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XRשימוש בטכנולוגיית –האקתון
לשיפור אפקטיביות וייעול תהליכי הכשרה

בסביבה מורכבת וייחודית

ס"בלמ



בוגאטי ויירון
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אולם ההרכבה
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https://www.bugatti.com/media/news/2017/the-molsheim-dream-

factory-a-visit-to-the-production-facility-for-the-bugatti-chiron/

https://www.bugatti.com/media/news/2017/the-molsheim-dream-factory-a-visit-to-the-production-facility-for-the-bugatti-chiron/


תחרות מתמדת על הזכות הבכורה בתעשייה
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רווחיות החברה
י פרסומים  "עפ, מעולם לא היה רווחי עבור חברת פולקסווגןבוגאטיהמותג 

.יורומליונימוערך בין עשרות למאות בוגאטיההפסד של מותג , לא מאומתים

קיים( מפסיד)למה המותג 
.פולקסווגן–את תדמית חברת האם ( בזמנים טובים)משפר בוגאטיהמותג 

".הפרה החולבת"מאפשר שילוב חדשנות בקו המוצרים שבמסלול 

זה הדבר הכי חשוב–אנשים 
בטיפוח המקצוענות , משקיעה משאבים רבים בבחירה האנשיםבוגאטי

.בכל מקום וזמן, והכשרתם בכדי להבטיח תהליכים ותוצרים איכותיים במיוחד
להתקדם והחברה גמישה לכך/אנשים איכותיים רוצים לזוז

מה עוד צריך לדעת על בוגאטי
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https://www.themarker.com/wallstreet/1.2756081
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1/2על קצה המזלג –מה נדרש מעובד בקו הייצור 

https://www.bugatti.com/fileadmin/media/Media/Footer/Code_of

_Conduct/Bugatti_code_of_conduct_en.pdf

https://www.bugatti.com/fileadmin/media/Media/Footer/Code_of_Conduct/Bugatti_code_of_conduct_en.pdf
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2/2על קצה המזלג –מה נדרש מעובד בקו הייצור 

עדיף עם ניסיון , בחירה מוקפדת של עובדים•
(גם מקווים אחרים)מוכח בחברה 

השקעה משמעותית בעובדי הקו להבנה של  •
תרגול לפני מעשה כולל , שיקולי התכן

באגים ומבחן" שתילת"

תמיד עובדים  בצוות•

עובדי קו הייצור הם ליבת הידע -התוצאה •
מאפשר קיום  ( שגם)מה , הטכני המפעלי

תהליכי ייצור ותחזוקה איכותיים והדירים  
בסטנדרטים המוקפדים בעולם
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?דיברנו, תמיכה לאחר מסירה/על יכולת בתחזוקה

https://www.bugatti.com/ownership/recalls/

https://www.bugatti.com/ownership/recalls/
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צילינדרים16בוגאטיהרכבת מנוע –סרט 



מורכב וייחודי-ניקח דמו וננסה להסביר 
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:נרצה לכלול, בנוסף להסבר סדר ההרכבה, איזה מידע

מבקש שנדמיין שהעץ הוא חומר  
נפץ והמשקל של כל פריט בממוצע  

יהפוך את , ייחודי=ג "ק100הוא 
את התהליך כולו למורכב יותר

בעץ משפיעה על חוזק המבנה וטיבו  " עיינים"כמות ה•
יש הגדרה לכמות העיניים לשטח, של כל פריט

= בורג ארוך מדי יגרום לזנק בלתי הפיך למבנה המוצר •
פיצוץ/פסילה

בורג קצר מדי יגרום בסבירות גבוהה לכשל במהלך  •
סידוק של חומר הנפץ ברעידות/נזק לילד= התפקוד 

במקרה אחר )פינה חדה עשויה לגרום לפציעת אדם •
(התפוררות של חומר הנפץ, רתמות/פגיעה בכבלים

גוון חריג עשוי להעיד על  , גוון העץ מעיד על איכותו•
איכות ירודה, זיוף



קיצור משך צוות ההכשרה של צוותי ההרכבה 

משנים  –והתחזוקה של מערכות מורכבות וייחודיות 

לחודשים בודדים
OJTכיום מבוצע 

שיפור איכות ההכשרה
בסוף מתקיים מבחן, OJTכיום מאוד תלוי בחונך ומבוצע 

שיפור המקצוענות
הכרות  , "תרופות"וההכרת אופני הכשל , הבנת עומק של שיקולי תכן

שכלול הגישה לאבחון וטיפולי , מוכרות/עם תקלות אפשריות
יישום של תובנות ארגוניות  , אפקטיבי ומועיל בתקלות

(שצריכות גם להיות רווחיות, עבור חברות דומות)האתגר 

1
.

3
.

2
.

11

ס"בלמ



?מה החזון במילים אחרות 
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שתאפשר הכשרת עובדים  , XRמערכת הדרכה מבוססת טכנולוגיית  

להרכבה של מערכות ייחודיות ומורכבות בתרחישים נומינליים  

'  פרוט שיקולי תכן בנק)תוך שילוב נכסי הידע המפעליים , וחריגים

בכדי לקיים תהליך הכשרה  ( 'שילוב תובנות מפעליות וכו, קריטיות

אפקטיבי ומועיל בסטנדרט אחיד



פתרונות אפשריים
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מורכב  ידע 
בזמן קצר  
ובאיכות  
משופרת

סימולטור  
מבוסס מחשב

סימולטור 
מבוסס מדגים 

פיזי

הגברת קצב  
הייצור ושכלול  
מערך החניכה



לפיתרוןמה צריך עוד לדעת בדרך 
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מרבית העובדים בקווי ההרכבה והתחזוקה הינם הנדסאים•

,  התהליךואותשתיות , צריך לתמוך בשינויים אפשריים בתכן המוצרהפיתרון•
בהשקעה מינימלית וכמעט בזמן אמת ללא תמיכה של עובדים מחוץ למפעל

לדוגמא הרכבה של בורג  )צריך לכלול תרחישים שאינם נומינליים הפיתרון•
(ארוך
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