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תוכן

הבעיה•

•LEAN–עקרונות

הורדת העלות הבסיסית-( QFD)רידוד דרישות •

•DTC-ניהול עלות המוצר

הורדת עלויות ספקים•

•DFMA-הורדת עלות המימוש

סיכום•



איציק בן לוי3/54

 DFM - Design For Manufacture

 DFA - Design For Assembly

 DFT - Design For Testability

 DFL - Design For Logistics

 DFE - Design For Environment

 DFR - Design For Robotic

DF (X)...תיכון ל
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למי ההשפעה הגדולה ביותר

על עלות המוצר

%15 תיכון  %40 חומרים  %15 יצור 
עלויות  

נלוות

15%
אחוז מעלות המוצר

70%
20% 5% %5
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תיכון  

ראשוני

תיכון    

מפורט

תיכון  

קונספטואלי

העלויות הנקבעות  

בשלבי הפיתוח

אפיון   

המוצר

75%

קביעת עלות המוצר

90%

100%

50%

זמן
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10עם חיבור שני חלקי פח 

דקות100–מסמרות 
מקם שנית בכלי ההרכבה12מקם שני החלקים בכלי ההרכבה1

מרח חומר אטימה13חורים מוקדמים3קדח 2

קליקו3חבר 14קליקו3הדק עם 3

מסמרות7הכנס וסמרר 15חורים מוקדמים7קדח 4

קליקו3הסר 16חורים למידה סופית3קדח 5

מסמרות3הכנס וסמרר 17את החורים קליקו3הדק עם 6

נגב את עודפי חומר האטימה18חורים מוקדמיםקליקו3הסר 7

בצע תיקוני צבע19חורים למידה סופית7קדח 8

סמן במספר חלק20קליקו3הסר 9

הסר את החלק מכלי ההרכבה21הסר את החלק מכלי ההרכבה10

בצע בדיקת החלק22הורד גרדים מכל החורים11
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יצירתיות מול יכולת ייצור













יצירתיות

תיכון מסורתייכולת ייצור

שיפור  

הדרגתי של  

תיכון קיים

תיכון למינימום  

תאורטי של  

חלקים

התאמה  

ליכולת  

הייצור
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DFMAשלושת השאלות של 

להורדת מספר החלקים

?האחד ביחס לאחר , נעיםהאם החלקים .   1

" שלילית"אם התשובה לשלוש השאלות האלה היא 

עם חלק אחרלשילובאו לביטולהחלק מועמד 

האם חייבים לייצר את החלקים .2

?מחומרים שונים

האם שילוב בין שני החלקים ימנע .3

?פירוק או הרכבה 



איציק בן לוי10/54

עם פחות  )הקטינו את כמות החלקים ואת סוגי החלקים ▪

(טולרנסיםאין איסוף , חלקים אפשר להגיע לדיוקים גדולים יותר

בטלו מחברים וכיוונים▪

תכננו את החלקים כך שיתכוונו ויתחברו מעצמם▪

מופרעת-תכננו גישה הולמת וראות בלתי▪

תכננו חלקים בצורה שלא תאפשר הרכבה לא נכונה▪

הגדילו עד כמה שאפשר את הסימטריות של ▪

החלקים

DFMA

קווים מנחים כלליים
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תיכון ראשוני▪

תיכון מפורט▪

ייצור▪

שינויים▪

ניסויים▪

תיקון התיכון▪

רכישה▪

מעקב אחר הרכישה▪

קבלה▪

פסילה▪

ביקורת▪

אחסנה  ▪

משיכה מהמחסן  ▪

ניירת▪

שינוע לייצור▪

בדיקה  ▪

הורדת מספר חלקים
:לא קיים אינו צורךחלק 
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כל פריט עולה כסף

הוצאת הזמנה▪

קבלה▪

אחזקת מלאי▪

העברה לנקודת השימוש▪

שיפוץ▪

הזמנת מלאי חדש▪

חלקי חילוף▪

אספקה ללקוח▪

משלוח/אריזה▪

ספרות טכנית▪

גורר אחריו עלויות תקורה , ולא חשוב עד כמה קטן, כל חלק

-כתוצאה מ( מנהלה)
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תיקוף התיכון
Challenge The Design

הורדת דרישות•

שינוי חומרים•

שינוי טכנולוגיה•

הורדת כמות חלקים •

החלקיםהורדת סוגי •

פישוט חלקים•

פתיחת טולרנסים•

הורדת כמות הרכבות•

הורדה וקיצור ניסויים•

ביטול בדיקות•

REUSEשימוש ב •

לרכיבים אחריםקומונליות•

COTSשימוש ברכיבים  אזרחיים•

שימוש ברכיבים סטנדרטיים•
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מספר הכיוונים בעיבוד השבבי מורידה  במידה  הורדת 

משמעותית את זמן העיבוד הכולל

גם מכונת עיבוד שבבי פשוטה יכולה להפוך  

:י"עHigh Speed Machine-ל

 בכל הקדחיםלקוטר אחידתיכון במידת האפשר

 העגלה רדיוסיבכל לרדיוס אחידתיכון במידת האפשר

 במהלך העיבוד השבבילמינימום סוגי כליםדרישה

 דפינותמינימום

הורדת זמן העיבוד השבבי
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המוצר המתוכנן קיים בשוק בעלות נמוכה  האם •

?יותר

?האם אפשר להשתמש בחלק תקני•

האם מוצדק להשתמש בחלק בהיותו מיועד  •

?לשיפור מראה המוצר בלבד

האם קיים בשוק חלק זול יותר המסוגל לבצע •

?פונקציה זהה

עשוי להביא לפישוט  האם שינוי של התכנון•

?חלקה

שאלות כלליות
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האם תכנון המוצר יאפשר שימוש בציוד בדיקה  •

?תקני 

אפשר להשתמש בחומר שעלותו נמוכה  האם •

?יותר 

האם אפשר לצמצם את מספר החומרים  •

?הנחוצים 

האם קיימים חומרים חדשים שאפשר להשתמש  •

 ?בהם

האם אפשר לשנות את תכנון המוצר במטרה  •

 ?לאפשר ייצור אוטומטי

שאלות כלליות
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האם כל עיבודי המכונה למשטחים חיצוניים וכל  •

 ?אכן הכרחייםהגימורים

המוצר המתוכנן מאפשר שימוש בכלי חיתוך  האם •

 ?תקניים

האם רמת הסטיות הנסבלות גבוהה מהנחוץ למוצר  •

 ?המתוכנן

קל יותר לעיבוד  , האם אפשר להשתמש בחומר אחר•

 ?מכונה

האם אפשר להשתמש במהדקים במטרה לצמצם  •

 ?פעולות תברוג

 ?טולרנסיםאפשר לפתוחהאם •

עיבודי מכונה
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 ?האם אפשר לצרף שני חלקים או יותר•

קיים בשוק קשיח חדש שעשוי להאיץ את  האם •

 ?ההרכבה

האם נעשה שימוש במספר קטן ככל האפשר של  •

?מידות בפריטי המיכון 

ככל , האם נעשה שימוש ברכיבים הקיימים במלאי•

 ?שהדבר  ישים

הרכבה
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 ?אפשר לקצר את המשימההאם •

 ?האם אפשר לצרף כמה משימות•

?האם אפשר לצמצם פעולות •

?האם אפשר להשתמש באוטומציה •

האם תנאי העבודה הם המתאימים ביותר  •

 ?למשימה

רמת המיומנות של העובד מתאימה  האם •

 ?למשימה

פישוט העבודה
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 ?האם תקני הביקורת מציאותיים•

 ?האם רמת הבדיקה הנוכחית אכן הכרחית•

?האם אפשר לבטל ביקורות או בדיקות מיותרות •

 ?מחדש עשוי למנוע בעיית איכות במוצר-האם תכנון•

 ?ביקורתעשוי להביא לפישוט ההאם שינוי של התכנון•

אבטחת איכות
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WASTEביטול בדיקות והורדת 

 מה הסיבה לבדיקה ?

 האם אפשר לבדוק בצורה אחרת?

 הטולרנסיםהאם אפשר להגדיל את?

לצמצם בדיקות /האם אפשר לבטל?

 האם כל הבדיקות באמת דרושות?

 האם אפשר לשלב עם בדיקות אחרות?

 האם אפשר לשלב מבדקים?
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 ?האם אפשר להחליף פריט מיוצר בחלק תקני כלשהו•

 ?האם אפשר להחליף רכיב מיוחד בחלק תקני מוסב•

 ?נעשה שימוש בפריטי מיכון תקנייםהאם •

?האם כל המחברים תקניים •

 ?האם אפשר להשתמש בכלי חיתוך תקניים•

 ?האם אפשר להשתמש בכלי מדידה תקניים•

האם קיים בשוק חומר בעל רמת גימור וסטיות נסבלות  •

שמאפשר לצמצם עיבודי  , המתאימה למוצר המתוכנן

?מכונה

מפרטים וסטנדרטים
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סדנת

DFMA
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DFMAסדנת 

חומריםשינוי 1.

שינוי טכנולוגיה2.

הורדת כמות חלקים 3.

החלקיםהורדת סוגי 4.

פישוט חלקים5.

פתיחת טולרנסים6.

הורדת כמות הרכבות7.

הורדה וקיצור ניסויים8.

ביטול בדיקות9.

REUSEשימוש ב 10.

קומונליות לרכיבים אחרים11.

COTSשימוש ברכיבים 12.

שימוש ברכיבים סטנדרטיים13.

Challenge the design

מטלות לביצוע



איציק בן לוי25/54

לתיקוף התיכון והעלויותסדנה 

LEANכלי 

Coacher

מנחה

צוות רב תחומי

מטלות לביצוע

ש"ע$פעולה / רכיב

UPER WASHER60

ARM130

PIN70

STEERING SUPPORT30037

60תותבים 2

50קשיחים

20015מזלג

160תותבים 4

200ציר גלגל

SPASERS50

30קשיחים 

150זרוע נעילה

45הרכבת המשכך ובדיקות

300פינים של המזלג 3 

1760157.5סך הכל

טבלת סיכום עלויות
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DFMAסדנת 

חומריםשינוי 1.

שינוי טכנולוגיה2.

הורדת כמות חלקים 3.

החלקיםהורדת סוגי 4.

פישוט חלקים5.

טולרנסיםפתיחת 6.

Challenge the design

הורדת כמות הרכבות7.

בדיקותביטול 8.

REUSEשימוש ב 9.

קומונליות לרכיבים אחרים10.

COTSשימוש ברכיבים 11.

שימוש ברכיבים סטנדרטיים12.
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הכנה לסדנאות

פגישות עם מנהל הפרויקט וצוותו

הבנת הפרויקט וסטאטוס הפיתוח•

קביעת מטרות הסדנה והיעדים •

במה להתמקד בסדנאות( פרטו)קביעת •

קביעת הכנות נדרשות לקראת הסדנה•

(  מקצועיות ושמות אנשים. מח)קביעת צוות הסדנה •

קביעת מועד לסדנה וזימון•
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רכבכלי 
19%

מטעדים
31%

מערכת דלק
2%

תקשורת
16%

מערכות נשק

12%

מערכות מכניות
6%

חשמל
מנוע5%

9%

עלויותניתוח מחוללי 
והחלטה במה להתמקד 
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הנדסת

מנהליצור

הפרויקט

 /IPT

אופטיקה

הרכבות

יצור

אנליזות
רכש

חומרים

ניסויים

IPT 

Integrated Product Team
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,  היצור, כיצד לחבר את הרכש

?לתהליך הפיתוח ... , ההרכבה

דיווח סטאטוס אמיתי של עלות המוצר 

בכל שלב של הפיתוח ובכל סקר

ש"ע$פעולה / רכיב

UPER WASHER60

ARM130

PIN70

STEERING SUPPORT30037

60תותבים 2

50קשיחים

20015מזלג

160תותבים 4

200ציר גלגל

SPASERS50

30קשיחים 

150זרוע נעילה

45הרכבת המשכך ובדיקות

300פינים של המזלג 3 

1760157.5סך הכל
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סדנת שילוב היצור והרכש בפיתוח

צוות הפרויקט

IPT



איציק בן לוי32/54

הורדת עלויותהורדת דרישות

סדנת הורדת עלויות ספקים

WIN - WIN

על מה אני יכול לוותר

מה קשה לי לייצר

ספק הנדסה
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משקולת

FFFאותו 

1500$15$
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מיושםמישימותע"חסכון ש$חסכון רעיוןמס

מידיליישום ל1

לבחינהב2

לפרויקט עתידיע3

4Xלא רלוונטי

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

הכלסך 

DFMAסדנת 
טבלת ריכוז הרעיונות
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טבלת סיכום הסדנה

תאור

מחיר  $     

)מוצר ישן(

שעות 

עבודה 

)מוצר ישן(

מחיר  $     

)מוצר חדש(

שעות 

עבודה )מוצר 

חדש(
STRUCTURE95007000

DUAL CH. 25001500

PC ASSY 240V TO 96V20002000

BRUSHLESS MOTOR  40003500

COMPONENT SSR16001400

PANCAKE  ACED 27001800

FLU MODULE30002500

CONTROL CARD25002200

BEARING RADIAL 15001500

BEARING BALL 700700

80004000יציקות

MLXDV37003700

86הרכבה מכנית

33הרכבת צמה

1511הרכבה אלקטרונית

66חיווט משלים וסגירה סופית

128יצור צמות  

64יצור צמת מנוע

62.5צמת שעון ומפסק

5540הרכבה מכנית

55ביקורת

11בדיקה חשמלית  

ATP44

417001213180090.5סך הכל

4714535872.5
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זה לא שאלה של אמונה אם  

השיטה עובדת

2000-ביצענו כ

סדנאות מוצלחות עם  

חסכונות של מאות 

.מיליוני דולרים



איציק בן לוי37/54

פשוט  
צריך להתכופף ולאסוף


