
 לישראל תשייה האוויריבתע במחלקת תשתיות ייצור בקרת אחזקהתכנון ו 201

 מירב צ. דאלי לויו סף גורבא

 מוטיבציה לפרויקט: .2
. התכנון התקציבי של המחלקה תהאווירי הבתעשיי חטיבת כלי טיס אזרחייםהינה מחלקה ב מחלקת תשתיות ייצור

ל לוקה בחוסר התחשבות במכלול הגורמים המשפיעים; בהיעדר נוהל מסודר לחידוש מכונות לפי הצורך עבור כ
 מכונה באופן פרטני ובהיעדר תהליך לבחינת כדאיות עלות אחזקה מול רכישת מכונות חדשות.

 סקירת ספרות:. 2      
( מציג בספרו מודל המתייחס לתקלות שבר 2000ניהול אחזקה מורכב מתקלות שבר וטיפולים מונעים. גרטסבק )

ירות טיפול מונע, קביעת התדירות הינה בעלת ואחזקה מונעת במכונות. על פי המודל לכל מכונה יש להגדיר תד
חשיבות רבה שכן ישנן השלכות ישירות על העלות הכוללת של האחזקה. כשעלות אחזקת שבר גדולה מעלות 

אחזקה מונעת יש לבצע אחזקה מונעת. החלפת הרכיבים במכונה על פי אורך זמן חיי מוצר תחסוך בהפסדים 
ת לאחזקה מונעת יש לבחון את יכדי להגדיר את התדירות האופטימאללעומת החלפה במצב של חוסר ברירה. ב

בין תקלה לתקלה שכן לא ניתן לחשב  יתדירות תקלות השבר באמצעות תוכנה שתחפש את הזמן המינימאל
 (.2000זאת באמצעות נוסחה )גרטסבק, 

נוטים להסתכל בצורה טוען שלתקצוב חשיבות רבה בתכנון אסטרטגיית התחזוקה. לעיתים מנהלים  (2007)קלי 
תקציב לתקלות  תשגויה על הוצאות תחזוקה כעלות בלבד ולא לקשר בין הוצאות תחזוקה לתפוקת ייצור. בניי

שבר הינו נושא מורכב יותר מאשר תקציב לתחזוקה מונעת. עם זאת, באמצעות נתוני העבר ניתן לבצע הערכה 
 ברמה סבירה לכמות התחזוקה שתידרש.

ינת במאמרה כי עלות תקלות שבר לרוב גבוהה הרבה יותר מעלות אחזקה מונעת. לכן היא ממליצה ( מצי2202פנדיי )
 למזעור עלויות פעילות התחזוקה. תלהשיג מרווח זמן של תחזוקה מונעת אופטימאלי

 מתודולוגיה:. 3      
שבת באמצעות ממשק בעזרת התנהלות נכונה ומחו תשתיות ייצורתכנון תקציב עבור מחלקת הינה  מטרת הפרויקט

 אוכלוסיה: עובדי תעשייה אוירית, מנהל מחלקת אחזקה בתעשייה צבאית ובמפעל "תנובה". .תומך החלטה
 ת, בניית תוכנה תומכת החלטה.,ראיונות, קבוצת מיקוד, ניתוח מסמכים, ניתוח תקלות חוזרוSAPכלי מחקר: 

חקירת ות הקשורות לנושא ופעולה למידתהבעיה בעזרת ראיונות,  לימודקבוצת המיקוד,  הגדרת .1
ניתוח נתוני תקציב של השנים האחרונות, ניתוח  כולל( SAPלקבל ממערכת המידע ) ניתןהנתונים ש

 תקלות חוזרות, ניהול סיכונים ועוד.
 .תע"י סקר ספרו ותכנון התקציב תחום האחזקהלימוד  .2

יות ייצור שבתעשייה ביצוע השוואה מול מקומות המנהלים פעילות דומה לזאת של מחלקת תשת .3
 .תהאווירי

מערכת תומכת החלטה תוך הגדרת הפרמטרים הבולטים  בנייתאורך חיי המוצר עפ"י חלקיו,  תדיאמ .4
 .וחישוב באמצעות מודל מושכל לקבלת ההחלטה

 סיכום שיכיל ממצאים, מסקנות והמלצות לארגון בהתאם לתוצאות הפרויקט. הכנת .5
 ממצאים:. 4      

רת תוכנות שיש לדאוג שתהיינה יעילות ואינטואיטיביות לעובדים. המידע שנאסף בעזרתן משמש הניהול מתבצע בעז
בסיס לניהול האחזקה, שמטרתו: לבנות צפי לכמות הייצור הצפויה לצורך היערכות מוקדמת, להתאים את 

לו"ז הייצור, הציוד הנדרש לפעילות הצפויה, לחסוך זמני השבתה של המכונות, לתכנן לו"ז טיפולים בהתאם ל
למקסם את רווחיות הייצור על ידי שימוש בקבלני משנה, חידוש הטכנולוגיה והחלפת המכונות בנקודה הנכונה 

 ביותר.
 התכנון התקציבי מתבצע באמצעות חישוב העלויות מהשנה הקודמת + הצפי לתוספת ייצור + מקדם ביטחון.

לעשות , להעביר את העבודה לקבלן חוץ, לא לעשות דבר: מודל לכדאיות שימוש במכונה יעזור לבחור בין החלופות
ומורכבת מהפרמטרים שעות עבודה, חלקי חילוף, עלויות רכישה,  לרכוש מכונה חדשה, שיפוץ כולל למכונה

 עלויות אחזקת מונעת, עלויות אחזקת שבר וקצב ייצור.
 סיכום:. 5      

אחזקה משלבת איסוף מידע בצורה שיטתית, קפדנית דרך הניהול שבעזרתה ניתן להתמודד עם תכנון תקציבי ל
( שמאפשרות ריכוז ERPומפורטת. מעבר לזה קיימת גם חשיבות רבה לאחזקת המידע בתוכנות מתקדמות )

הנתונים בצורה היררכית, משלבות פונקציות רבות ומאפשרות למקבלי ההחלטות לקבל ידע רב מחד גיסא אך 
 ההחלטה מאידך גיסא.  מתומצת ומתאים לצורך הבלעדי לקבלת

לשלושת המפעלים בארגון לא קיים מודל לכדאיות השימוש במכונה, לאחר למידת התחום והמאפיינים הדרושים 
ובעזרת סיעור מוחות עם מנהל מחלקת תשתיות ייצור הרכבנו תוכנה תומכת החלטה שתאפשר לנו לשלב את 

להעביר , לא לעשות דברר בין החלופות הבאות: כל המאפיינים בידנו על מנת לעזור למקבלי ההחלטות לבחו
 לרכוש מכונה חדשה, לעשות שיפוץ כולל למכונה, את העבודה לקבלן חוץ

 


