
 
 .ב"תשע, בניהול טכנולוגיה .B.Scפרויקטי גמר לתואר ראשון  

 טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 ECIייעול תהליך ניהול וצמצום המלאי המת בחברת  352

 אלי עזר וסיון שמידט

 מוטיבציה לפרויקט .1
בעת פגישה עם  ECIליך מציאת החלופות לבעיית הגדולה של המלאי מת בחברת החלטנו לבצע את תה

. ל התפעול של החברה שהעלה בפנינו את הבעיה הגדולה והחמורה של החברה בתחום הזה"סמנכ
לאחר חקירה מעמיקה של התהליך הבנו כי  הבעיה היא תופעה עולמית אך סדרי הגודל של הבעיה ב 

ECI  שהלכנו והעמקנו בתהליך החקירה לעומק של הדברים המוטיבציה שלנו  ככל. גדולה משתיארנו
 .לביצוע הפרויקט הלכה וגברה והגיע לשיא בביקור במחסני החברה שם הבנו עד כמה הבעיה חמורה

ל החברה מר שלמה ארליך והמטרה היא לנסות ולעזור לחברה "הפרויקט יוגש בסופו של דבר לסמנכ
 .ECIי המת מה שמוביל להפסד כספי רב לחברת למצוא אפשרויות לצמצום המלא

 סקירת ספרות .3
הוא מהווה בסיס לרקע ומסווג את המלאי לסוגים . סקר הספרות היווה פרק חשוב בפרויקט שלנו

 .הגדיר את המלאי בצורה ברורה ואת המשמעות הכלכלית שנגזרת מכך, (1891)גלוברזון . שונים
Muller (1111 ) והסביר כי מלאי מת הוא חלק " אחריות תפעולית"ו" נכס"לסיווג את המלאי

 . מהאחריות התפעולית של החברה
והציעו שיטות רבות לניהול מלאי שיכולות ( 1112)קליינר ובן אריה בסיבות להיווצרות המלאי נגעו 

 .למנוע את היווצרות הבעיה
הציע פתרון חדשני של אשר Scott (1119 )פתרונות שונים הציעו עבור בעיות דומות אך אחד שבלט היה 

עבור זה כל האחריות המוטלת בנושא המלאי החל במכירתו תיעודו ועד פינויו יחול על . מנהל מלאי מת
 .כאשר השיטה פותחה והותאמה לחברה  ECIהצעה זו הוצגה כפתרון עבור חברת . המנהל

 מתודולוגיה .2
חס להיבט האיכותי חלק אחד בפרויקט מתיי. המתודולוגיה בעבודתנו מתחלקת לכמה חלקים
בהיבט זה ביצענו ראיונות אישיים מול אנשי מפתח . ומשתמש בכלים איכותיים כדי לנתח את הבעיה

בהיבט הכמותי ביצענו . ועוד, (Benchmark)השוואת פעילויות למה שנעשה בחברות שונות , בחברה
קיימת ובחנו את השתמשנו במודל נקודת איזון כאשר התאמנו את המודל לבעיה ה, ניתוחי פארטו

 . ההיבט הכלכלי של פתרונות שונים על מנת לבצע השוואה
בנוסף בנינו פתרונות מותאמים אישית כגון קונסיגנציה הבנויה ומותאמת למבנה הארגוני של החברה 

 .ונוהל לשימוש ואחזקת מלאי מת
 ממצאים .4

באמצעות פארטו כי , רתחילה ניתן לראות בברו. לאחר ניתוח הנתונים ראינו כמה דברים מעניינים
מה . מהעלות הכוללת של המלאי 11%וכי המלאי הזה שווה רק , מהנפח 91%מהמלאי מהווה  11%

 .שהראה כי יש לבצע פעולה אגרסיבית על המלאי
, כל קטגוריה מתאפיינת בנתונים שונים. C-ו A,B: לאחר מכן חילקנו את המלאי לשלוש קטגוריות

 .נפח וכמות, עלות מקורית
, את הפתרונות השונים השוונו במודל נקודת איזון. כל אחד מהקטגוריות הצענו פתרון מתאים עבור

 .כך ידענו עבור אילו יעדי פינוי של החברה נתאים איזה פתרון

 סיכום .5
המון חברות מנסות למצוא פתרונות כיצד להיפטר עם , מלאי מת זוהי בעיה שקיימת בכל חברה כיום 

במהלך העבודה יישמנו את הניתוחים שלמדנו במהלך התואר  והם . בכךהבעיה ולא כולן מצליחות 
 . עזרו לנו רבות על מנת להגיע לפתרון המוצע

כמו שתיארנו בתחילת הפרויקט יידענו שלא ניתן לטפל בבעיית המלאי המת וקיימות מעט אפשרויות 
ם שונים בתעשייה אנו מצאנו פתרונות מגוונים אשר קיימים כיום בשוק בתחומי. לצמצום הבעיה

 .והתאמנו אותם באופן אישי לבעיה ולחברה עלינו התמקדנו
לכן בנית מודל הפתרון וטיפול בבעיה דרש , בעיית המלאי המת ידועה בעולם אך לא במימדים כאלה

 .מאמץ וחשיבה רבים
 לאחר פגישות רבות עם אנשי מפתח. בתחילת הדרך היה לנו קשה להבין מה הבעיה ואיך מטפלים בה

 .מדובר בצרה במימדים עצומים אשר יושבת על ענפים רבים בחברה, הבנו כי לא מדובר בבעיה
 .הופתענו לראות כי לקחו את הפתרונות שהצענו והתחילו כבר ליישם אותם בחברה
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סיוון שמידט ואלי עזר: מציגים קורדובה -ר סיגל קורל "ד: מנחה אקדמית  

לאחר בחינה מעמיקה של הבעיות 

, העיקריות בחברה בנושא המלאי

התברר שבעיית ניהול המלאי המת 

הינה בעלת משמעות כלכלית כבדה 

לאור זאת נחקר נושא זה . לחברה

בפרויקט תוך ניסיון לסייע לחברה 

במציאת פתרונות לצמצום המלאי 

בפרויקט זה נעשה שימוש . המת 

בכלים ובשיטות אותם רכשנו 

בעיית ניהול המלאי . במהלך התואר

המת הינה בעיה עולמית וקיימת 

בארגונים רבים ומכאן חשיבותו של 

פרויקט זה הינה גם ברמה 

 . הגלובלית

 ב"תשע: שנה
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