משלימים.

ב.  שיפור היכולת להעניק מענה מהיר, 
אמין ויעיל בזמן אמת לשינויים בצרכים 

של הלקוחות במסגרת התקשרויות 
ארוכות טווח עם הלקוחות ויצירת 

מערכת יחסים קרובה.

ג.  צמצום הנזק הסביבתי הנגרם מתהליכי 
ייצור וממערכות כלכליות שבנויות על 

ייצור ועל צריכה של מוצרים, על בעלות 
על מוצרים, על אורך חיי פעילות קצרים 

של מוצרים ועל מוצרים שמגיעים 
לפסולת במהירות גבוהה.

ד.  אפשרות להציע פתרון מתקדם, לא רק 
מוצר. בעבר יצרנים עסקו במכירת מוצרים 

ללקוחות. עיקר הדאגה שלהם נסובה סביב 
היעילות או האיכות של המוצר והרבה 

פחות תשומת לב ניתנה למגוון התועלות 
שאותו המוצר מעניק. בעקבות הגידול 
בביקוש לשירותים השוק הפך להיות 

מורכב יותר והלקוחות מצפים לפתרונות 
כוללים לצרכים שלהם ולא רק למוצר.

ה.  יחסי העבודה הקרובים שנרקמים בין 
היצרנים ללקוחות מהווים הזדמנות 

מעולה לזיהוי הזדמנויות עסקיות 
חדשות ומתן מענה לצרכים נוספים של 

הלקוחות. הקרבה הזו מאפשרת ליצרנים 
ללמוד על הלקוח, על אופן פעילותו, על 

צרכים נוספים שלו או אתגרים איתם 
הוא מתמודד, ובכך נפתח פתח לזיהוי 

הזדמנויות עסקיות חדשות. 

תועלות להטמעת 
 Servitization

בתעשייה
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ו.  הלמידה של צרכי הלקוח ואופן הפעילות 
שלו מאפשרת להתאים ולדייק את 

השירות שניתן לו, דבר המעלה את איכות 
השירות הניתן ומגדיל את שביעות הרצון 

של הלקוח ואת סיכויי השימור שלו 
לאורך זמן.

ז.  איתנות פיננסית ועמידות בפני זעזועים: 
נובעת מהמעבר ממכירת מוצרים למכירה 

של שירותים על בסיס התקשרויות 
ארוכות טווח ותוך הספקת פתרונות 

כוללים ללקוחות. הרחבת משך 
ההתקשרות עם הלקוחות והרחבת 

מנעד השירותים המסופקים מסייעים 
להגדיל את ההכנסות ולהפוך את זרם 

ההכנסות ליציב ובטוח יותר. זאת משום 
שהתקשרויות מסוג זה מבטיחות הכנסה 

יציבה ונאמנות של הלקוח על פני זמן. 
התקשרות ארוכת טווח גם מסייעת להגן 
על החברה מפני תקופות שפל בכלכלה. 

ערך מוסף סביבתי
פעילותן של חברות תעשייה מושפעת כיום רבות ממגמות גלובאליות. 
כמה מהמגמות המשפיעות על פעילותן של חברות כיום הן: הידלדלות 
משאבים וחומרי גלם, עלייה במודעות לנושאי סביבה וקיימות והדאגה 
כל  תושבים.  קהילות  ושל  מקומיות  כלכלות  של  החוסן  מידת  סביב 
ואחריות  קיימות  סביבה,  לנושאי  מוגברת  לב  לתשומת  מביאים  אלו 
גם  ותאגידית. לצד זאת, משפיע מודל הכלכלה השיתופית  חברתית 
על חברות המוכרות מוצרים ואנו עדים לשינוי תפישה בנושאי בעלות 

על מוצרים. כך למשל מיזמים לאופניים שיתופיות ורכבים שיתופיים. 
כן, חברות תעשייה המבקשות להיות חלק מהמשחק בזירה  כמו 
המקומית והגלובאלית נדרשות כיום לעמוד במגוון ציפיות או דרישות 
חברה  ארגוני  לצד  מקומי  ממשל  וגופי  מדינות  של  מצדן  רגולציה 

אזרחית בעלי אג'נדה בנושאים חברתיים, סביבתיים, בריאותיים וכד'. 
שומרים  הספק  או  שהיצרן  כך  פועל   Servitization  – ה  מודל 
בבעלותם את המוצר ובכך הם גם אחראיים על התחזוקה שלו לאורך 

כל זמן השימוש בו. 
את  להאריך  כלכלי  תמריץ  יש  לספק  או  שליצרן  היא  המשמעות 
משך זמן הפעולה ואורך חיי המוצר. זאת בניגוד לעשורים האחרונים 
בהם ליצרנים ולספקים היה תמריץ כלכלי לייצר מוצרים בעלי אורך 
השינוי  המוצרים.  של  תדירה  בתחלופה  צורך  היוצרים  קצר  חיים 
בתפישת הבעלות על מוצרים מייצר תמריץ ליצרנים לנקוט בדרכים 
שונות להאריך את משך חיי המוצרים כגון ייצור של מוצרים איכותיים, 
עמידים ויעילים יותר, השקעה גבוהה באיכות התחזוקה של המוצרים, 
תיקון מוצרים תקולים וכד'. לכל אלו השפעה משמעותית על חיסכון 
מתהליכי  הנובעים  זיהומים  וצמצום  הפסולת  הקטנת  במשאבים, 

הייצור וניהול הפסולת. 
עוד  לא   – למוצר  ההתייחסות  אופן  את  למעשה  משנה  המודל 
סחורה שהמטרה היא לגלגל אותה הלאה כמה שיותר מהר לצרכנים 

אלא המוצר כנכס של החברה. 

לכך מספר יתרונות סביבתיים משמעותיים: 
• תמריץ לייצור מוצרים איכותיים ובעלי חיי מדף ארוכים;

• שימוש בפתרונות חדשניים לייעול תהליכי הייצור;
הקטנת  לטובת  והשירות  הייצור  מערך  של  אנרגטית  •  התייעלות 

צריכת האנרגיה;
•  תמריץ כלכלי לשימוש חוזר, תיקון או מחזור מוצרים בתום השימוש; 
ייצור  תהליכי  לצמצום  תורם  מוצר  אותו  על  משתמשים  •  ריבוי 
ניצול  ביניהם:  מהם  שנובעים  הסביבתיים  בנזקים  ולהפחתה 

משאבים, פסולת, זיהומים ומפגעים בריאותיים;
לצמצום  תמריץ  ללקוחות  מספק  לשימוש  בהתאם  התשלום   •

הצריכה ולייעול אופן השימוש שלהם במוצר.

השינוי בתפישת 
הבעלות על 

מוצרים מייצר 
תמריץ ליצרנים 
לנקוט בדרכים 
שונות להאריך 

את משך חיי 
המוצרים כגון 

ייצור של מוצרים 
איכותיים, 

עמידים ויעילים 
יותר
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ערך מוסף 
 סביבתי = 
ערך מוסף 
שיווקי וכלכלי

יתרונות סביבתיים 
אלו ניתן למנף 
בהיבטים שיווקיים 
ומיתוגיים. כמו כן 
צמצום הפגיעה 
בסביבה יכול 
להוות מענה 
להתחייבויות 
וולונטאריות 
שהחברה לוקחת 
על עצמה בתחום 
הסביבה במסגרת 
המדיניות שלה 
לאחריות תאגידית 
או לסייע לה 
לעמוד בדרישות 
של תקינה או של 
רגולציה סביבתית.

הגדלת ההזדמנויות לשיתופי פעולה עסקיים באמצעות חשיפה לגופים שונים
המעבר מהספקת מוצר להספקת שירות והשארת המוצרים בבעלות 
היצרן חושף את היצרן לשחקנים חדשים שעשוי להיות להם תפקיד 
בשרשרת הייצור של המוצר והשירות. זאת באמצעות הספקת מוצרים 
או שירותים משלימים או שמוסיפים ערך ליצרן עצמו או ללקוחות שלו.
תמריץ  יוצרת  שירותים  למכירת  מוצרים  ממכירת  המעבר  כאמור, 
להאריך את חיי המוצר ולייצר מוצרים אמינים ויעילים יותר. מכאן הדרך 
קצרה לקשור קשרים עסקיים עם גורמים אשר יכולים לסייע לחברה 
לממש מטרה זו. כמו כן, נוצרות הזדמנויות ליצירת שיתופי פעולה עם 
יצרנים ונותני שירותים אחרים במטרה לספק 'חבילה כוללת' ללקוחות.

לבסוף, מעבר מהספקת מוצר להספקת שירות מעודד יצירת קשר 
עם סוכנים/ מפיצים/ ספקים/ מקומיים שיהיו אמונים על יצירת הקשר 

בין היצרן לבין הלקוחות באופן היעיל ביותר.

אז מה הפוטנציאל הכלכלי?

עבור יצרנים:
• הרחבת הזדמנויות עסקיות

• מענה לצרכים דינאמיים ומשתנים של הלקוחות 
• הגדלת ביקושים והרחבת מעגל הלקוחות

• יצירת מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוחות
• התקשרות ארוכת טווח עם הלקוח מצמצמת תחרות עם חברה אחרת

• צמצום עלויות ייצור 

עבור צרכנים:
• קבלת מענה כולל לצורך

• גיוון והרחבת קשת המוצרים והשירותים 
• הגדלת תחרות והוזלת מחירים

•  הקטנת הסיכון הטמון בקניית מוצר חדש והצורך במערך 
תחזוקה תומך

• הבטחת אמינות השירות

?Servitization-מה הביא חברות בעולם להתחיל בתהליך ל

1.  ביקוש מצד הלקוחות- הלקוחות ביקשו לקבל פתרונות מתקדמים, 
דרישה אשר הובילה את היצרנים לחשוב ולפתח פתרונות מסוג זה.
2.  דרך להתגבר על המתחרים באמצעות חדשנות במקום באמצעות 

הוזלת המוצרים.
את  שלה,  השוק  נתח  את  להגדיל  החברה,  את  לחזק  3.  אמצעי 
הרווחיות שלה, את היכולת שלה לצמוח ואת היכולת שלה לעמוד 

בפני זעזועים לאורך זמן.

מקרי מבחן
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 חברת תאורה הולנדית 
הפועלת בזירה העולמית

רק  לא  שלה  הלקוחות  עבור  כיום  מספקת  הולנדית  תאורה  חברת 
כוללים התקנה  מוצרי תאורה, אלא שירותי הארה. השירותים הללו 
של מערכות תאורה חסכוניות באנרגיה ומתן שירות תחזוקה ומענה 
יצרה שיתוף פעולה מעניין  לדוגמה, היא  מהיר במקרה של תקלות. 
עם שדה התעופה ‘סחיפול’ באמסטרדם. שדה התעופה קבע לעצמו 
יעד להטמיע היבטים שונים של קיימות והתחשבות בסביבה ולהפוך 
לאחד משדות התעופה המתקדמים בעולם. כחלק מהתהליך ביקש 
שדה התעופה להעביר את כל מערך התאורה לתאורת LED חסכונית 
באנרגיה אך נרתע מגובה ההשקעה הכספית הנדרשת. למעשה שדה 
התעופה לא היה מעוניין ברכישה ובבעלות על גופי התאורה החדשים 
ותיקונים( אבל  לוגיסטית בהיבט של תחזוקה  גם היערכות  )שיצריך 
תאורת  של  בחשמל  ובחיסכון  עצמה  בתאורה  מעוניין  מאד  היה 
עסקי  מודל  יצר  ההולנדית  החברה  עם  הפעולה  שיתוף   .LED-ה
במסגרתו החברה מספקת לשדה התעופה את כל צרכי התאורה לה 
הוא זקוק תמורת תשלום שנתי. החברה מספקת לשדה התעופה את 
כל גופי התאורה והנורות )שנשארים בבעלותה( וכן שירותי תחזוקה 
ותיקונים. לטובת מתן מענה מהיר הותקנו בכל גופי התאורה חיישנים 
מידית  לתקן  או  ולהחליף  התאורה  גופי  את  לנטר  ניתן  באמצעותם 

במקרה הצורך. 

חברה צרפתית המספקת 
שירותי איקלום מבנים

דוגמה נוספת לחברה אשר הטמיעה מודל כלכלי המבוסס על הענקת 
מערכות  המספקת  צרפתית  חברה  היא  מוצרים  במקום  שירותים 
מיזוג  מערכות  למכור  הפסיקה  זו  חברה  למעשה  ומיזוג.  חימום 
אוויר ומערכות חימום ובמקום זאת מציעה כיום שירות של איקלום 
מבנים או חללים. המודל העסקי עובד כך שהחברה מתחייבת לדאוג 
לאיקלום החלל בטמפרטורה מוסכמת תמורת תשלום שמחושב על 
פי משך הזמן הנדרש. מערכות האיקלום נשארות בבעלות החברה 
אשר מצידה מתחייבת לספק גם שירותי תחזוקה וניטור. מהלקוחות 
ולדאוג לתיקונים.  נחסך הצורך לרכוש מערכות יקרות, לתחזק אותן 
מודל זה מתמרץ את החברה הצרפתית לספק את מערכות האיקלום 

אשר  גבוהה  ברמה  לתחזוקה  ולדאוג  ביותר  והיעילות  האיכותיות 
תשמור על תקינות פעילותן של המערכות לאורך זמן. 

 חברה בינלאומית 
לציוד ומיכון כבד

בו  ומיכון כבד החליטה על מעבר ממודל  לציוד  החברה הבינלאומית 
היא מציעה מנעד רחב של ציוד הנדסה ובנייה למודל בו היא מציעה 
בנוסף  שירותים  של  מגוון  שילוב  שכוללים  אינטגרטיביים  פתרונות 

למוצרים. למעשה, הגדירה החברה מחדש את המודל העסקי שלה. 
התומכים  שירותים  אמנם  מהווים  כיום  המוצעים  השירותים  רוב 
במוצרים שלה – המודל העסקי המסורתי – אך האגף בחברה שעוסק 
בחלקי חילוף פתח שווקים חדשים לגמרי עבורה, במיוחד בכל הקשור 
חילוף.  חלקי  של  ואחסון  תיקונים  התקנה,  של  הלוגיסטיים  להיבטים 
החברה הקימה לטובת העניין חברת בת שמתמחה בלוגיסטיקה והיא זו 
שפתחה בפניה לקוחות חדשים בתעשיות שונות החל מתעשיית הרכב, 
מיכון תעשייתי ועד תעשיית האלקטרוניקה. השירותים אותם מעניקה 
החברה כיום כוללים השכרת מכונות וציוד, ניטור מכונות וציוד, ניהול ציי 
רכב, שליטה מרחוק, שירותי תחזוקה ותיקון, תכנון וניהול אתרי עבודה, 
פתרונות מימון ועוד. המערך האנושי ומערך הציוד הפיזי הנדרשים בכדי 
להפעיל מגוון שירותים כה רחב מבוסס על רשת של סוכנים מקומיים 
)Local Dealers( שנמצאים בבעלות או בחוזה התקשרות עם החברה. 
המכונות המיוצרות על ידי החברה עוצבו מחדש והותקנו בהן מערכות 
העברת  ומערכת  מתקדם  מחשוב  בשילוב  מתקדמות  עצמיות  אבחון 
מידע. כשמתרחשת תקלה המערכת מזהה אותה ומעבירה את המידע 
באופן מידי. תיקון התקלה או החלפת החלק התקול מתבצע באחת 

מהסוכנויות שעובדות עם החברה. 
החברה פיתחה בנוסף מערכת לניהול ציי רכב שמשלבת טכנולוגיית 
לוויין ואינטרנט ומציעה שירותי ניטור ומעקב וכן שירותי תחזוקה מונעת. 
ניטור  של  שירות  להציע  החברה  של  לסוכנויות  מאפשרת  המערכת 
24*7 כולל עדכונים בזמן אמת אודות מיקום המכונות ואופן הפעלתן. 
המערכת מספקת למשל מידע על אופן ההפעלה של הציוד בהשוואה 
לאופן ההפעלה המומלץ במטרה להאריך את משך חיי המוצרים. צוותי 
ניהול מקבלים מידע מיידי במייל או במסרון במקרה שהמיכון אינו מופעל 
על פי הפרמטרים שנקבעו ומידע זה מסייע למנהלים להדריך ולשפר 
את התפקוד של העובדים. המידע הזמין על אופן הפעולה של המכונות 
האריך את משך החיים של המוצרים, העלה את הפרודוקטיביות של 

העובדים והפחית בעלויות התחזוקה ובעלויות האנרגיה.

לטובת מתן 
מענה מהיר 
הותקנו בכל 
גופי התאורה 
חיישנים 
באמצעותם 
ניתן לנטר את 
גופי התאורה 
ולהחליף או 
לתקן מידית 
במקרה הצורך

המערכת 
מספקת למשל 
מידע על אופן 
ההפעלה של 

הציוד בהשוואה 
לאופן ההפעלה 

המומלץ 
במטרה להאריך 

את משך חיי 
המוצרים

החברה 
מתחייבת לדאוג 
לאיקלום החלל 
תמורת תשלום 
שמחושב על 
פי משך הזמן 
הנדרש
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חברה בריטית בינלאומית 
המייצרת משאיות ואוטובוסים

החברה זיהתה כי היקף המכירות שלה לאורך שנים יורד באופן הדרגתי 
וקבוע. כמו כן היא זיהתה כי גם הלקוחות של החברה )גופים שמנהלי 
החברה  תזרים.  מקשיי  סובלים  ושינוע(  הובלה  חברות  רכב,  כלי  ציי 
היא  שבו  העסקי  המודל  את  לשנות  אסטרטגית  החלטה  החליטה 
פועלת במטרה לשנות את אופן הפעילות שלה אך גם להשפיע על כלל 

השוק בכדי לסייע לצמיחה מחודשת שלו ולהבטיח עסקים עתידיים. 
השינוי במודל הגדיר מחדש את המודל העסקי המסורתי שנשען 
כולל  פתרון  מתן  היה  שנקבע  הכיוון  כאשר  רכב  כלי  מכירת  על 
עלויות  את  ולצמצם  לחזות  להבין,  ללקוח  שמסייע  ואינטגרטיבי 
התפעול של הצי אותו הוא מנהל. הדרך לכך הייתה פיתוח תוכניות 
וסיוע  ומעקב  ניטור  ומערכות  טכנולוגיה  מבוססי  רכב  ציי  לניהול 
התאפשר  המהלך  הלקוחות.  בקרב  הללו  התכניות  של  בהטמעה 
בזכות הטכנולוגיה החדשה שהוטמעה במשאיות ובזכות שינוי מודל 
התמחור לכזה המבוסס על תשלום פר שימוש )מדידת קילומטרים 
את  להעלות  לחברה  סייע  העסקי  במודל  השינוי  נסיעה(.  של 

הכנסותיה בתוך עשור מ- 50 מיליון ליש”ט ל-500 מיליון ליש”ט.

חברה בינלאומית לייצור מנועים
ליצרני  אותם  ומכרה  מטוסים  עבור  מנועים  בעבר  ייצרה  החברה 
מודל  הוחלף  כיום  חילוף.  חלקי  עבור  תעופה  ולחברות  מטוסים 
ההתקשרות שלה מול חברות התעופה למודל מתקדם בו החברה 
אינה מוכרת יותר מנועים אלא מספקים שירותי מנוע לחברות תעופה 

בתעריף שעתי. 
החברה מייצרת את המנועים, מתקינה במטוסים, דואגת לתחזוקה 
שלהם ודואגת לספק חלפים ולערוך תיקונים. למעשה חברות התעופה 
עבור  חלפים  למערך  או  תחזוקה  למערך  יותר  לדאוג  צריכות  אינן 
המנועים. השירות הזה התאפשר אודות למערכת חיישנים מתקדמת 
שוטף  מעקב  לבצע  שמאפשרת  שלה,  במנועים  החברה  שהתקינה 
ודקה  גם כשהמטוסים באוויר. בכל דקה  אחר התפקוד של המנוע, 
מתקבל מידע הנוגע לתפקוד המנוע וכשמערכת החיישנים מתריעה 
על משהו שדורש התייחסות או טיפול החברה יודעת על כך מייד והיא 
מסוגלת לתת מענה מיידי. עם נחיתת המטוס מחכה צוות של חברת 
המנועים בשדה התעופה ומבצע את הטיפול שיש לערוך או מחליף 

את החלק שיש להחליף. 

במודל התקשרות זה חברת התעופה חוסכת זמן חניה יקר )השווה 
כן  וכמו  התעופה(  בשדה  החניה  על  משלמת  שהחברה  רב  לכסף 
השירות מאפשר להן להתמקד בפיתוח העסק העיקרי שהוא הובלת 
אנשים ממקום למקום. חברת התעופה חוסכת את הצורך להחזיק 
ואילו לחברת  ולממן אנשי תחזוקה,  מנועים להחלפה  וחלקי  מנועים 
המנועים יש תמריץ לייצר את המנועים החזקים והיעילים ביותר עם 

משך חיים ארוך ככל שניתן. 
המעבר  את  בעצמה  יזמה  לא  המנועים  חברת  כי  לציין  מעניין 
להענקת שירותים במקום מכירת מוצרים אלא במידה רבה ‘נדחפה’ 
ידי חברת אמריקן איירליינס.  ידי הלקוחות שלה, בעיקר על  לכך על 
ניתוח  תהליכי  לערוך  מהחברה  שנחסך  הוא  הזו  ב’דחיפה’  היתרון 
לקוחות.  ולשכנוע  הנדרשים  השירותים  לזיהוי  וממושכים  מורכבים 
דווקא פנים- לעומת זאת, האתגר המרכזי של חברת המנועים היה 
בניית  ארגוניים,  בשינויים  כרוך  היה  שניצול ההזדמנות  ארגוני משום 
והטמעת  ופיתוח  חדש  אנושי  הון  חדשות, העסקת  ארגוניות  יכולות 

יכולות טכנולוגיות חדשות.1

.1
 Ali Ziaee Bigdeli

 & Tim Baines,
 Organisational
 Transformation

 Towards
 Servitization,

 :2017 
https://

research.aston.
ac.uk/portal/

files/22250679/
Organisational_
transformation_

towards_
 servitization.pdf

השינוי במודל 
העסקי סייע 
לחברה להעלות 
את הכנסותיה 
בתוך עשור 
מ- 50 מיליון 
ליש”ט ל-500 
מיליון ליש”ט

חברת 
המנועים לא 
יזמה בעצמה 
את המעבר 
להענקת 
שירותים במקום 
מכירת מוצרים 
אלא במידה 
רבה ‘נדחפה’ 
לכך על ידי 
הלקוחות שלה

שירות שיתוף 
אופניים עירוני.
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 בניית מודל פעילות: 
יש להתחיל בהבנת הערך 
האמיתי של המוצר עבור 

הלקוחות. על איזה צורך המוצר 
שלכם עונה? מה הציפיות 

שלהם מהמוצר? כיצד המוצר או 
השירותים שאני מציע מסייעים 
ללקוח להשיג את היעדים שלו?

 שאלו את עצמכם - 
מהי הסיבה לרכישת המוצר: 

שאלו את עצמכם האם 
הלקוחות רוכשים את המוצר 

מסיבה טובה. זאת אומרת, האם 
יש חשיבות עבור הצרכן לעצם 

הבעלות על המוצר. סיבה טובה 
עשויה להיות קבלת הטבות מס 

עבור הרכישה עצמה למשל.

במה הלקוח באמת מעוניין?: 
שאלו את עצמכם מהו הרצון 

האמיתי של הלקוח. מהו הערך 
או התוצר שהם באמת מבקשים 

לקבל? והאם בעלות על מוצר 
היא הדרך היחידה לקבל זאת.

1

2

3

כדי להבין מה הפוטנציאל 
הקיים להטמיע מודל המבוסס 

על  Servitization למוצר 
מומלץ לקיים תהליך חשיבה 

שכולל שמונה אבני דרך:

כיצד ניתן 
להטמיע את זה 

בחברה שלי?
8 צעדים ראשונים
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4

57

68

חשיבה על שירותים משלימים: 
חשבו אילו שירותים משלימים 

אתם יכולים להוסיף למוצר 
שלכם כדי לתמוך בערך שהוא 

נותן ללקוח או כדי להוסיף 
ערך ללקוח? לדוגמה שירותי 

אחזקה, תפעול, תיקונים, ניקיון, 
חלקי חילוף, בדיקות תקופתיות, 
החלפת מוצרים וכד’. נסו לחשוב 

על מכלול הצרכים של הלקוח 
ומכרו לו שירות כולל המתומחר 

על פי ביצוע או זמן עבודה.

חשיבה על שירותים נוספים: 
חשבו גם להתרחב מעבר 

לשירותים תומכי מוצר לשירותים 
מגוונים יותר כגון חינוך, הכשרה 

מקצועית, עיצוב, שירותי התקנה 
ותפעול, ניטור מידע ושירותים 

פרו-אקטיביים נוספים.

 חשיבה על ערך מוסף רגולטיבי:
שאלו את עצמכם איזה ערך 

מוסף רגולטיבי, סביבתי או חברתי 
אתם יכולים להעניק באמצעות 

השירותים. למשל, האם השירות 
שלכם יכול לסייע ללקוח לעמוד 

בתקנים או בתקנות. האם הוא 
יכול לסייע ללקוחות לעמוד 

ביעדים של אחריות תאגידית? 
האם למשל, במקרה שמדובר 

במוצר בעל השפעה סביבתית או 
חברתית שלילית – האם הלקוח 
ייהנה מכך שהאחריות לתפעול 

או לתחזוקת המוצר תועבר לגורם 
חיצוני? או האם קבלת השירות 

על ידי גורם חיצוני תאפשר לו 
להתמקד בפיתוח הקו העסקי 

העיקרי שלו?

 כיצד ישפיע על 
 החברה והלקוח?: 

שאלו, בדקו, נתחו וחקרו – האם 
תהליך כזה יוזיל עלויות לחברה? 

האם יוזיל עלויות ללקוח?

 כיצד ימצב את החברה 
 מול המתחרים?: 

שאלו, בדקו, נתחו וחקרו 
– האם תהליך כזה יהפוך 

אתכם לתחרותיים יותר? האם 
הוא יעניק לכם יתרון על פני 

המתחרים המרכזיים?



ממכירת מוצרים למכירת שירותים: Servitization בשירות התעשייה | סדרת מדריכים למנהלי מוצר    ] 21 [ ] 20 [    סדרת מדריכים למנהלי מוצר | ממכירת מוצרים למכירת שירותים: Servitization בשירות התעשייה

 נניח שאתם יצרנים של פאנלים סולאריים, 
מה עשויה להיות דוגמה מוצלחת עבורכם?

מודל עסקי מסורתי מבוסס על יצרן של פאנלים סולאריים שמוכר 
את המוצר שלו ללקוחות. הלקוחות עשויים להיות בעלי בתים )צרכן 
קצה( או גורם מתווך כגון ספק או סוכן או מתקין שאיתו היצרן עובד. 
עשויים להיות גם כמה גורמים מתווכים שכל אחד גוזר את העמלה 
שלו. בכל מקרה הרווחיות של היצרן תלויה בעיקר בכמות המוצרים 

שאותם הוא מצליח למכור.
מודל  לקראת  שינוי  משמעותו   Servitization של  מודל  הטמעת 
המבוסס על התקשרות ארוכת טווח בין היצרן לבין הלקוח. על היצרן 
לחשוב כיצד הוא יכול לספק ללקוח שירות כולל ומתקדם. לא מכירה 
של פאנל סולארי אלא הספקת שירות של צמצום בחשבון החשמל. 

 על פי המודל, הפאנל הסולארי יישאר בבעלות היצרן 
אז איזה שירותים היצרן יכול לספק? 

במקרה זה יצרן של פאנלים סולאריים יכול להרחיב את סל השירותים 
הניתן ולכלול גם את שירותי ההתקנה של הפאנל הסולארי, התחזוקה 
השוטפת שלו )והניקיון שמייעל את פעילותו(, ולהעניק אחריות לכל 
משך החיים, כולל החלפה של הפאנל במידת הצורך, וכל זאת תמורת 
משלימים  שירותים  לספק  גם  יכול  היצרן  שנתי.  חודשי/  תשלום 
ניטור של מידת החיסכון הנוצר עבור הלקוח באמצעות  כגון שירות 
מרכיבים  על  ולהמליץ  הלקוח  בבית  אנרגיה  ניטור  מערכות  התקנת 
לצמצום והתייעלות בצריכה עודפת. במודל מסוג זה הלקוח משלם 
על התועלת של הפאנל הסולארי בלבד והוא לא צריך לדאוג לשום 
ומאד אטרקטיבי עבור  נוסף. היצרן מצידו מספק פתרון כולל  היבט 
בזכות  )בהנחה שעלות השירות קטנה מהחיסכון בחשמל(.  הלקוח 
הרחבת מגוון השירותים הניתנים, עולות ההכנסות של היצרן, עולה 
מידת הרווחיות והוא מפתח התמחות גם באפיקים עסקיים חדשים 
כן  כמו  חדשים.  לקוחות  למשוך  עשוי  זה  שינוי  למוצר.  ומשלימים 
ההתקשרות ארוכת הטווח מסייעת לצמצם את החשש מתחרות עם 

עסקים מתחרים.

 Servitization אתגרים באימוץ מודל מבוסס

שינויים פנים-ארגוניים: חברות שמעוניינות לספק פתרונות מתקדמים 
שמבוססים על שירותים נדרשות לערוך שינויים פנים ארגוניים במבנה 
של החברה ובתהליכי העבודה. הטמעה מוצלחת של מודל להספקת 
הנהלת  של  החשיבה  בהלך  שינוי  דורש  שירותים  מבוססי  פתרונות 
כישורים  עם  אנושי  בהון  תתאפיין  שהחברה  מחייב  וכן  החברה 

חברתיים ויכולת לספק שירות לקוחות מהיר, אמין ואיכותי. מכאן ייתכן 
שיהיה צורך לערוך שינויים בכוח האדם של החברה.

הנדרשת  הארגונית  האסטרטגיה  בהגדרת  קשור  נוסף  אתגר 
במטרה לספק את השילוב המנצח של מוצרים ושירותים. על החברה 
ואנושיות  מערכתיות  יכולות  ולפתח  מוטת-שירותים  להיות  להפוך 
בהתאם. כמו כן על החברה לפתח גמישות מחשבתית ויכולת לשנות 
על  ללקוחות  אותם  ולהתאים  ידה  על  המסופקים  הפתרונות  את 
הצרכים המיוחדים של כל אחד. כאן יש חשיבות מיוחדת ליצירת שיח 
פורה ושיתוף פעולה מעשי עם הלקוחות במטרה לזהות את הצרכים 

ולספק ביחד את הפתרון האופטימלי.
בחברה  והאנושי  הלוגיסטי  הארגוני,  המערך  את  לשנות  המאמץ 
שהחברה  סיכון  טומן  החדש  העסקי  למודל  אותם  להתאים  במטרה 
את  מבינים  שלא  הארגון  בתוך  שונים  מגורמים  בהתנגדות  תיתקל 
האסטרטגיה החדשה או שהאסטרטגיה החדשה מאלצת אותם לפעול 
אחרת מאופן הפעולה שהתרגלו אליו. כשעוסקים בשירותים – ההון 
האנושי הוא נכס בעל חשיבות עליונה. אתגר מרכזי לגייס את התמיכה 
של הגורמים הללו במהלך או/ ו גיוס הון אנושי חדש שיתמוך ויתאים 

לאסטרטגיה שנבחרה. 

עיצוב המוצר והשירותים: הגדרת שירותים חדשים דורשת שינויים 
ודרך  הצרכים  עם  בהלימה  שיהיה  וצורך  והניהול  הייצור  במערך 
הפעולה של הלקוחות. יש צורך להטמיע מערכות חדשניות ביניהן 
מערכות העברת מידע וניהול מידע בעזרתן ניתן יהיה לספק שירות 
ועיצוב שירותים  ומענה איכותי בזמן אמת ללקוחות. הגדרה, תכנון 
ברמה גבוהה לא דומה לייצור של מוצר מכיוון ששירותים קשה יותר 
לאפיין במדויק. בנוסף יש צורך להכיר ולנתח את התחרות שקיימת 
וליצור רשת חדשה של  הרגיל של החברה  לטווח הפעילות  מחוץ 
שותפויות עם גורמים שונים ובהם סוכנים, ספקים ולקוחות. לבסוף, 
יש צורך לתת דגש לאסטרטגיות מידע ותקשורת שמדגישות באופן 

ברור את הערך המוסף עבור הלקוחות.2

מהווה  שירותים  על  המבוסס  עסקי  למודל  מעבר  ודאות:  חוסר 
מהלך  זהו  כרגיל'.  'עסקים  עוד  לא  משמעותי,  שינוי  החברה  עבור 
בכל  שקיימים  סיכונים  בחשבון  לקחת  יש  ולכן  סיכונים  נטול  לא 
תהליך חדש שלוקחת על עצמה חברה ושלא מבוסס על ניסיון עבר. 
חדש  עסקי  מודל  ובכל  ביותר  החשוב  כמובן  הוא  הכלכלי  ההיבט 
יש גם אלמנט של חוסר ודאות הנוגע לסוגיות כגון עלויות הפיתוח 
של השירותים, עלויות התפעול, הביקוש הצפוי לשירותים החדשים, 

מידת הרווחיות ועוד.

.2
 Ali Ziaee Bigdeli

 & Tim Baines,
 Organisational
 Transformation

 Towards
 Servitization,

 :2017 
https://

research.aston.
ac.uk/portal/

files/22250679/
Organisational_
transformation_

towards_
servitization.pdf
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כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים?

לעבור  החברה  של  המוכנות  מידת  מהי  פנים-ארגונית:  א.  בדיקה 
תהליך מסוג זה? זהו עניין מפתח. יש לבחון האם החברה מוכנה 
מבחינה ניהולית, מבחינת התרבות הארגונית ומבחינה ההשקעה 

הכספית לבצע את ההתחייבות לתהליך כזה. 

ב.  מחקר שוק: האם הלקוחות של החברה מוכנים? האם הם מוכנים 
לערוך שינויים באופן שבו הם מתקשרים עם החברה? האם הם 
אחר  לגורם  ולהעביר  שלהם  מהשליטה  חלק  על  לוותר  מוכנים 

אחריות על חלק מהשירותים?3

ארוכה?:  נשימה  יכולת  יש  לחברה  האם   - עצמכם  את   ג.  שאלו 
קרוב לוודאי שהתהליך יארך תקופה לא קצרה. לכן החברה צריכה 
ארגוניות  יכולות  לפתח  זה  ולצד  שלה  הייצור  יכולת  על  לשמור 
חדשות בתחום השירותים אשר קרוב לודאי יצריכו גם הון אנושי 

חדש והטמעה של תהליכי עבודה חדשים.

ד.  ביצוע פילוטים: יש לראות את החוזים הראשונים שנחתמים מול 
הלקוחות כסוג של פיילוט שמהם ניתן יהיה ללמוד כיצד לבנות את 
היכולות של החברה להעניק את השירותים הנדרשים. לשם כך 
כדאי לבחור לקוחות ראשונים בעלי רצון לשיתוף פעולה והתאמה 
יש דרך  לרוב החברות  זהו אתגר לא פשוט.  כזה.  למודל עבודה 
כשמדובר  אך  חדשים,  מוצרים  לפיתוח  ומוכחת  ברורה  פעולה 
שינוי  ונדרש  שונה  לעיתים  הוא  התהליך  שירותים  של  בפיתוח 
הסיכונים  מהם  ולהבין  לחקור  מומלץ  הקבוע.  הפעולה  באופן 
הקיימים  מהסיכונים  שונים  הם  וכיצד  שירותים  להענקת  במודל 

במודל מסורתי של מכירת מוצרים. 

.3
The Secrets of 

Servitization 
Success: Q&A 

with Cambridge’s 
Andy Neely, 

20.6.2016:  
http://fsd.

servicemax.
com/2016/06/20/

secrets-servi-
tization-suc-

cess-qa-cam-
bridges-an-

dy-neely/

עסקת מכירת מוצר קונבנציונלית
אחריות היצרן מסתיימת במכירה

עסקת שירותיות 
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מקורות מידע

The Secrets of Servitization 
Success: Q&A with 
Cambridge‘s Andy Neely, 
20.6.2016:
http://fsd.servicemax.
com/2016/06/20/secrets-
servitization-success-qa-
cambridges-andy-neely/
Tim Baines, Leading 
examples of servitization, 
22 Sep 2015: https://www.
advancedservicesgroup.
co.uk/single-post/2015/09/22/
Leading-examples-of-
servitization 

סרטונים
Servitization - How it matters: 
https://www.youtube.com/
watch?v=VaY1pBle-Dw 
What is Servitization? 
https://www.youtube.com/
watch?v=i9VBS8D56Gk 
Servitization: From Products 
to Services: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=vc19iYb26ls&index=2&list
=PLwvNwsdu1SnvJVAbmvISJ2v
A16a1IkRtB 

 מדריך זה הופק במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה 
והמועצה הישראלית לבניה ירוקה להרחבת הידע וקידום הבנייה הירוקה בישראל

https://assets.liveworkstudio.com/app/assets/servitization-whitepaper-33.pdf 
https://assets.liveworkstudio.com/app/assets/servitization-whitepaper-33.pdf 
https://assets.liveworkstudio.com/app/assets/servitization-whitepaper-33.pdf 
https://research.aston.ac.uk/portal/files/22250679/Organisational_transformation_towards_servitizati
https://research.aston.ac.uk/portal/files/22250679/Organisational_transformation_towards_servitizati
https://research.aston.ac.uk/portal/files/22250679/Organisational_transformation_towards_servitizati
https://research.aston.ac.uk/portal/files/22250679/Organisational_transformation_towards_servitizati
https://research.aston.ac.uk/portal/files/22250679/Organisational_transformation_towards_servitizati
https://research.aston.ac.uk/portal/en/organisations/aston-centre-for-servitization-research-and-pra
https://research.aston.ac.uk/portal/en/organisations/aston-centre-for-servitization-research-and-pra
https://research.aston.ac.uk/portal/en/organisations/aston-centre-for-servitization-research-and-pra
https://research.aston.ac.uk/portal/en/organisations/aston-centre-for-servitization-research-and-pra
https://research.aston.ac.uk/portal/en/organisations/aston-centre-for-servitization-research-and-pra
https://research.aston.ac.uk/portal/en/organisations/aston-centre-for-servitization-research-and-pra
https://research.aston.ac.uk/portal/files/2616612/The_servitization_of_manufacturing.pdf  
https://research.aston.ac.uk/portal/files/2616612/The_servitization_of_manufacturing.pdf  
https://research.aston.ac.uk/portal/files/2616612/The_servitization_of_manufacturing.pdf  
https://research.aston.ac.uk/portal/files/2616612/The_servitization_of_manufacturing.pdf  
http://fsd.servicemax.com/2016/06/20/secrets-servitization-success-qa-cambridges-andy-neely/ 
http://fsd.servicemax.com/2016/06/20/secrets-servitization-success-qa-cambridges-andy-neely/ 
http://fsd.servicemax.com/2016/06/20/secrets-servitization-success-qa-cambridges-andy-neely/ 
http://fsd.servicemax.com/2016/06/20/secrets-servitization-success-qa-cambridges-andy-neely/ 
https://www.advancedservicesgroup.co.uk/single-post/2015/09/22/Leading-examples-of-servitization  
https://www.advancedservicesgroup.co.uk/single-post/2015/09/22/Leading-examples-of-servitization  
https://www.advancedservicesgroup.co.uk/single-post/2015/09/22/Leading-examples-of-servitization  
https://www.advancedservicesgroup.co.uk/single-post/2015/09/22/Leading-examples-of-servitization  
https://www.advancedservicesgroup.co.uk/single-post/2015/09/22/Leading-examples-of-servitization  
https://www.youtube.com/watch?v=VaY1pBle-Dw  
https://www.youtube.com/watch?v=VaY1pBle-Dw  
https://www.youtube.com/watch?v=i9VBS8D56Gk  
https://www.youtube.com/watch?v=i9VBS8D56Gk  
https://www.youtube.com/watch?v=vc19iYb26ls&index=2&list=PLwvNwsdu1SnvJVAbmvISJ2vA16a1IkRtB  
https://www.youtube.com/watch?v=vc19iYb26ls&index=2&list=PLwvNwsdu1SnvJVAbmvISJ2vA16a1IkRtB  
https://www.youtube.com/watch?v=vc19iYb26ls&index=2&list=PLwvNwsdu1SnvJVAbmvISJ2vA16a1IkRtB  
https://www.youtube.com/watch?v=vc19iYb26ls&index=2&list=PLwvNwsdu1SnvJVAbmvISJ2vA16a1IkRtB  


 -Internet Of Things 
יישומים בענף הבנייה ובניהול מבנים

 ממודל עסקי לינארי למודל מעגלי: 
משמעויות ותועלות לחברות תעשייה

 הערכת מחזור חיים
LCA

ממכירת מוצרים למכירת שירותים: 
servitization בשרות התעשייה

Well Being  
במוצרים בענף הבנייה

עוד בסדרה:

   http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx המשרד להגנת הסביבה
www.ilgbc.org המועצה הישראלית לבנייה ירוקה


