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  ישראל גמזו
 הפרויקט עוסק בניהול פריטים קשיחים בפרויקטים השונים במפעל מטוסי מנהלים. 1

 וכל פריט המשמש את העובדים בקו הרכבות מטוסי מנהלים. פריטים קשיחים הינם ברגים,אומים,דסקיות
מיליון דולר לשנה  5.3 -במהלך הפרויקט נמצא שניהול ותכנון חלקי של הפריטים הקשיחים הביא לחריגה של כ

 בפרויקט מסוים ) גורם להפסד בפרויקט ( במפעל.
 שיפור.למעשה כל נושא ניהול הפריטים הקשיחים בקו הרכבות הינו חלקי וניתן ל

ניתן להבין שהאתגר המוצב בפרויקט הינו צמצום עלויות אשר יוביל לחיסכון מכסימלי בנושא שימוש פריטים 
 קשיחים בפרויקטים עתידיים.

בסקירה ספרותית נמצאו מספר מתודות שונות העוסקות בתורת המלאי, בדגש על השיטות השונות הקיימות 
 ושימושיהם. ERPבניהול המלאי והתפעול  וכן מערכות  

ים יכדי ניתוח והסקת מסקנות העתידתוך  KANBANלמערכת   MRPהסקירה נועדה להשוות בין מערכת  
 .יהיו מבוססי ידעעל מנת שלהתבצע בעבודה זו 

 מסקנות העיקריות מהסקירה הספרותית:
   עבור סביבת  היצור של המפעל  יישום מערכת רק על בסיס  שלKANBAN  הוא בלתי אפשרי עקב הקושי 

 לעמוד בלו"ז קשיח,וכן העלויות הגבוהות אשר נגרמות משינוע מוצרים במנות קטנות לקו ההרכבות.      
  .הרציונאל הוא לשלב בין הטכניקות הללו תוך הפקת המיטב משילובן בתהליך התכנון והיצור 

 
 המתודולוגיה בפרויקט:

  המפעל לצורך תמונת מצב קיים. סקירה כללית על פרויקטי 

  .פיתוח ובניית מודל לתכנון פריטים קשיחים בארגון במערכת מידע ארגונית 
במהלך העבודה על הפרויקט נותח המצב הקיים של נושא ניהול הפריטים הקשיחים בפרויקטים השונים תוך 

 חלוקת הניתוח לשני נושאים עיקריים:
  .הכנות לפרויקט 

  בקר הזרמת פריטים קשיח ( ים לקו ההרכבה ע"י מזמן היצורMRP .) 
 הממצאים אשר עלו במהלך הפרויקט נתנו תמונה למצב הקיים כיום המפעל:

  תכנון ומעקב טוב יותר אחר פריטים קשיחים במפעל היו יכולים למנוע הזמנות יתר של פריטים שונים אשר
 גרמו  

 $  לשנה מחשבון המפעל. 5,5,0,3,3להוצאה מיותרת של  
   מהפריטים הקשיחים הוזמנו ללא צורך עקב חוסר בדיקה לפריטים תחליפים. 50%מעל 

   מהפריטים הקשיחים המוזמנים נשלחים בסוף הפרויקט למחסן המפעל ללא שום מעקב. 0%,מעל 

   ישנם מספר רב של פריטים קשיחים אשר הוזמנו מספר פעמים ע"י מחלקת רכש כתוצאה של דרישה מקו
 הרכבות, מכיוון  

 שלא נעשה תיקון של הגדרת הכמויות במהלך הפרויקט.  

   מזמן הייצור "מבזבז" כל יום זמן עבודה של שעתיים על בדיקות סטאטוס לפריטים קשיחים במערכתSAP 
 ,  זמן זה  

 $ לשנה.50,000שווה ערך לבזבוז העולה מעל   
  .אין טרנזקציה אחת במערכת המסוגלת לבצע את תהליך איתור סטאטוס לפריט קשיח חסר 

  מזמן היצור מבזבז זמן רב על פעולות במערכת ה- SAP  בעבור חישובים שהמערכת איננה מסוגלת לבצע
 בעצמה.

מערכת לניהול פריטים קשיחים בפרויקט תוך הגדרת המסקנה העולה מניתוח הממצאים היא שיש צורך ב
 תפקידים ודרכי פעולה מתוך הסתכלות בהיבט תפעולי עסקי.

 
 חשיבות הפרויקט:

  .זמינות פריטים קשיחים לקו הרכבות 

  .מזעור עלויות לארגון  
 שדרוג מערכת המידע הקיימת. 
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