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 אריק שדה' פרופ: מנחה אקדמי חלי קרויטורו וקרן הרייתי: מציגות

 רקע לפרויקט

על-לקוח הפרויקט הינו מנהל מחלקת לוגיסטיקה בחברת אל. 
 
 על-חברת אלמתבצעים שיפוצים במטוסיה השונים של במהלך השנה. 

 
 שיפוצי  למלאי רכיבים מתאים לקראת באחריות מחלקת לוגיסטיקה לדאוג

 .המטוסים
 
  במהלך השיפוץ מתגלים חוסרים בלתי צפויים מסיבות שונות על אף היערכות

 .המחלקה מראש
 
 מלאים או בניתוח  בתיעוד מספקת שעוזרת מידע אין למחלקת לוגיסטיקה מערכת

 .בחלקיםסטטיסטי של צורך 

 הבעיה

עם חוסרי מלאי בלתי מטוסים והתמודדות היערכות לקויה לקראת שיפוץ 
 .צפויים בגין ממצאים במהלך שיפוצי המטוסים

מטוס אינו יכול להמריא ללא כל רכיביו. 

 
 עבור רכיבים בעלי מזהה  בעזרת הנחיות ממחלקת הנדסה המחלקה נערכת מראש

 .שהינם רכיבים בעלי חשיבות גבוהה יותר( מסכי צפייה, מנוע)חד ערכי 
 
רכיבים מתכלים ורכיבים ברי , הפרויקט מתמקד ברכיבים שאינם ניתנים לאיתור

 (.גומיות, ברגים)תיקון 

היעדר 
טכנולוגיה  

 תומכת
1 

חוסרים  
בלתי  
צפויים  
 בשיפוץ

2 
עיכוב  

בלוחות  
 הזמנים

3 4 
עלויות  

גבוהות  

בלתי  

 צפויות

 בחינת המערכת והממצאים אפיון ובניית המערכת בחירת סוג מערכת איסוף נתונים ניתוח מצב קיים

הכוחות  וניתוח החברה 
הפנימיים והחיצוניים בארגון  

 SWOTי מודל "ע

ראיונות עם מנהל מחלקת  
לוגיסטיקה ובחינת הנתונים  

 במצב הקיים

פ סקר הספרות וביקוש  "ע
הלקוח החלטנו לפתח מערכת 

DSS 

פ  "שלב זה נעשה במקביל ע
 "טיפוס-אב"גישת פיתוח 

השוואה בין תקופת שיפוצים  
 לפני ואחרי השימוש במערכת

 מתודולוגיה

 מבנה המערכת
במערכת מיושמים מודולים  . VBAבנויה על גיליונות אלקטרונים בשפת המערכת 

וחלקם מיושמים  מטוס מסויים יחיד מהמודולים מיושמים על שיפוץ חלק . שונים
 (.767 -ו 777, 737, 747, 757)מטוס צי מאותו כלל השיפוצים עבור ממוצע 

 
מבוססת על נתונים ממערכת הקיימת במחלקה המתעדת את החוסרים  המערכת 

הנתונים  . לכל מחסור רשומה חדשה בעלת מזהה חד ערכי. המתגלים במהלך שיפוץ
 .Historyגיליון אחד שהוא  Databaseנאספים ל 

 ממצאים
נעזרנו בהיסטוריית נתונים קיימים מעונת שיפוצים קודמת ובדקנו את מצב החוסרים 

 .החדשהלפני ואחרי יישום המערכת 

 :נבחן שני פרמטריםתועלות השינוי מנת לבחון את על 

 השיפוץבמהלך ירידה בממוצע כמות חוסרים שנפתחו. 
 עליה בממוצע אחוז רכיבים המוגדריםNewItem (  רכיבים אשר אינם מוכרים

שמתוקף הגדרתם אין דרך להיערך לקראתם ( על ולא מתויגים בספרי החברה-לאל
 .מראש
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 כמות חוסרים ממוצעת לשיפוץ

 ממוצע חוסרים לשיפוץ לפני השימוש במערכת ממוצע חוסרים לשיפוץ בשימוש המערכת

737 747 757 767 777

41% 
35% 

16% 
24% 

16% 21% 22% 
13% 

20% 24% 

 אחוז ממוצע לשיפוץ

 לשיפוץ לפני השימוש במערכת NewItemממוצע אחוז  לשיפוץ בשימוש המערכת NewItemממוצע אחוז 

בה הביאה את  1948טיסת הבכורה של החברה הייתה בספטמבר . 1948חברת התעופה הגדולה והמרכזית בישראל שהוקמה בשנת מ היא "בעעל נתיבי אויר -אל
על כחברת התעופה הלאומית של ישראל והייתה בבעלותה של ממשלת ישראל עד שהחלו צעדים -במשך שנים שמשה אל. נבה לישראל'הנשיא חיים ויצמן מג

ְקָרֺאהּו ַיַחד ": ך"מהתנומקורו הוא , שר התחבורה הראשון של מדינת ישראל, את שם החברה בחר דוד רמז. 2003להפרטתה ביוני  י ְוֶאל ַעל יִּ ְמׁשּוָבתִּ ים לִּ י ְתלּואִּ ְוַעמִּ
 (.ז, יא, ספר הושע"  )ֹלא ְירוֵֹמם

 מטרותיהעל פי הממצאים ועל פי מנהל מחלקת לוגיסטיקה המערכת השיגה את. 
 שיפוץתרמה רבות למנהל הלוגיסטיקה והראתה לו תמונה רחבה יותר בנוגע להיערכות לקראת המערכת. 

 שיפוציםלציין שלפני כניסתה של המערכת לא הייתה למחלקת לוגיסטיקה שום דרך להיערך לקראת חוסרים שהתגלו במהלך חשוב. 
 יותר  ולשיפור משמעותי טובות יותר שבכל שיפוץ שמייבאים אל המערכת אנו מגדילים את היסטוריית הנתונים אנו צופות שעבודה ממושכת עם המערכת תביא לתוצאות מכיוון

 .לקראת השיפוציםבהיערכות 

 סיכום


