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 אפיון מערכת לניהול מלאי חלפים לאחזקת מערכת מוטסת, 333פרויקט מס' 

 סיוון אלוןשגיא גרינבלט וחברי הצוות: 

  :מוטיבציה לפרויקט
אחזקת מערכת מוטסת משתנה עפ"י מורכבותה וחשיבותה. קיימים סוגים שונים של תהליכי אחזקה,  אופן

)חה"א( וכלה בתהליכי אחזקה משותפים עם תעשיות  החל בתהליכים הנעשים אך ורק במסגרת חיל האוויר
תחת חוזה  , אשר מתבצעתאחזקת מערכת "נדיב"בפרויקט זה נעסוק ב .ביטחוניות תחת חוזה ייעודי

Performance Based Logistics (PBLמשותף עם ח ) ברת "אלביט" אשר פיתחה את המערכת. כיום ישנו פער
ים לאחזקה שוטפת בחה"א, אשר אספקתם מתבצעת ע"י חברת הנדרש (ח"חחלקי החילוף )באופן ניהול 

 (.93%, ובכך קיים סיכוי לפגיעה ביעד הזמינות של המערכת )"אלביט"
מול הטכנאים ומול הספק  של קצין המערכת מערכת לניהול מלאי לעבודה שוטפתבמסגרת פרויקט זה נאפיין 

 עמידה בזמינות המערכת. )חברת "אלביט"(, ובכך לייצר ניהול מיטבי של ח"ח להבטחת
 :סקירת ספרות

, בממשל ארה"ב ((Department of Defense DOD-הם אסטרטגיה המועדפת על ה PBLחוזי אחזקה מסוג 
כיוון שהם מאפשרים מערכים צבאיים עם רמות מלאי גבוהות יותר, נצילות ויעילות גבוהה יותר, להבטחת 

 לאי ח"ח הינו חלק בלתי נפרד מתהליך התיקון.מ (.(Doerr,2004 אמינות גבוהה של מוצר/שירות
מלאי המיועד לתיקון אינו יציב וביקושו משתנה, כמו גם עלויות רכש וייבוא המשתנות. עם זאת, גם ע"י שינוי 

 .(Stadtler & Kilger 2002)  במדיניות הניהול יש פוטנציאל לחיסכון משמעותי בעלות המלאי

 Enterprise Resourceלם לניהול מלאי. תפישת הניהול המובילה היא קיימות מערכות שונות ומובילות בעו

Planning (ERP) כאשר מטמיעים מערכת .ERP  יש להגדיר היטב את הצרכים הארגוניים ולבחור את המערכת
 (.1997המתאימה ביותר לתרבות הארגון ותהליכיו )שטוב, 

לאחזקה רחבה  PBL-תחילו לאמץ את שיטת הכמו גם בפרויקטים ביטחוניים בארה"ב, גם בחה"א הישראלי ה
 קיים קשר ישיר בין ניהול מלאי לבין גובה ההוצאות או לחילופין אי עמידה ביעדים. של מערכות ליבה.

 מתודולוגיה
פגישות עבודה עם הטכנאים בכדי להשיג את מטרת הפרויקט תחילה למדנו על הארגון וסביבתו ע"י 

ניתוח מצב קיים ח"ח הקיימים ו סוגיאיסוף נתונים על סקר ספרות ובוצע  לאחר מכן, .המקצועיים והספק
אפיון דרישות למערכת לניהול מלאי וניתוח חלופות לפתרון הבעיה בוצע בשלב הבא, מלאי ולתהליכי העבודה. ל
אפיון ועיצוב למערכת  בוצע . לאחר בחירת החלופה המתאימהAnalytical Hierarchy Process (AHP)שיטת ב

 אחרוןשלב הה .עץ תהליכים תרשימיו ((Entity Relationship Diagram ERD -בסיס הנתונים ב בניית ע"י
לאב הטיפוס עפ"י נוהל  הטמעה החלהוס( אליו הוזנו הנתונים הקיימים. טיפ יישום ראשוני למערכת )אבעסק ב

 נים סטטיסטיים. הופקו דוחות ראשוניים ונתו אחריוולבדיקות יישום ראשוניות לטובת  ,מפת"ח

 ממצאים
  ניתוחAHP  :בניית (, 0.542הטמעת מודול נוסף במערכת הקיימת)דירג את החלופות שעמדו לפנינו

 .(0.091חדשה) ERPהטמעת מערכת ( ו0.367)כנה ייעודיתות

 כי ישנה התנגדות מועטה של הטכנאים למערכת העלתה טיפוס של המערכת -התחלת הטמעת האב
 התהליכים. את הצורך בניהול מסודר שלחדשה וכי הם מבינים 

  יכולות המערכת החדשה: מאגר ידע מסודר של הזמנות, משלוחים, מלאי, ביצועים, עבודה בתהליך
(WIP.תכנון עבודה ועמידה ביעדים ,) 

 סיכום
כאמור, מטרת הפרויקט הינה לענות על הצורך במערכת לניהול מלאי ח"ח, אשר תתאים לאופי העבודה בחוזה 

ירת ספרות, יישום שיתוף הגורמים הרלוונטיים, סקבדיקת המצב הקיים, . לאחר PBLודי מסוג הייח
שילוב מודול ע"ג  המתודולוגיה לבחירה ואפיון מערכת מידע מתאימה, ניתן לומר כי הפתרון המוצע, דהיינו

 .כפי שצפינו בתחילה (, הינו הפתרון האופטימליOracleהקיימת ) ERP-מערכת ה
צפינו בפרוייקט כמו התנגדות משתמשים לשינויים ולמערכת חדשה לא התממשו עד כה עם השימוש סיכונים ש

 באבטיפוס. תהליכי העבודה לקו בחסר וכעת זרימת המידע טובה יותר.
הערך המוסף של הפרויקט לארגון בא לידי ביטוי בחסכון שעות עבודה רבות של קצין המערכת, בקרה מהימנה 

בניהול  משמעותיפרויקט זה הינו  ת צווארי בקבוק לעמידה ביעד הזמינות של המערכת.אחר מלאי ח"ח ומניע
 ."נדיב"השוטף לאחזקה וזמינות מערכת 

 


