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לא )הינו מפעל אשר מתמחה בייצור מגוון רחב של ברזים חיצוניים " שגיב" -מוטיבציה לפרויקט .1
ח "מיליון ש 66-היקף מכירותיו של המפעל  עומד על כ. הממוקם בקיבוץ משאבי שדה, (סניטציה לבנה

ללקוחותיו , ימי עסקים 7מתחייב לספק את מוצריו בתוך , PULLמפעל שגיב העובד על פי שיטת . בשנה
הועלתה על ידי הנהלת החברה סוגיה שלפיה ישנו צורך במודל , לפיכך. צי החברההמשמשים כמפי

. אשר יתן מענה ללקוחות קטנים מחוץ למעגל הלקוחות הקיים וכן יתן יעול וסדר במשלוחי החברה
לאור דרישה זו מבוצע פרוייקט שמטרתו בניית מודל אשר יתן מענה לבעיות ההובלה ויציג מענה של 

 . הוספת לקוח חדש למעגל ההפצה לא לכדאיות\כן
סקר הספרות נותן סקירה על סוגי המודלים לאופטימיזציה ומעמיק לתחום בעיות  -רקע ספרותי .2

בעיות , "נתב קבץ", "הסוכן הנוסע"ביצענו סקירה  נרחבת למספר שיטות  הובלה כגון .השינוע וההפצה
 VRP על שלל סוגיה והתמקדות בשיטה הנבחרתcapacitated vehicle routing problem) )CVRP .

מטרת . בעיה זו מתמקדת במסלולי הובלה האופטימלים אך לכלי הרכב ישנה מגבלת קיבולת להובלה
ולהביא למינימום את , הבעיה להביא למינימום את כמות כלי הרכב שיש בו צורך עבור ביצוע המשימה

   .זמן ביצוע המשימה הכולל
קט בוצע סבב ראיונות ראשוני עם בעלי התפקידים אשר קשורים לצורך מימוש הפרוי -מתודולוגיה .3

המוץ "סינון (. כספים, אחראית מערכות מידע, מנהל השילוח, מנהל התפעול, ל"מנכ)לנושא הפרויקט 
לאחר התאמת . וריכוז הנתונים על גבי גיליון אלקטרוני לצורך בניית ממשק למשתמש" מן התבן

הוחלט להעביר את הבעיה , SOLVER -ונות הרצה כושלים בתוכנת הוכן ניסי,המודל הנבחר ואילוציו 
הרצת נתוני אמת , שכללה את לימוד התוכנה וכתיבת קוד הבעיה  CPLEXלתוכנת האופטימיזציה 

ל המפעל הוחלט בשיתוף פעולה להריץ שבוע ניסיון במודל שיכלול "לאחר הצגת המודל למנכ. וניתוחם
צורך המודל וכן סידור באופן יומי על פי תאריכי ההתחייבות שימוש במספר פרמטרים שהוגדרו ל

 .ללקוחות
המודל הסופי נבנה על מנת לעמוד בכל דרישות ומגבלות החברה ונותן מענה הן לדרישות  -ממצאים .4

וכן למנהל המשלוחים כיצד , הנהלת החברה על ידי מתן אינדיקציה להמשך התקשרות עם לקוח חדש
יש לציין כי כל זאת ללא פגיעה ברמת .רה על מנת לקבל חיסכון בעלויותלתדרך ולשלח את נהגי החב

בתום שבוע הרצה ניסיוני וניתוח התוצאות , לפיכך. השירות ועמידה בזמני ההספקה ללקוחות
מנהל השילוח היה שבע רצון , כמו כן. ברווחי המפעל 5%-3%שהתקבלו ראינו כי ישנו שיפור של בין 

  .לת השליטה בהוצאת המשלוחים וצמצומםמקלות תפעול המערכת ויכו
מעבר לתרומה ברווח ובסדר הדברים המודל מאפשר להגדיל את מעגל לקוחות החברה ופנייה  -סיכום .5

בעולם העסקי . לפלח שוק חדש של לקוחות קטנים אשר עד היום היו תלויים במפיצי החברה בלבד
לפלחי שוק חדשים ויצירת הזדמנויות אשר מצוי במצב מתמיד של תחרות ומשברים כלכליים נגישות 

 .חדשות יכולות לקבוע האם החברה תשרוד ואפילו תצמח למול המתחרים מחוץ ומבית
 

 

 




	221
	221

