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 תומר עמירה וקובי עובדיה

 לפרויקט מוטיבציה .1
.זוהי חברה לעיבוד שבבי מהמובילות בתחומה בארץ, " מ"ק בע.דגש פ"את הפרויקט שלנו אנו בחרנו לעשות בחברת   

המטרה הסופית שלנו הינה , אנו באים לתת מענה לבעיה הקיימת בתחנת בקרת האיכות אשר ממוקמת ברצפת הייצור
למצב של ניצול מירבי של המשאבים בתחנת בקרת האיכות וכך להוביל למיקסום " מ"ק בע.דגש פ"להביא את חברת 

. רווחי החברה  

 מצוינות לספק יעד לעצמה מציבה דגש חברת בארץ בשווקים תחרותית מבחינה רלבנטית ולהיות להמשיך מנת על
 הטובה כרמה הלקוחות י"ע שתוכר ובשירות בעלות במועד והספקה איכות, גבוהה ברמה טכנולוגיה, גמישות, בביצועים

 .בתחום ביותר
 החברה ולכן הלקוח וציפיות דרישות את לספק תמידי צורך יוצר וזה השבבי העיבוד בתחום רבה תחרותיות קיימת כיום

 הגולמי ברווח לעלייה ביאלה כך, בעלויות ולחסוך הייצור תהליך את לייעל מחפשת תמיד

 ספרות סקירת .2
תזמון , תופעות בלתי רצויות כבסיס למציאת בעיית יסוד, תורת האילוצים: במסגרת סקר הספרות סקרנו את הנושאים 

לעמידה , לזמן ייצור(  Batch) והקשר בין גודל מנת ייצור , SETUPקיצור זמני , מדדי יעילות,  DBRייצור לפי שיטת  רצפת
 .ולכמות המלאי בתהליך(  DDP) בהספקות 

, ישנם בעיות ברצפת ייצור ובבקרת איכות, המסקנות שהגענו אליהן הם שאנו צריכים למצוא את צוואר הבקבוק בחברה
 .מובן שהבעיות הללו הן תוצר של בעיה מרכזית שאותה אנו צריכים למצוא,בתהליך  והמון מלאי

 מתודולוגיה .3
לכן הפעולה הראשונה שלנו היתה מציאת , "  TOC –תורת האילוצים "המתודולוגיה בה אנו השתמשנו בפרויקט היא 

רת האספקה ומנהל הלקוח מנהל שרש, ל התפעול"פגישות בחברת דגש עם סמנכ' לאחר מס, צוואר הבקבוק בחברה
 .הגענו למסקנה שהאילוץ המרכזי בחברה הוא תחנת בקרת האיכות, הבכיר

במשך כחודש מדדנו ולמדנו את תהליכי העבודה בתחנת בקרת האיכות והגענו , השלב השני היה לאושש את טענה זו
 .לתוצאות ברורות

  ממצאים .4
 :ו ש לאחר שערכנו על פני חודש וחצי מדידות אקראיות גילינ

ישנם הנחיות של החברה לא להכניס , למשל . ברצפת הייצור הן לא תמיד מיושמות , למרות הנחיות ברורות מההנהלה
חלקים בעלי מורכבות נמוכה לתחנת הביקורת ולתת למפעיל המכונה המייצרת לבדוק את הפריט אך עדין חלקים 

, אשר אמורות לפעול ללא הפסקה אך לא כך הדבר  Z,Y,Xמכונות  3בתחנת הביקורת ישנן , מגיעים לתחנת הביקורת
לא מגיע לעבודה המכונה עומדת /בנוסף אם מפעיל המכונה מאחר, 04% -המכונות הללנו נמצאות באחוז נצילות נמוך 

 .דבר המראה על ניהול עבודה לקוי וחוסר בניהול סיכונים בתחנה, ולא מאוישת
החלקים פשוט יושבים להם ולרוב , של כל פריט  Touch-Time -ובין ה  Lead-Timeישנם הבדלים גדולים מאוד בין ה

 .ימים עד שנלקחים למדידה' נתקעים בתחנת הביקורת מס
העבודה איטית והעובדים נוטשים את העמדות שלהם מספר רב של פעמים , חסר פיקוח ובקרה על העובדים בתחנה זו

 .העבודה בתחנה נראה כי אין קו מנחה ברור לגבי תוכנית, במהלך היום

 סיכום .5
נצילות , מלאי בתהליך גבוה, איחורים באספקה: בתחילת הפרויקט אנו לקחנו על עצמנו לטפל בכמה בעיות בחברה כגון 

 .מכונה נמוכה ועודפי מלאי של תוצרת גמורה
ולא כמו  לאחר שהכרנו את החברה יותר לעומק הבנו שאנו צריכים להתמקד במציאת צוואר הבקבוק העיקרי של החברה

אין , הגענו להבנה שבתחנת הביקורת מתקיים אי סדר , לאחר שמצאנו אותו ולמדנו אותו. שחשבנו בתחילת הפרויקט
 .תהליכי עבודה ברורים ויש הרבה זמן מת של מכונה דבר שמתבטא בהפסד כספי של החברה

שר רכשנו במהלך לימודנו בארגון אנו מרגישים שבאמצעות הפרויקט יישמנו את השיטות והמתודולוגיות האקדמיות א
 .מסחרי בתעשייה ומרגישים סיפוק על שהצלחנו להגיע לממצאים קונקרטיים

 


