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מערכות תפעול בארגו
תפיסה רעיונית
האסטרטגיה הארגונית מגדירה את מטרות הארגו ואת הדרכי להשגת .האסטרטגיה הכללית
של הארגו מכתיבה את האסטרטגיה של תת המערכות בארגו ואת אופ התפעול הרצוי של כל
אחת מה.
המקצוע מערכות תפעול בארגו מתמקד בהכרת התהליכי הבסיסיי המאפשרי את מימוש
של משאבי הארגו )תשומות( לש קבלת התפוקות )תפוקות הארגו( שלשמ הוא נוצר.
כלומר ,הבנת התהליכי שבה אנשי ,הו ,טכנולוגיה ,ידע ,ציוד וחומרי משתלבי כדי לספק
מוצרי ו/או שירותי.
המקצוע מדגיש את החשיבות ואת הצור בניהול משאבי כתנאי לתחרותיות והישרדות הארגו
העסקי .נבחני יחסי הגומלי בי המשאבי השוני ונבחנת השפעת על המטרות הארגוניות.
המקצוע מציג את מערכות התפעול בארגו ,את תהלי ניהול שרשרת האספקה ואת המערכות
התומכות המאפשרות את קיומ של התנאי ההכרחיי לתהלי אספקת המוצר או השירות.
כמו כ מודגשת חשיבות של פונקציות התכנו ,הניהול והבקרה בארגו ,מטרותיה ותחומי
פעילות העיקריי.

מטרות
מטרות כלליות
 .1הכרת מאפייניה של ארגוני שוני ,מטרותיה ויחסי הגומלי בינ לבי הסביבה
העסקית.
 .2הבנת תרומת של משאבי הארגו ודר ניהול לכושר התחרותיות וההישרדות של הארגו
העסקי.
 .3הכרת חשיבותה של המערכת התפעולית לניהול אפקטיבי בארגו.
 .4הדגשת הצור בתכנו ,בניהול ,בבקרה ובהערכת ביצועי בארגו.

3

מטרות אופרטיביות
ע סיו לימודיה ,התלמידי:
 .1יפרטו מה ארגוני ,מה מטרותיה ואת יחסי הגומלי בינ לבי סביבת.
 .2יבחינו בי סוגי ארגוני לפי מטרותיה ,לפי צורות בעלות ולפי תחומי פעילות.
 .3יסבירו את חשיבות של משאבי להשגת מטרות הארגו.
 .4יזהו את סוגי המשאבי השוני הנדרשי בתהליכי המרה.
 .5יתארו את יחסי הגומלי האפשריי בי משאבי.
 .6יזהו מה המערכות והתהליכי הנוטלי חלק בניהול התפעול.
 .7יסבירו את חשיבות הרכש כפונקציה מובילה בארגו.
 .8יזהו את סוגי המלאי המצויי בארגו.
 .9יסבירו את השיקולי בעד ונגד אחזקת מלאי.
 .10יסבירו את משמעות "שרשרת האספקה" ואת תפקידי החוליות השונות המרכיבות אותה.
 .11יפרשו מושגי מרכזיי בעקרונות השיווק.
 .12יפרטו ויסבירו מה מרכיבי תמהיל השיווק המורחב ומה תרומת להשגת הצלחה מתמשכת
של הארגו.
 .13יזהו מדדי ותקני להערכת ביצועי הארגו ויסבירו את מטרותיה.

דרכי הוראה מומלצות
על הוראת המקצוע להיות גמישה ולעשות שימוש במגוו שיטות הוראה ועזרי הוראה .יש לשלב
בי דרכי הוראה מקובלות ובי חלופות ייחודיות התורמות להגברת המוטיבציה של תהלי
הלמידה ,כגו:
 .1ניתוח מאמרי מעיתונות יומית או מקצועית ,הקשורי לחומר הלימוד ,בדיו כיתתי או
קבוצתי.
 .2מרצי אורחי מתחומי הארגו והחברה :מנהלי חברות ,מנהלי תפעול ,יועצי ארגוניי,
אנשי תעשייה וניהול ועוד ,לצור מפגש ע העול המעשי של הארגו ,אילוציו ,יעדיו ודרכי
השגת.
 .3ניתוח אירועי ממקורות וממאגרי מידע שוני כדוגמת האינטרנט.
 .4סיורי מקצועיי בארגוני )מפעלי תעשיה ,ארגוני שירות(.
 .5ביצוע עבודות )אישיות או קבוצתיות( בנושאי עיקריי ,הנגזרי ממקצוע זה.

4

פירוט הפרקי וחלוקת השעות
שעות

פרקי הלימוד
1

הארגו וסביבתו

15

2

משאבי הארגו

15

3

ניהול התפעול

20

4

ניהול רכש

10

5

ניהול מלאי

20

6

ניהול שרשרת האספקה

10

7

המערכת השיווקית והקשר שלה ע התפעול

20

8

בקרה והערכת ביצועי בארגו

10

סה"כ

120
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פירוט נושאי הלימוד
שעות

פרקי הלימוד

1

הארגו פעילותו וסביבתו

1.1

הארגו ומבנהו

1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3

סיווג ארגוני ומהות
סיווג על פי מטרות
ארגו עסקי
ארגו ציבורי
עמותות )מלכ"ר(

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3

סיווג על פי צורות בעלות:
בעלות יחיד
שותפות
חברות

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3

סיווג ארגוני על פי תחומי פעילות:
מסחרי
נות שירות
יצרני

1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

סיווג על פי תהליכי ייצור:
ייצור המוני
ייצור סדרתי
ייצור יחידני

1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5

פעולות מרכזיות בארגו
פעולות ראשוניות
לוגיסטיקה אל הארגו
תפעול
לוגיסטיקה מהארגו
שיווק ומכירות
שירות

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2

פעולות תומכות
רכש
מחקר ופיתוח

15

6

שעות

פרקי הלימוד
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5

משאבי אנוש
תשתיות
מערכות מידע

1.4

הארגו כמערכת פתוחה )יחסי הגומלי בי הארגו והסביבה(

1.5
1.5.1
1.5.2

סביבת הארגו
סביבת מיקרו )לקוחות ,ספקי מתחרי(
סביבת ַמקרו )חברתית ,דמוגרפית ,כלכלית ,טכנולוגית,
פוליטית ,פיסית ,משפטית ,בי לאומית ,תרבותית(

2

משאבי הארגו

2.1

סוגי משאבי )הו ,משאבי אנוש ,חומרי  ,מכונות וציוד ,מידע(

2.2

משאבי פני ארגוניי ומשאבי ב"מיקור חו"
)(Outsourcing

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

ניהול משאבי
שלבי בניהול משאבי
ניהול משאבי כתנאי להשגת יתרו תחרותי
תחרות מבוססת זמ
תחרות מבוססת עלות
תחרות מבוססת איכות

2.4
2.4.1
2.4.2

קיבולת ייצור
קיבולת ייצור אידאלית
קיבולת ייצור אפקטיבית

2.5
2.5.1
2.5.2

צוואר בקבוק
זיהוי צוואר בקבוק
פתרונות לטיפול בצוואר בקבוק )ציוד נוס ,גיוס עובדי,
שעות נוספות(

3

ניהול התפעול

3.1

מהות התפעול

3.2
3.2.1
3.2.2

תהלי המרה
תשומות )מעבדות מעובדות מאפשרות(
המרה )עיבוד חומרי ,מידע ,צרכני(

15

20

7

שעות

פרקי הלימוד
3.2.3

תפוקות )מוצרי ומוצרי לוואי(

3.3
3.3.1

תיכו ותכנו
תהלי תיכו המוצר
)זיהוי הצור וייזו התפיסה ,סקירת התפיסה ,תיכו מקדי,
הערכה ושיפור ,דיגו ותיכו סופי ,תק ישראלי ,תק רשמי(

3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2

תכנו תהלי הייצור
גורמי אנושיי )פיזיולוגיי הנעה(
גורמי טכנולוגיי )אופי המוצר היק ייצור ורמת איזו (

3.4
3.4.1
3.4.2

ניהול התפעול בארגו
תחומי החלטות בניהול התפעול
יעדי תפעוליי

3.5
3.5.1
3.5.2

חדשנות ויזמות פני ארגונית
חדשנות כחלק בלתי נפרד מ התרבות הארגונית
יזמות פני ארגונית

4

ניהול רכש

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

הרכש כפונקציה עסקית מרכזית בארגו
יחסי הגומלי בי הרכש לגורמי שוני בארגו
מדיניות הרכש והקשר בי מאפייני הארגו לבי מדיניות הרכש
שיקולי בנוגע לייצור או לקנייה

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

מטרות הרכש ותפקידיו
תרומה לפעילות תקינה בארגו
שמירה על רמת מלאי מתאימה
שמירה על רמת איכות נאותה
מציאת המחירי הנכוני ובקרת עלויות
קביעת לוחות זמני לפעילות הרכש
מציאה ושמירה על מקורות מתאימי

5

ניהול מלאי

5.1
5.1.1
5.1.2

מלאי
סוגי מלאי )ח"ג ,תהלי ,ת"ג ,חומרי עזר(
עלות מול תועלת בניהול מלאי

10

20

8

שעות

פרקי הלימוד
5.1.2.1
5.1.2.2

עלויות הכרוכות בניהול מלאי
תועלות המתקבלות מניהול מלאי

5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2

שיקולי בעד ונגד אחזקת מלאי
שיקולי בעד אחזקת מלאי
שיקולי נגד אחזקת מלאי

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.6.1
5.1.6.2
5.1.6.3

מדיניות ייצור למלאי מול ייצור להזמנה
הבקרה על המלאי וחשיבותה
ניהול מלאי
אחסו
שינוע
תפעול

5.2
5.2.1
5.2.2

תכנו דרישת חומרי
תהלי קביעת הזמנת חומרי
ע מוצר כמיצג למבנה הרכיבי במוצר

5.3

הכרה ושימושי של מערכת ERP

6

ניהול שרשרת האספקה

6.1

מהותה ומטרתה של שרשרת האספקה

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

מאפייני גישת ניהול שרשרת האספקה
תכנו גמיש ומשולב
חידוש מלאי מקומי
ארגוני וירטואלי

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

רכיבי אופייניי בשרשרת האספקה בארגוני שוני
רכישת והבאת חומר גל
ייצור
אספקת מוצרי או שירותי ללקוח.

6.4

יחס הגומלי בי המרכיבי השוני בתו הארגו ומחו
לארגו

7

המערכת השיווקית והקשר שלה ע התפעול

7.1
7.1.1

מושגי עיקריי בשיווק
צרכי,רצונות ,ביקושי

10

20

9

שעות

פרקי הלימוד
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

מוצרי )סחורות ,שירותי ורעיונות(
ער עלות וסיפוק
חליפי ועסקאות
רשתות שיווק ושווקי
מערכת השיווק המודרנית

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8

תמהיל השיווק המורחב
מהות תמהיל השיווק
מדיניות מוצרי
מדיניות המחרה
מערכות הפצה
מדיניות תקשורת שיווקית
עדויות פיזיות )לוגו ,מדי ,ניירות מכתבי ,רכבי חברה
וכדומה(
אנשי  /משתתפי – העובדי והלקוחות
תהליכי

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4

מסחר אלקטרוני
יתרונות השוק למסחר אלקטרוני
סחר אלקטרוני בי עסקי )(B2B
סחר אלקטרוני בי עסק לצרכ )(B2C
סחר אלקטרוני בי צרכני )(C2C

7.4

המערכת השיווקית והקשר שלה ע התפעול

7.5

תועלות הנובעות ממערכת השיווק

8

בקרה והערכת ביצועי בארגו

8.1

מהות הבקרה ומטרתה

8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2.1.4
8.2.1.5

מדדי להערכת ביצועי הארגו
קבוצות מדדי בסיסי
עלות
זמ
איכות
שביעות רצו לקוחות
התנהגות עובדי

8.2.2

מדדי ניהול

10

10

שעות

פרקי הלימוד
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3

תפוקה
תשומה
פריו

8.3
8.3.1
8.3.2

תקני כבסיס לבקרה
מטרות השימוש בתקני
סוגי תקני  תקני כוח אד ,תקני זמ  ,תקני כמות ,תקני
איכות

סה"כ

120

מושגי מרכזיי
המושג
.1

אב טיפוס

.2

אחזקה

.3

אחסו

.4

איזו תהלי

.5

איכות

פירוש  /הסבר
 Archetypeבתכנו ובניהול פרויקטי סדרתיי :דג של המוצר
הסופי שעליו נבחני מידת ההצלחה של התכנו
ועליו מבצעי את הניסיונות השוני .בהתא
לתוצאות מבצעי את השינויי הדרושי.
 Maintenanceפעולה מתמדת לשמירת מצב התקי של גורמי
הייצור והציוד.
 Storageשמירה על מוצרי עד שיידרשו לשימוש או למכירה.
 Processבתכנו תהליכי עבודה :פעולה שנועדה להבטיח כי
 Balancingבתהלי המתבצע ברציפות על ידי כמה תחנות
עבודה ,יהיה איזו ביכולת התפוקה של התחנות כדי
להבטיח זרימה שוטפת של התהלי ומניעת צווארי
בקבוק.
 Qualityכלל התכונות המכשירות מוצר  /שירות לשימוש
מסוי .לאיכות יש בדר כלל ג תקני
אובייקטיביי הנקבעי על ידי גור מוסמ )כמו
למשל ,מכו התקני(.
במוצר :עמידה בתקני הגבוהי ביותר ,היצמדות
לדרישות ,ביצוע כמצופה ,מניעת בעיות או פגומי.

11

פירוש  /הסבר

המושג
.6

איכות ביצוע

.7

אילו

.8

אסטרטגיה

 Strategyקביעת המטרות ארוכות הטווח של הפירמה ,קביעת
קווי הפעולה והקצאת המשאבי להשגת מטרות
אלה.

.9

אסטרטגיה
עסקית

 Businessתכנית פעולה הקובעת את יעדי הפירמה הכוללת את
 Strategyתפיסת עולמה העסקית ,מטרות קיומה ,דרכי
הישרדותה ופיתוחה.

 .10אספקה

 Performanceבביקורת איכות :הרמה שבה משיג התהלי את
 Qualityהדרישות שנקבעו לו .איכות הביצוע תלויה בי
השאר בטכנולוגיה ,באיכות הציוד ,בתהלי,
בהכשרת העובדי ועוד.
 Constraintכל גור ,תנאי או תכונה המצמצמי את כושר
הפעולה של המערכת ומונעי ממנה השגת מלוא
המטרות שנקבעו.

 Supplyבניהול התפעול :פעולה שנועדה להבטיח כי חומרי
וחלקי הדרושי לייצור ,ונקני ממקורות חיצוניי
או מתקבלי מיחידות אחרות במפעל ,יהיו זמיני
כנדרש תו התאמה למדיניות ניהול המלאי.

 .11ארגו

 Organizationקבוצת אנשי בעלי מטרה משותפת ,הפועלי
בתיאו ובמשות ,ולרשות המשאבי הדרושי
להשגת המטרה.

 .12ארגו ייצור
)יצרני(

 Productsארגו כלכלי שתפוקותיו ה מוצרי מוחשיי,
 Organizationהמיועדי למכירה.

 .13ארגו עסקי

 Businessארגו הפועל למטרות רווח.
Organization

 .14ארגו שירות
 .15בזבוז

 Serviceארגו כלכלי שתפוקותיו ה שירותי .כגו ::שירותי
 Organizationבנקי ,ביטוח.
 Wasteמצב שבו גורמי ייצור ומקורות כלכליי מושבתי
מסיבות שונות ,שלא מתו בחירה.
אי היכולת להשיג את מרב התפוקה מתהלי מסוי.

 .16ביקושי
 .17בקרה

 Demandsרצונות למוצרי ייחודיי שנתמכי במוכנות
וביכולת לקנות אות.
 Controlתהלי מתמיד של מדידה  /מעקב והשוואה של
התרחשויות לעומת תקני או ציפיות שנקבעו על
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פירוש  /הסבר

המושג

סמ מדדי רלוונטיי – לש הערכת הישגיות
המערכת וקידומה.
מדידה והשוואה של התקדמות בעבודה ביחס
לתקני ולתכניות ,מעקב אחר התקדמות זו ונקיטת
פעולות הכוללת תיקו סטיות ,הכוונה והפקת לקחי
והנחיות לשינויי או לשיפורי.
 .18בקרת איכות
כוללת
 .19גורמי ייצור

 .20המרה
 .21הנדסת אנוש

 .22הנדסה
תעשייתית
 .23העמסה
 .24הערכת ביצוע

 .25הקצאה
אופטימלית
 .26הקצאת
משאבי
 .27השוואת ביצוע

 .28זימו

 Total Qualityבקרת איכות המתבצעת בכל שלבי הייצור ובכל
 Controlהיחידות ,כדי להשיג את רמת האיכות הגבוהה
ביותר האפשרית.
 Factors ofש כולל לגורמי תשומה המשתתפי בתהלי
 Productionהייצור או השירות ומובילי לתפוקת של סחורות
ושירותי.
 Transformationתהלי עיבוד של תשומות )חומרי ,עובדי,
מכונות( לצור קבלת תפוקות )מוצרי ושירותי(.
 Humanהניסיו לפתח ולייש טכניקות ייצור המובילות
 Factorsליעילות מרבית ושימוש מיטבי בכושר של
העובדי.
 Industrialענ הנדסתי המתמחה בארגו ופיתוח של תהלי
 Engineeringייצור במרב היעילות.
 Loadingהקצאת עבודה למפעיל או למכונה.
 Performanceבדיקת רמת ביצוע של ישות עסקית הנבחנת
 Appraisalבאמצעות מדדי שוני ויחסי פיננסיי במטרה
להערי את היבטי פעילותה השוני.
 Optionalחלוקת משאבי כלכליי בצירופי היעילי ביותר.
Allocation

 Resourcesחלוקת המקורות השוני )שכמות מוגבלת(
 Allocationהעומדי לרשות הארגו  ,בי הפונקציות השונות
במטרה להשיג יעד מסוי.
 Performanceקריטריו כמותי להשוואת ביצוע של פירמה .יכול
 Comparisonלהתבצע בכמה דרכי :השוואה בי ביצועי בעבר
ובהווה ,השוואה לאחרי הפועלי באות תנאי,
השוואה לביצוע תקני כלשהו.
 Timingלוח זמני לביצוע פעילויות במשאבי שוני.
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המושג
 .29חומרי גל

פירוש  /הסבר
 Raw Materialsחלקי ורכיבי המשמשי מפעל יצרני בייצור
המוצרי והשירותי שהוא מספק.

 .30חיזוי

 Forecastingניבוי התנהגות של תופעות שונות בעתיד ,ששאפשר
לכמת אות .

 .31חיזוי ביקוש

 Demandפעולה שנועדה לעמוד על הביקוש הצפוי למוצר מוגמר
) Forecastingאו שירות( כדי לתכנ את הייצור )או את התהלי(.

 .32חליפי

 Exchangeפעולה של השגת מוצר רצוי מאד אחר באמצעות
הצעת דבר אחר תמורתו.
פעולה שבה מוחלפי נכסי כלכליי כלשה
בנכסי כלכליי אחרי שווי ער.

 .33טכנולוגיה
 .34יזמות

 Technologyידע ,כלי ,מכונות וטכניקות המשמשי בתהלי
ההמרה של תשומות למוצרי או לשירותי.
 Entrepreneurshipתהלי שבו ייצור אד)יז( קשר בי בעל צור ,בעל
רעיו )העונה על הצור( ובעל אמצעי )היכול לממ
את מימוש הרעיו (.
יזמות עסקית יכלה להיות רעיו להקמת עסק חדש,
הרחבת פעילות בעסק קיי ,שינוי שיטות ותהליכי
ועוד.

 .35ייצור

 Productionתהלי של המרת חומר גל למוצרי מוגמרי
המיועדי למכירה.

 .36ייצור המוני

 Massייצור מוצר בתק קבוע ובכמויות גדולות כדי להשיג
 Productionיעילות הנובעת מיתרונות לגודל.

 .37כושר ייצור

 Productionהכמות המרבית של יחידות שאפשר לייצר בתקופת
 Capacityזמ מסוימת במגבלת המשאבי הקיימי.

 .38לוגיסטיקה
עסקית

 Businessניהול ובקרה של מער החומרי והשירותי
 Logisticsבפירמה בעלות כוללת מינימלית ,החל משלב
ההזמנה ועד שלב ההספקה למשתמש .הלוגיסטיקה
כוללת ה את ניהול השגת החומרי וה את ניהול
הפצת החומרי.

 .39מדד

 Indexאמת מידה כמותית המבטאת את מצבה של
המערכת שאותה מבקשי להערי .המדד מאפשר
להבחי בשינויי החלי בביצועי הארגו  ,בי שיפור
ובי נסיגה.
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המושג

פירוש  /הסבר

 .40מדד איכות

 Quality Indexמדד המתייחס לתכונות המוצר .דוגמאות :תכיפות
תקלות ,שיעור הפגומי ,הזמ העובר מבקשת
שירות ועד קבלתה

 .41מדד
אינטגרטיבי

 Integrativeמדד המבטא הישגיות של המערכת כולה ,ולמעשה
 Indexמשלב בתוכו כמה מדדי )לרוב ,משוקללי(.

 .42מדד פריו

 Productivityמדד ביצוע המודד את יעילות הניצול של המשאבי,
 Indexכגו  :מספר יחידות התפוקה שמייצרת יחידת
תשומה.

 .43מדד תשומות

 Input Indexמדד המתייחס לכמויות משאבי הדרושות לביצוע
תהלי הייצור ,השירות או ההמרה .מבוטא לרוב
במושגי של יחידות תשומה ליחידות תפוקה וזמ .

 .44מוצר

 Productסחורה או שירות שה תוצאה של פעילות או סדרת
פעילויות הממירות חומרי ותשומות לתוצר
המתאי לשימוש הצרכ .
תוצר של תהלי המרה.

 .45מוצרי
בתהלי
 .46מוצר לוואי
 .47מוצר מוגמר

 .48מחזור חיי
מוצר
 .49מחזור ייצור

 Goods inסחורות המוגמרות באופ חלקי ושנדרשת לה
 Processעבודת עיבוד נוספת ו/או חומרי נוספי לצור
הפיכת למוצרי סופיי.
 By Productכל מוצר הנובע או נגזר מייצור או מתהלי ייצור של
המוצר העיקרי של הפירמה.
 Finishedסחורה שעברה את תהלי הייצור באופ מלא והיא
 Goodsמצויה במלאי למכירה או לשימוש )נקראת ג:
תוצרת גמורה(.
 Product Lifeהשלבי שעובר מוצר מ השלב שבו פותח מוצר
 Cycleחדש והוחדר לשוק ועד דעיכתו ויציאתו מ השוק.
שלבי אלה כוללי :חדירה ,צמיחה ,בגרות ודעיכה.
 Productionהזמ שחול בי קניית חומרי גל למלאי ועד שאלה
 Cycleהופכי למוצר מוגמר בתהלי הייצור של הפירמה.

 .50מטרות כלל
ארגוניות

 Organizationמטרות המקיפות את יעדי הארגו כולו )לעומת:
 Objectivesמטרות של יחידות המשנה בו(.

 .51מיקור חו

 Outsourcingעסקת מיקור חו היא עסקה שבמסגרתה מעביר גו
)הלקוח( לצד שלישי )ספק השירות( – ביצוע נמש
של אחריות ניהולית ותפעולית למת שירותי
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המושג

פירוש  /הסבר
מסוימי המהווי חלק חשוב מ המער העסקי א
לא מליבת עסקיו.

 .52מלאי

 .53מסחר
אלקטרוני

 Inventoryחומרי בבעלות העסק המשמשי אותו לצור
פעילותו .יש ארבעה סוגי מלאי :מלאי חומרי גל,
מלאי חומרי עזר ,מלאי בתהלי ומלאי מוצרי
מוגמרי.
ביצוע עסקאות באופ אלקטרוני ,באמצעות
תקשורת מחשבי.
המסחר האלקטרוני מתאר קשת רחבה של פעילויות
ברשת האינטרנט או ברשתות פרטיות בי ארגוני.
סחר אלקטרוני בי עסקי )(B2B
סחר אלקטרוני בי עסק לצרכ )(B2C
סחר אלקטרוני בי צרכני )(C2C

 .54משאבי

 Resourcesש כולל לכל הגורמי הנדרשי לש ייצור מוצרי
ושירותי )נקרא ג :תשומות  .(input

 .55ניהול השיווק

 Marketingתהלי תכנו וביצוע של פיתוח ,המחרה ,קידו מכירות
 Managementוהפצה של מוצרי )סחורות שירותי ,רעיונות( לש
יצירת חליפי העוני על יעדי פרטי וארגונ.

 .56משאב קריטי

 Criticalמשאב "צוואר בקבוק" המגביל את יכולת הייצור של
 Resourceהמערכת.

 .57ניהול חומרי

 Materialבלוגיסטיקה עסקית :הפעולות הקשורות בתכנו
 Managementהרכש והבקרה להשגת אות מוצרי ושירותי
הדרושי לארגו )נקרא ג :ניהול רכש(.

 .58ניהול הייצור

 Productionאותו חלק של ניהול העוסק באופ ישיר בייצור
 Managementמוצרי ושירותי.

 .59ניהול התפעול

 Operationמונח הבא במקו ניהול הייצור ומבטא את העובדה
 Managementכי הטכניקות השונות הכלולות בו חלות ג על
ארגוני שירות ולא רק על מפעלי תעשייה.

 .60עיבוד

 .61עלות

 Processingתהלי שבו הופ חומר אחד למוצר אחר ,כתוצאה
מסדרה עקבית ומתמשכת של פעולות ,שבה עובר
החומר משלב לשלב עד להשלמתו.
 Costהער הכספי שהוצע כדי להשיג מוצר כלשהו או
להשתמש בו.
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המושג
 .62ע מוצר
הנדסי

 .63ער
 .64פיתוח מוצר
חדש

פירוש  /הסבר
 Bill ofתיאור סכימתי ,בצורת פרמידה ,של החלקי השוני
 Materialsהמרכיבי מוצר מוגמר .בראש הפרמידה המוצר
) (BOMהסופי ובתחתית הרכיבי הקטני ביותר המרכיבי
את המוצר.
 Valueהערכת הצרכ את יכולתו הכוללת של המוצר לספק
את צרכיו.
 New Productתהלי המורכב משישה שלבי :העלאת רעיונות,
 Developmentניפוי ,ניתוח עסקי ,פיתוח דג ,מבחני שוק.
) (NPDפעילות זו זוכה ברוב המדינות להשתתפות ולעידוד
הממשלה .בישראל ,אחראי על הנושא המדע
הראשי במשרד המסחר והתעשייה.

 .65פלט

 .66פריו

 .67צוואר בקבוק

 .68צור
 .69קיבולת

 .70קלט

 .71קשר גומלי
מערכתי

 Outputזר של מוצרי או שירותי המיוצרי בתהלי
ייצור נתו  ,בפרק זמ נתו  ,על ידי יחידה כלכלית –
הנמדד במונחי כמותיי וכספיי.
 Productivityהכמות שיוצרה על ידי גור ייצור )קרקע ,עבודה ,או
הו ( ליחידת מדידה )שעת עבודה ,שעת מכונה
וכדומה( ,המשמשת מדד ליעילות.
 Bottleneckתחנת "צוואר הבקבוק" היא התחנה שקצב הייצור
שלה במערכת הוא הנמו ביותר ולפיכ היא מעכבת
את זרימתו השוטפת של התהלי ומכתיבה את קצב
הייצור הכולל שלו )לעתי תו יצירת מצב של
"בזבוז" )אי ניצול( כושר טכנולוגי של תחנות
העבודה האחרות( .מוגדרת ג כ"משאב האילו".
 Needמצב של הרגשת חוסר או חס אצל הפרט
 Capacityהכמות המרבית של יחידות שאפשר לייצר )או מספר
מקבלי השירות המקסימלי( בתקופת זמ מסוימת
במגבלת המשאבי הקיימי.
 Inputמשאבי שוני המשולבי יחד ,שבה משתמש
הארגו כדי להפיק את התפוקה או הפלט שלו –
המוצר או השירות שהוא מספק )ג :תשומה(.
 Systemקשר הגומלי בי שתי מערכות ,כגו  :מערכת
 relationshipטכנולוגית ומערכת אנושית ,המבטא את העלות 
תועלת של כל מערכת.
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המושג
 .72רכש

 .73שיווק

 .74שינוע

פירוש  /הסבר
 Procurementבלוגיסטיקה :הפעולות הקשורות באיתור
ובהתקשרות ע ספקי ,בחינת הצעות ,איתור
ההצעה הטובה ביותר ,ביצוע הזמנות ומעקב אחר
מימוש .
 Marketingתהלי חברתי וניהולי שבאמצעותו משיגי יחידי
וקבוצות את מה שצרכי ורוצי על ידי יצירה,
הצעה והמרה של מוצרי בעלי ער ע יחידי
וקבוצות אחרי.
 Physicalהעברה פיסית של דבר ממקו למקו.
Handling

 .75שיפור
טכנולוגי
 .76תהלי

 .77תהלי ייצור

 .78תכנו

 .79תכנו דרישות
חומרי
)(MRP

 Technologicalשיפור בשיטות ייצור המגדיל את התפוקה בלי שהוא
 Improvementמחייב בהכרח שינוי בכמות של התשומות
הקבועות.
 Processכל סדרה עוקבת של צעדי ,פעולות ,אירועי או
מצבי מתחלפי ,הקשורי ביניה ומהווי סדר
עבודה אחיד וקבוע )העברה מקלט לפלט(.
 Productionתהלי ההופ תשומות שונות כגו חומרי גל,
 Processמשאבי אנוש והו לתפוקות רצויות )מוצרי ו/או
שירותי() .סוג של תהלי המרה(.
 Planningתהלי הקביעה מראש של הגורמי הדרושי כדי
להשיג סדרה של מטרות ,במגמה להגיע אליה בדר
היעילה ביותר על ידי הקצאה אופטימלית של
מקורות מוגבלי.
 Materialניהול מדיניות מלאי ומדיניות ייצור של פריט
 Requirementsומרכיביו בהנחה שהביקוש לפריט המורכב ידוע תו
 Planningאינטראקציה בי קובצי הנתוני הקשורי בתפעול
המערכת.
תוכנת  MRPהיא מערכת ממוחשבת המספקת
תשובות ל :מה לרכוש ,באיזו כמות ומתי דרוש החומר.

 .80תכנו משאבי
הארגו )(ERP

 Enterpriseמערכת מודולי תוכנה יישומיי הקשורי ביניה
 Resourceומשתלבי זה בזה למערכת אינטגרלית אחת.
 Planningמערכת  ERPמאפשרת לנהל את הארגו על כל
היבטיו– תכנו  ,ייצור ,כספי ,רכש ,מלאי ,ספקי,
לקוחות ,הזמנות כ"א ועוד.
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המושג

פירוש  /הסבר
המערכת מבצעת אופטומיזציה של משאבי הארגו
כדי להיענות לצורכי הלקוח במלוא ולענות על
הצור של זרימת נתוני תו התייחסות לכל תהל
והשלכותיו.

 .81תלות
משאבי

 Resourceמערכת גומלי בי ארגו וסביבה שבה יש תלות
 Dependenceבמשאבי המצויי בסביבה.

 .82תמהיל
מוצרי

 Product Mixס כל קווי המוצרי שפירמה משווקת ומציעה
ללקוחותיה.

 .83תמהיל שיווק
 .84תעשייה

 .85תפוקה

 .86תפעול

 Marketingמער כלי השיווק שהחברה מפעילה כדי להשיג את
 Mixיעדי השיווק שלה בשוק המטרה שהציבה לעצמה.
 Industryמונח כללי לענפי ייצור המעבדי חומרי גל
ומכשירי אות לסיפוק צורכי האד ,על ידי
הפיכת למוצרי מוגמרי.
 Outputזר של מוצרי או שירותי המיוצרי בתהלי
ייצור נתו בתו תקופת זמ נתונה על ידי יחידה
כלכלית .נמדד במונחי כספיי ובמונחי כמותיי.
 Operatingכל סוג של פעילות שבה עוסק הארגו .
מדד משווה המשמש להערכת ביצועי ,איכות
וכדומה.

 .87תק

 Standardמסמ המציג את הדרישות הטכניות החלות על
מוצר כדי שיתאי לייעודו.
מדד משווה המשמש להערכת ביצועי ,איכות
וכדומה.

 .88תק ביצוע

 .89תקצוב

 .90תקציב
 .91תשומה

 Performanceרמת ביצוע שיש להשיג בביצוע פעולה כלשהי
 Standardשנקבעה על סמ מדידות וקביעת מכסות ממוצעות
או הישגי המקובלי בענ אצל אחרי וכדומה.
 Budgetingהתהלי של תכנו  ,הכנה וניהול תקציב .הקצאת
משאבי לצרכי השוני ככלי עבודה ופיקוח עיקרי
של ההנהלה.
 Budgetתחזית של פעולות מתוכננות המהוו תכנית
שיטתית לשימוש יעיל במקורות מכל סוג.
 Inputש כולל לכל גור הנדרש לש ייצור תפוקות של
מוצרי ושירותי )הו  ,ידע ,עובדי ,מכונות ועוד(.
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