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 ליאור בן עמי ומאור משולם

שם נרדף לחנויות להפכה ' ו88חברת ג'יימס ריצ'רדסון ישראל פועלת בארץ משנת  -. מוטיבציה לפרויקט 1
ר מכיל מוצרים קטנים אשר קשה תחום האיפומ"ר.  066-מחלקת הקוסמטיקה משתרעת על כ הדיוטי פרי.

לאחסן אותם בנפרד מה שמוביל לאחסון מבולגן של כל האיפור במקום מסוים לעומת בשמים, שגודלם יותר 
 למוצר אחד.יותר גדול ודורש שטח אחסון גדול 

 איתור פריט לוקח זמן רב מאחר והפריטים מפוזרים בשטחי המחסן.
ני. כל משטח שנקלט ממוקם באופן רנדומאלי ועל בסיס מקום המחסן במחלקת הקוסמטיקה מנוהל באופן יד

 של עובד המחסן. ופנוי במחסן. כאשר רוצים לאתר את הפריט, איתורו נעשה ע"י זיכרונ
 
בסקר הספרות עמדנו על הצורך למחשב את המחסן,  בחנו את החלופות השונות לתפעול  -. סקירת ספרות 2

 בחינת כדאיות.ל AHPהמחסן הממוחשב וסקרנו את מודל 
 מערך של מוצלח לניהול החשובים מהתנאים אחד הוא ומקצועי יעיל באופן ממוחשב מחסן ניהול -

 (.Warehouse Automation",2009"ארגון ) כל של בכלל לוגיסטי וניהול

 (:Marsh, 1996; "Warehouse Automation",2009) האוטומטיים המחסנים יתרונות -
 כספי חסכון

 .שינוע וציוד אדם בכוח חיסכון, אדם די מגע ללא פעלהה
 גבוהים ודיוק מהירות
 .לאחסון המשטחים כמות מקסום

( שפותח על ידי המתמטיקאי תומאס סאטי מאפשר Analytic Hierarchy Process) AHPמודל  -
המודל . לארגון לנתח ולדרג את הפרויקטים בהם הוא פעיל, בהתאם לתרומתם להשגת מטרותיו

פרויקטים על פי קריטריונים מוגדרים מראש, כאשר לכל  2שוואות בין כל מבוסס על סדרת ה
 .(Bhushan & Rai, 2004) קריטריון מוגדר משקל בסיכום ההחלטה.

בשלב הראשון עסקנו בתהליך בחינת המצב הקיים ולאחר מכן ביצענו סקר ספרות על מנת  -. מתודולוגיה 3
למצב הקיים. חיברנו ראיון חצי מובנה וחילקנו אותו למנהלי להכיר את השוק המיועד ולנסות למצוא חלופות 

המחסן ומנהלים בכירים בחברה על מנת להעמיק את הידע וההבנה של הבעיות הפוקדות את המחסן 
המצריכים טיפול בעיניי המרואיין. ניתחנו את השאלונים וקבענו את הפרמטרים והמשקולות לפרמטרים על 

 על מנת לבחור את החלופה העדיפה. AHPצענו את מודל ה . ביAHPמנת להציבם במודל ה 
 סקרנו את תחום ניהול מחסן אוטומטי והחלופות השונות בניהול מחסן אוטומטי.  . ממצאים4

הגענו למסקנה שאכן יש צורך ממשי למחשב את המחסן. לפי אופי המחסן כל החלופות האופקיות יורדות מן 
איון עם מנהלת המחסן הועלתה הנקודה לפיה אחסון אוטומטי בצורת הפרק עקב מגבלת המקום שיש לנו. מהר

קרוסלה אינו יכול להוות חלופה, זאת מאחר שתהליך השליפה בקרוסלה מלווה בסיבוב המוצרים ומרקם 
מוצרי הטיפוח )כגון: קרם עיניים, קרם פנים וכד'( נפגם בתהליך הסבסוב. לגבי שאר החלופות: מגדלים ועגורן, 

 . הפרמטרים לבחינת החלופות קיבלו את המשקלים הבאים:AHPתוח מקיף בשיטת ה ביצענו ני
, זמן הקמה 2%, איכות תחזוקה 4%)איכות המוצר  7%, איכות ואמינות 32%, זמן ליקוט 44%שטח אחסון 

 42.2%. לאחר הרצת המודל התקבל הממצא: החלופה של מגדלים אנכיים קיבלה את הציון של 7%( ועלות 1%
 , ולכן נמליץ על חלופת המגדלים.47.8%חלופת העגורן עם  לעומת

הוא מודל כמותי המשווה  AHP. על אף שמודל ה AHPהחלופה של המגדלים נבחרה על ידי מודל ה  . סיכום4
בין החלופות בהתבססות על ציונים ומדדים שנקבעים בתהליך סדור, התחושה היא שבנקל המשקולות 

 ם יכלו להיות מעט שונים, והתוצאה הייתה מתהפכת על פיה.והציונים של הפרמטרים השוני
תוצאה זו משקפת את הציפיות שלנו מכיוון שלפי התחושות שלנו במהלך הפרויקט, ניכר כי חלופת המגדלים 

 מתאימה לאופי המחסן והמטרות שהמנהלים הציבו בפנינו, וזאת מכיוון:
 גובה.ניצול מרבי של שטח המחסן כולל ניצול מקסימלי של ה -

 זמן הליקוט שהוגדר כפרמטר חשוב אכן קצר יותר בחלופת המגדלים. -
בנוסף, נחשפנו לאופי העבודה והצרכים של חברה גדולה, נחשפנו לשיקולים לבחירת חלופות. וכמו כן יצא לנו 

 בפרויקט אמיתי והרגשנו עד כמה הוא תורם לקבלת ההחלטה. AHPלבחון את מודל ה 
 


