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 נתנאל שהקוהי ובן גמליאל

 ובכדי להשיג הצלחה של פרויקטי רכשקה ולתעשייה לתחום הלוגיסטי זיקתנולאור  :. מוטיבציה לפרויקט1
עם במהלך התואר  רכשנוליישם את הכלים ש בחרנו, שלה לקבלני המשנה חברהוחיזוק הקשר בין ברי קיימא 

במפעל ושאינה כיום מתבצעת כפי שמלאי הניהול  פרויקט הגמר סוקר את מדיניותרזה. הניהול שיטת ה
  DFT-מתבסס על ניהול תהליך הייצור בשיטת ה תואמת את אופי הפרויקט הנוכחי. השיפור המוצע בפרויקט

בשילוב עם ייצור ואספקה הוזלה של עלויות תפעול ואחזקה וכן יצירת רצף רמת מלאי תקינה, תוך השגת 
 גמישות.

הינה גישה שיטתית לזיהוי וביטול הבזבוז תוך שיפור מתמיד  Lean -ה מתודולוגיית :סקירת ספרות. 2
בתהליך זרימת המוצר עד ללקוח הסופי, תוך שאיפה להשגת שלמות. מטרת גישה זו היא להביא לשיפור 

 חיות הארגון מבחינת היבטי מלאי, עלות ותפעול. ברוו
שהיא אחת מהשיטות   DFT-שיטת הוהיישום של אופן השימוש ל נחשפנולאחר קריאה של מאמרים רבים 

ך מונחה לקוח עבור המפעל איתו אנו עובדים, לצד התמקדות בתהליבכדי להשיג יתרון תחרותי  Leanליישום 
  והשגת שביעות רצון גבוהה.

תוך מתבצעת באופן שוטף ובשיטת המשיכה זרימת חומר מתחנה לתחנה לקו ההרכבה כך  ש שיפורבוצע 
 .איכות נהלישמירה על 

 , בוצע סקירה של עץ המוצר. (Gripper)בפרויקט הנוכחי  DFT  -בכדי ליישם את שיטת ה :. מתודולוגיה3
יש לשפר את המדיניות עבור הפריטים פריטים מרכש. הוחלט כי לפריטים מייצור ולבשלב השני בוצעה חלוקה 

בזמני אספקות. לצורך כך,  םהנרכשים מחברות שונות בתעשייה ובמיוחד מספקים המתאפיינים כבעייתיי
 הייצור וההרכבה של המכלול להשיג רמות מלאי זמינות לאורך תהליך בכדי  Kanban -ה נעשה שימוש בשיטת

 . פשוט וויזואלי, למוחשיובכדי להפוך את תהליך חידוש המלאי 
אופטימלית למציאת גודל מנת ייצור  EBQ -שיטת הבאמצעות  Kanban -הנדרשות בנעשה שימוש בנוסחאות 

 , המשמשים גם הם ליצירת המכלול.עבור פריטים אותם מייצרת החברה
 לתת מעטפת כוללת לתהליך הייצור המשופר.בכדי  5S -ה לצד עקרונותהקיט המלא  לבסוף, אומצה שיטת

  :. ממצאים4
  המלאי משיטתניהול שינוי במדיניות MRP לא מבוקרת, לשיטת ה-Kanban. 

 תושג זמינות גבוהה יותר של חלקים,ש כך Kanban -ישולב לצד שיטת ה  VMI -מודל ה
 קבועות בגודלם. ההן הספק והן החברה יתנהלו ע"פ כפולות של מנות כאשר 

 עבור אותם הספקים המתאפיינים כמאחרים,  הודגשה החשיבות של עמידה בזמני אספקה
 של עץ המוצר. ברמה הנמוכהבימי האספקה ברבעון ראשון( במיוחד  41%)איחור ממוצע של 

  והמלאי בשיטת הגודל המנה בייצור גבי המלצה לניתנה- EBQ  לגבי פרויקטים שיבוצעו בעתיד, בכדי
עבור רבעון  68%של בערך ממוצעת ביצוע הפרויקט )רמת מלאי  יגבוהה בשלברמת מלאי להימנע מ

. יתרון נוסף המאפיין שיטה זו, מלבד הורדת עלויות הייצור, הוא גידור הסיכון בדבר אי הוודאות (שני
   פרויקט כזה או אחר.של ביחס לעתיד 

  "ל השלם תהליך איחוד תתי ההרכבות לכדי יצירת המכלו -כתוצאה מהטמעת שיטת "הקיט המלא
מתקצר משמעותית. לתחנת ההרכבה הסופית מגיעים החלקים ללא שום חוסרים ובשלמותם, כך 

 שתהליך ההרכבה הסופי מתאפיין כיעיל יותר ומדויק.
 מתוך הממצאים הועלה הצורך בחיזוק הקשר מול הספקים העובדים לצד החברה, יצירת גמישות :. סיכום5

 הגדלת סבבי המלאי.תוך  בשעת הצורך, הפחתת זמני האספקות
כמו כן שמירה על רמת מלאי מינימלית בכדי להימנע ממצב של חוסרים העתידים לפגוע בתהליך הייצור 

 ובהמשכיות תהליך ההרכבה.
של רצף חידוש המלאי לצד שמירה על  לשתפקידן לסמן עכרטיסיות  3 -ע"י שימוש ב – Kanbanיישום שיטת ה

 .ייצור בגדלים קבועים ובתדירות משתנה בהתאם לדרישה מנותלפי עבודה תהליך הייצור. 
 .מינימאליתייצור פנים של חלקים לפי מנת ייצור אופטימלית ובעלות 

הקמת סביבת עבודה נקייה ומסודרת, יצירת סטנדרציה וניהול תקין כל זאת בכדי להעלות את המודעות 
 .TurnKey -כמתבקש בשוק ה –המוגדרת לסיום של פרויקטים אותם מבצעת החברה בזמן, בעלות ובתכולה 

 

 


