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 אבידור דן וחגית באלט

 מוטיבציה לפרויקט  .2
הפרויקט שלנו נוצר בעקבות הבעיה של הארגון באי עמידה ביעדי אספקה ללקוחות החברה. כיום, החברה 

נמצאת במשבר של אי עמידה ביעדי אספקה כתוצאה מתפוקת ייצור נמוכה. אנחנו רצינו לבדוק את יכולתנו 
צורת העבודה בתוך קווי הייצור ומכאן הגיעה המוטיבציה שלנו לנסות ולשנות  בהבנת מפעלי ייצור ואופן

 תהליכים פנימיים בתוך רצפת הייצור.
 תוצרי הפרויקט מכוונים למנהלי הייצור של החברה, מנהלי הכספים של החברה ובעלי החברה. 

ת הרווחים הגולמיים של הפרויקט אמור לתרום לחברה בהגדלת תפוק הייצור, הקטנת עלויות הייצור והגדל
 החברה. 

 סקירת ספרות  .2
כשניגשנו לפרק סקירת הספרות, עיקר העבודה שלנו התמקדה בהקטנת זמני הסט אפ של כל פריט ופריט 

אשר יצר מודל שמחלק את פעולות הסט אפ  Shingoוהמאמר שהכי עזר לנו בפרויקט הוא של מהנדס בשם 
הפעולות החיצוניות ניתן להוריד אותם לזמן של אפס דק. כלומר, את לפעולות חיצוניות ופעולות פנימיות ואת 

 הפעולות החיצוניות ניתן לתת לעובד אחר שיבצע אותם בזמן שהמכונה עדיין עובדת ומייצרת חלקים.
אשר הראה במאמרו שיטה כמותית  Ping Louמאמר נוסף שעזר לנו מאוד בתחום תכנון הייצור שייך לחוקר 

לפני שמתחילים לבצע  ERP-נון הייצור אשר מסתמך על נתונים שיש להזינם למערכת הלתזמון חלקים לתכ
 תכנון ייצור. ללא נתונים אלו אין טעם לגשת לתכנון ייצור כיוון שכל התכנון יהיה שגוי.

 מתודולוגיה .3
 המתודולוגיה העיקרית שהשתמשנו בה כשבחנו את כל תחום הסט אפ היו תצפיות ומדידות סטטיסטיות. 

יה חשוב לנו להתחלת הדרך לבדוק היכן נמצאים הזמנים המתים של כל סט אפ ועל פי מדידות אלו הצלחנו ה
לאפיין את הפעולות שניתן לקצר אותם ואת המשימות שהחברה צריכה לבצע בכדי ליישם את המחקר שלנו 

 בתחום זה.
, ERPשלמרות שלארגון יש מערכת בתחום התכנון ייצור, בנינו מודל על פי בעיית הסוכן הנוסע אשר הראנו 

המערכת לא מתחשבת בנתונים נוספים כגון כלי חיתוך. בעזרת יישום הבעיה הצלחנו לבצע שיבוץ מחדש של 
הפריטים אשר אמורים לעלות על המכונה והצלחנו לחסוך זמן רב מבחינת זמני הסט אפ של כל פריט לאחר 

 שביצענו שיבוץ מחדש.
   ממצאים .4

 י הסט אפ הצלחנו להגיע לתוצאות מרשימות מאוד. בנושא הקטנת זמנ
דקות ע"י הצטיידות בכלי עזר והעסקת עובדים  01-דק ל 051-הצלחנו להקטין את זמני הסט אפ הממוצעים מ

חדשים אשר הם יבצעו את הפעולות החיצוניות של כל סט אפ ובכך להגדיל את תפוקת הייצור בצורה 
₪  05,111סוך בכל יום מעל לאלף שקלים ובכל חודש ניתן לחסוך מעל למשמעותית. הצלחנו להראות שניתן לח

 פעמים. 03בהנחה שכמות הפעמים הממוצעת שמבוצע סט אפ בכל יום עומד על 
 

בשאלונים החצי מובניים שביצענו עם מנהלי הייצור של החברה גילינו כי גם תכנון הייצור בחברה משפיע על אי 
חנו את תכנון הייצור גילינו כי לעיתים קרובות עולים לייצור פריטים ללא עמידה ביעדי אספקה. לאחר שנית

קשר לפריט שלפניו או אחריו ולא מתחשבים בסוגי כלי חיתוך שיש לכל פריט. אנחנו בנינו מודל לפי בעיית 
אמורה לייצר בחודש אחד, שישה פריטים שונים  ERP-הסוכן הנוסע ולקחנו מכונה אחת אשר לפי מערכת ה

זרת המודל שבנינו הצלחנו לשנות את שיבוץ העבודה ובכך לחסוך עוד חמישה ימים מלאים שניתן לייצר ובע
 ים ובכך להגדיל את תפוקת הייצור. \בהם עוד פריט

  סיכום .5
בתחילת הפרויקט הערכנו כי אם נקצר את זמן הסט אפ אז נצליח לעמוד ביעדי אספקה של לקוחות החברה  

 כי בקווי ייצור מרוכבים כמו שבחברת אבקו אין פתרון אחד לבעיה כל כך גדולה.  אך במהלך הפרויקט למדנו
במהלך הפרויקט נחשפנו למקורות מידע רבים שעזרו לנו להבין איכן יש זמנים מתים וכיצד ניתן לחסוך אותם. 

 בנוסף, התנסינו בבניית מודל לתכנון ושיבוץ ייצור אשר מוטמע על בעיית הסוכן הנוסע.
 למדנו כיצד לבצע חישובים כלכליים בדמות החזר השקעה, עלות שעת ייצור, כדאיות השקעה וכדומה. כמו כן

פרויקט זה אינו פרויקט ספציפי וחברות אשר עובדות עם קווי ייצור בדומה לחברת אבקו, יכולים להסתמך על 
 קת קווי הייצור שלהם.נתונים אלו ולהטמיע את אותם הפעולות והמודל אצלהם במפעל ובכך להגדיל את תפו

 


