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 בניית מודל להקמת מערכת להשוואת הצעות מחיר בתעשייה האווירית 253

 טטיאנה רחמנוב ובושמת לולבי

חברה ממשלתית  -הארגון הנבחר לפרויקט הגמר הינו תעשייה אווירית לישראל -לפרויקט מוטיבציה. 1
מוצרי ו ת וצבאיותישראלית אשר מפתחת ומייצרת בעיקר מוצרים תעופתיים, מערכות חלל, מערכות ביטחוניו

אין  בארגון כיוםהרצון והמוטיבציה לבצע את הפרויקט נובעים מניתוח הבעיות במצב הקיים. אלקטרוניקה.
, תהליך הבחירה של ספק מהשוואת כלי השוואתי של חלופות בקבלת הצעות מחיר בכלל החברה מספקים

רך בפרויקט נובע עקב תהליכי עבודה לא הצוההצעות הינו ידני. כמו כן, לא ניתן לבדוק את רגישות ההצעה. 
הגורמים לבזבוז זמן עבודה יקר. מכאן מגיע הצורך במערכת להשוואת במפעלי החברה אחידים ומסורבלים 

 הצעות מחיר אשר תאגור את כל המידע הדרוש לביצוע התהליכים הנ"ל.
 המתווה מדיניותהחברה(  )רמת כלל לוגיסטיקהרכש וההגורמים המעוניינים בתוצרי הפרויקט הם ארגון ה

ארגון הרכש והלוגיסטיקה שמים קניינים, מנהלי הרכש, מנהלי הסכמים. לשימוש אצל ה מיועדרכש בחברה ו
 לנגד עיניהם את טובת החברה ומחפשים פתרונות על מנת לשפר ולייעל את תהליכי ניהול הרכש בחברה.

רות הפרויקט, ניהול המידע, תיעוד הנתונים את המידע הנלמד למט קשרהסקירת הספרות  -סקירת ספרות. 2
( 2004( ושטוב )2004(, לביא )1995ספרי חי, יצחקוב )והצלבתם על מנת לשלוף מידע נחוץ בצורה מהירה ויעילה. 

 ושיטות לבחירת ספק. תהליך קבלת הצעות מחיר מספקים, לנו להבין את החשיבות של תהליך הרכש עזרו
על מנת שנוכל לבנות את המודל בצורה  AHPואת הצעות מחיר ואיך עובד מודל על מערכות להשו למדנובנוסף, 

הוא בין מעטים המסוגל להתמודד עם כל כך  AHPכאשר יש לא מעט קריטריונים מעורבים,  הטובה ביותר.
מאפשרת ניתוח רגישות של  AHPבחירת  ותיים.הרבה קריטריונים, במיוחד אם חלק מהקריטריונים הם איכ

 (.Bayazit & Karpak,2005) שהוא מאוד חשוב בקבלת החלטות מעשית.התוצאות 
הפונקציות שעוסקות בניהול הרכש.  פרויקט זה החל בהכרת מבנה הארגוני בכדי להבין את -מתודולוגיה. 3

נעשה שימוש במודל חמשת הכוחות של פורטר לניתוח השוק בה פועלת החברה. בכדי להבין את התהליך קבלת 
ו ננעשה שימוש בתרשימי זרימה. בכדי להצביע על הבעיות הקיימות בארגון השתמשבמפעלים הצעות מחיר 

, תהליך העבודה על רחבה , ראיונות עם אנשי מפתח בקשתבכלל החברהאנשי הרכש ל שהופצוסקרים : בכלים
ניתוח כמותי של ביצענו את הפרויקט:  שיטות העבודה בהם .MS PROJECTמערכת  אמצעותע בצתבההפרויקט 

המודל יהיה מבוסס על  -AHP, מודל י של הראיונותכת סטטיסטית "נמלה", ניתוח איכותהסקרים בעזרת מער
AHP וניתוח רגישות . 

לאחר שהבעיות הובהרו למנהלי החברה, הוחלט שיש לשנות את המצב הקיים שכן הבעיות  -ממצאים. 4
בראיונות היה שיתוף פעולה מצד  תהליכי העבודה. קשים ומסרבלים אתבהשוואת הצעות מחיר מספקים מ

מנהלי הרכש, היה עניין והתלהבות מהפרויקט אך גם חשש מרב גוניות של תע"א והפרמטרים השונים 
שחשובים לכל מפעל. כל זה נובע מניסיונם בהטמעת מערכות וחוסר האחידות הכללית השוררת בארגון. כל 

ך בהשוואה איכותית יותר ולא רק על פי המחיר הנמוך ביותר. האתגר העובדים שהתראיינו נגעו בכך שיש צור
 250אנשי רכש מתוך  73האמיתי הוא השילוב ביניהם והמשקל שניתן לכל קריטריון. בסקר שנערך ענו 

מהנשאלים. התוצאות שהתקבלו בסקר: רוב הנשאלים ציינו שמשך השוואת הצעות מחיר נמשך  30%המהווים 
הם נשאלו מהם הפרמטרים וכם טענו שההשוואה נמשכת בתלות נפח ההזמנה.בנוסף לכך, מת 8למעלה משבוע, 

העיקריים לפיהם הם בוחרים ספק? הרוב ענו שהפרמטר העיקרי הוא המחיר ואחרים הוסיפו שהבחירה לפי 
בדוח הסופי יוצגו המשקלים של כל ואמינות הספק.  דרישות לקוח או לפי ניסיון עבר, אחריות, שירות

כיום רוב הנשאלים מצבעים את ההשוואה בצורה ידנית וציינו שההשוואה  רמטרים והרציונל לבחירתם.הפ
 נעשית באקסל. 

הדברים המהותיים אשר עולים מתוך הראיונות הסקר שיש צורך במערכת להשוואת הצעות מחיר  -סיכום. 5
 מידע לוגיסטיות בארגון הרכשמנהל מערכות עם קריטריונים שיתנו מענה אובייקטיבי. לאחר הראיון עם 

לפי מדיניות התעשייה  SAP -ובעזרתו הוחלט לבנות מודל למערכת השוואת הצעות מחיר אשר תוקם בסביבת ה
דבריו של מנהל מערכות מידע לוגיסטיות תומכות בנאמר האווירית שלא להכניס מערכות נוספות לארגון. 

 בין איכותית השוואה של הבעיה לפתרון בדיוק מתאים דעתי לעניות AHPשנבחר  "המודל: בסקירה ספרותית
 הספק על ההחלטה קבלת על ביותר המשפעים הפרמטרים מתוך שניים בין רגישות מבחן וביצוע מחיר הצעות
". בנוסף לכך, בהמשך נבצע דוגמאות וניסיונות על המודל המוצע, נשווה את הנעשה למציאות ובך נוכל הנבחר

בנינו אכן מתאים לצורכי הארגון. פרויקט זה ייצור עבודה אחידה בין הנעשה בכל ללמוד האם באמת המודל ש
המפעלים בתעשייה אווירית, ייתן מענה לבחירה אובייקטיבית לפי קריטריונים נבחרים, יקל ויחסוך זמן 

 לאנשי הרכש והלוגיסטיקה בעבודה הידנית הנעשית כיום.

 


