
 "כלכלן ומשאבי אנוש נכנסים לחדר, כשמהנדס"

 |  בוחןמקרה 

 יישום תכנית רב תחומית לשיפור הפריון

 באמצעות השקעות באוטומציה ומיכון



 ? מי אנחנו| תפעול שטראוס 

 עובדים 100•  יטבתה

 עובדים 250• שדרות 

 עובדים 50• יד מרדכי 

 עובדים 50• שדה ניצן 

 עובדים 40• בית שמש 

 עובדים 100• לוד 

 עובדים 50• צפת 

 עובדים 120• כרמיאל 

 עובדים 750• נצרת 

 עובדים 300• אחיהוד 



מחאת הצרכנים  
והלחץ על הרווח 

 הגולמי שבעקבותיה

הזדמנות להתייעל 
 בשכר הישיר

פוטנציאל לשפר את  
התפוקה לשעת 

 עבודה

 גם בתפעול חיפשנו את הדרך בה נוכל לסייע בשיפור הרווח הגולמי

 ...למה חשבנו שצריך לעשות שינוי



 הסיכונים

 ירידה במחויבות ואמון העובדים כלפי הארגון  

חשש של היחידות העסקיות מפגיעה  

  הייצוריתבגמישות 

 חשש מכישלון של הפרויקטים או של התהליך

חוסר נכונות של ההנהלה להשקעות עם 

 החזרים ארוכים

 הנדסיותחוסר של ידע ויכולות •

 חוסר יכולת להחזיר את ההשקעה  •



 קווים מנחים לתוכנית רב שנתית

Top Down לפי סדרי עדיפויות :ROI ,בשלות, ייתכנות 

 לפעולות מיכון נקודתיות Bottom Up... וגם

 התאמת מבנים ארגוניים ותקינה עזיבה טבעית  במשאב האנושיהתאמות 

 שנים 3 - 5תוכנית  רב שנתי

 בכלל המפעלים ובאחריותם הוליסטית

 הכשרה וקליטה של טכנאים ומפעילים מיומנים התמקצעות

 תפעוליתמצוינות 
  - State of the Artקליטת מערכות וציוד 

 עם עבודה סטנדרטית להפעלה ולאחזקה

 שמרנות ובחינת מכלול ההשלכות והסיכונים סיכוניםניהול 



 קבענו יעד חסכון שנתי

 !נמנף יתרונות נוספים של מצוינות תפעולית , על הדרך

 אריזות ומארזים• קידמה•

 חדשנות תדמית

 פיסייםהקלה בעומסים , ארגונומיה•

 תומך בצמצום עובדים זמניים  •

 קיימות•

 אחריות חברתית

מעבר מעבודה לא מיומנת •

פיתוח עובדים  )למיומנת 

 (גיוס חיצוני+ קיימים 

 התמקצעות

 מוצר•

 תהליך•

 "קביעת קצב"•

 הדירות

 התייעלות ושינוי מבנה עלויות

 שכר ישיר•

 (פיטוריןללא , טבעיתעזיבה )תקנים רבים הורדה של •

 ישירג שכר "ק/₪ ב  %5-20ירידה של •



 ...הגדרנו את אבני הדרך המרכזיות של הפרויקט

בניית 

 צוות

הגדרת  

תהליך 

 העבודה

הגדרת  

ועדת 

 היגוי

ביצוע 

/  מיפוי 

 סקר

גיבוש  

תוכנית  

חמש  

 שנתית

אישור  

התכנית 

ותקציבי  

 השקעות

 יישום

 בקרה ורענון שנתי



 מיפוי

 מיון ועיבוד

 תקצוב ותעדוף

 מבנה עלויות

 טווח ארוך

 השקעות תומכות

 תקצוב ותעדוף

 האדם הנכון

 בכמות הנכונה

 ההכשרה הנכונה

 בזמן הנכון

 א"מנגנוני גמישות כ

 ביצוע

 ואת שלוש הזירות המרכזיות שלו...

HR הנדסי פיננסי 
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תחילת  

 אוטומציה

תחילת  

 אוטומציה

 דוגמא לתוצאות

 !באזורים בהם הוטמע התהליך ניתן לראות שיפור מובהק במדדי היעילות

 Xאתר 

 (Yקו )טון / ממוצע שעות 

 Zאתר 

 (קווי אריזה)טון / ממוצע שעות 



 !אנו משתפרים ולומדים תוך כדי התהליך . והיו גם אתגרים וחלקים שעבדו פחות טוב...

 מחויבות ורוח גבית
נכונות )החברה והיחידות הנהלת ורוח גבית לעיתים מוגבלת של מחויבות 

 (הסכמה על ניתוב משאבים לתהליך, קבלת החלטות מהירה, לוותר על  גמישות

 בתחילת התהליך מחסור במהנדסים ואנשי אחזקה אנשים

 היחידות העסקיות לגבי מגבלות ותועלות  תיאום  ציפיות לא מספק מול  תיאום ציפיות

 ילדות  למידה ומחלות הערכות לא שגויות של זמן  הערכות

 להשקיע עם החזרי השקעה ארוכים יותרקושי בנכונות  תעוזה פיננסית

 (מייקר את האוטומציה)= מגוון רחב מידי של מוצרים על קו נתון  סטנדרטיזציה

 (תנאי בסיס, בקרת איכות)תכנון לא אופטימלי בחלק מהפרויקטים  תכנון

 מחסור בידע בתחום האוטומציה ידע



 האוטומציהנכון להיום 

 ערךלהיות הופכת 

 !ותפיסת חיים

 עושיםהדרך שבה אנו היא 

 !הדבריםאת 



 תודה


