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https://www.aeai.org.il/activity/smart-factory-num8-webinar



4.0תעשייה



4.0לתעשייה מפעל מודלים להערכת בשלות 
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TUV Singapore
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IMAM-3

IMAM-4

IMAM-5

?איפה אנחנו

?הלאהמה
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Kenett, R.S. and Baker. (2010) Process Improvement and CMMI for Systems and Software: Planning, 

Implementation, and Management Taylor and Francis, Auerbach Publications,

:http://www.crcpress.com/product/isbn/9781420060508

ISO 55000

CMMI

SGMM

ISO 9004

Deloitte

Fraunhofer

TUV Singapore
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IMAM
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Deloitte

Fraunhofer

TUV Singapore

7

IMAM



Smart Grid Maturity Model
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Deloitte
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Smart Grid Maturity Model – domains
Strategy, Mgmt & Regulatory

S
M

R Vision, planning, governance, 
stakeholder collaboration

Organization and Structure
O

S

Culture, structure, training, 
communications, knowledge mgmt

Grid Operations

G
O

Reliability, efficiency, security, safety, 
observability, control

Work & Asset Management

W
A

M Asset monitoring, tracking & 
maintenance, mobile workforce

Technology

T
E

C
H IT architecture, standards, 

infrastructure, integration, tools

Customer

C
U

S
T

Pricing, customer participation & 
experience, advanced services

Value Chain Integration

V
C

I Demand & supply management, 
leveraging market opportunities 

Societal & Environmental

S
E

Responsibility, sustainability, critical 
infrastructure, efficiency 

ISO 55000

CMMI

SGMM

ISO 9004

Deloitte

Fraunhofer

TUV Singapore
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This is where we are today

3 3

4 4 4
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2 2

This is where we aspire to be in X years
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Deloitte

Fraunhofer

TUV Singapore
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https://en.acatech.de/

https://i40mc.de/en/
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הערכת בשלות מפעלים ליצור מתקדם

:רמות אפשריות לבשלות מפעלים בתחומי יצור מתקדם יכולות להיות

יש מספר מצומצם של יישומי יצור מתקדם מקומיות  -רמה התחלתית. 1

ואין להן תוצאות מדודות, שאינן מנוהלות ומבוקרות

יש מספר יוזמות מנוהלות של יצור מתקדם המנוהלות  -רמה מנוהלת. 2

מרכזית ומביאות לתוצאות שיפור מקומיות

שבמסגרתה  , יש תכנית מפעלית בתחומי יצור מתקדם-רמה מוגדרת. 3

מקודמות מספר יוזמות מגוונות ליצור מתקדם המביאות לתוצאות שיפור  

מוכחות

יש אסטרטגיה מפעלית לקידום יצור מתקדם  -רמת מנוהלת כמותית. 4

מבוסס נתונים שמביאה לשינוי פניו של המפעל במגמת יצור מתקדם

המפעל מיישם בצורה אופטימאלית שיטות יצור -רמה אופטימאלית. 5

המביאות לתוצאות שיפור מוכחות בפריון וברמה התחרותית בשוק, מתקדם

IMAM
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תחומים להערכת  

מפעלבשלות 

מתקדםליצור 

אסטרטגיה ותכנון ארוך טווח ליצור מתקדם

משאבי אנוש ליצור מתקדם

תקשורת עם הלקוחות והשוק

תהליכים ביצור

תהליכים בהנדסה

תהליכים עיסקיים

תהליכים בתחזוקה

תהליכים בלוגיסטיקה

תהליכים בשרשרת האספקה

תהליכים במחזור חיי המוצר

ניהול מידע וידע

תהליכים בהבטחת סייבר

השקעות בתשתיות וציוד

תוצאות שיפור בפועל

IMAM
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אסטרטגייה ותכנון ארוך טווח ליצור מתקדם

דוגמא, (חיצונית/עצמית)תחום הערכה

קיימת תכנית אסטרטגית לקידום יצור מתקדם במפעל

קיימים יעדים אסטרטגיים כמותיים ואיכותיים לפיתוח יצור  

מתקדם במפעל

יישום התכנית האסטרגית מונהג על ידי ההנהלה הבכירה

קיימת תכנית ארוכת טווח לקידום המפעל ליצור מתקדם

ציוד והון אנושי ליצור מתקדם,קיימת תכנית השקעות בתשתית

יצור מתקדם הוא מרכיב חשוב בתכנית החדשנות והייזמות  

במפעל

IMAM
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אסטרטגיה ותכנון ארוך טווח לייצור מתקדם1

משאבי אנוש ליצור מתקדם2

תקשורת עם הלקוחות והשוק3

תהליכים ביצור4

תהליכים בהנדסה5

תהליכים עיסקיים6

תהליכים בתחזוקה7

תהליכים בלוגיסטיקה8

תהליכים בשרשרת האספקה9

תהליכים במחזור חיי המוצר10

ניהול מידע וידע11

תהליכים בהבטחת סייבר12

השקעות13

תוצאות שיפור בפועל14

דוגמא, במפעלIMAMסיכום הערכות 
IMAM
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תיקוף מודל הערכת בשלות יצור מתקדם

סקר תכנים על ידי מומחים

מפעלים בצפון15סקר באמצעות שאלון הערכה עצמית של 

ניתוח סטטיסטי של ממצאי השאלונים לתיקוף המודל

ממצאי השאלונים אכן מתקפים את המודל

הערכת חזקות והזדמנויות במפעלים על בסיס ממצאי הסקר

IMAM
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IMAM זיהוי חוזקות במפעלים

27

שאלהלפי , " 5"אחוזי 



IMAMזיהוי הזדמנויות לשיפור במפעלים

28

שאלהלפי , " 1+2"אחוזי 



חזקות וחולשות במפעלים בצפון

הזדמנויות לשיפורחזקות

תקשורת עם הלקוחות 

והשוק

אסטרטגיה ותכנון ארוך  

טווח ליצור מתקדם

משאבי אנוש ליצור מתקדםתהליכים בהנדסה

תהליכים בשרשרת  

האספקה
תהליכים בתחזוקה

ניהול מידע וידע
תהליכים במחזור חיי  

המוצר

IMAM
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מה ניתן לעשות בממצאי מודל הבשלות ליצור מתקדם

14גיבוש תכנית אסטרטגית ליצור מתקדם במפעל על בסיס •

 SWOT ))החזקות והחולשות , מרכיבי המודל–

הערכה תקופתית את התקדמות המפעל במרכיבי היצור המתקדם•

הערכה של סטטוס היצור המתקדם במפעלים בארץ במסגרת התכנית  •

(המכון ליצור מתקדם) לקידום יצור מתקדם בישראל 

תכנית הפרס  ) הערכה של סטטוס היצור המתקדם בתכניות שונות •

..(תכנית איכות ומצוינות בתעשייה בצפון, הלאומי לאיכות ומצוינות

מצפן באילו תחומים נכון לגבש יוזמות של חדשנות•

בין מפעלים בתחומי יצור מתקדםמרק'לבנצבסיס •
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הצעות לפעילויות משותפות לקידום 

4.0תעשייה 

-(1.3.20מ )השתתפות המפעלים בפעילויות המכון ליצור מתקדם 

קהילת ידע ועוד, הכשרות, פרויקטי יישום,אבחון

יצירת זוגות מפעל מתקדם מנטור למפעלים בתהליך שדרוג ליצור מתקדם  

וחדשנות

מפעל גדול מנטור לספקי המשנה בתחומי יצור מתקדם וחדשנות

השתתפות מפעלים בצפון בתכנית איכות ומצוינות בתעשייה בגליל

יצירת סינרגיה בין מפעלים ולימוד הדדי בתחומי יצור מתקדם וחדשנות

31



הערכת בשלות התעשייה בסולם ייצור  

IMAMמודל : המתקדם
https://www.neaman.org.il/Assessing-the-Maturity-Level-of-the-Industry-

for-Advanced-Manufacturing-The-IMAM-Model

https://surveys.sni.technion.ac.il/survey/index.php/485943?lang=he

32
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הערכת בשלות התעשייה בסולם ייצור  

IMAMמודל : המתקדם
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הכה את המומחה

:?IMAMמה זה .1

סולם ומדד להערכת בשלות מפעלים  . א
ליצור מתקדם

באיסלםדתית אישיות.ב

לשיפור חדשנותאפליקציה.ג

כל התשובות לעיל. ד

:?באיזה תחומים נהוגה הערכת בשלות. 2

אנרגיהתשתיות.א

ניהול ואיכותמערכי.ב

מתקדםיצור.ג

מערכי פיתוח והנדסת מערכות. ד

כל התשובות לעיל. ה

34
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"ידון

:?כיצד נהוג לבצע הערכת בשלות. 3

הערכה עצמית על ידי צוות ההנהלה. א

הערכה חיצונית על ידי צוות מומחים.ב

סקר יכולות והזדמויות בתוך המפעל.ג

שילוב כל התשובות לעיל.ד

:?מה נהוג לעשות עם ממצאי ההערכה. 4

לגבש תכנית יישום יצור מתקדם.א

לשלוח לרשות לחדשנות כדי לקבל תמיכה.ב

לתייק בארכיון המפעל.ג
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?מה יוצא לנו מזה-יצור מתקדם

הגדלה משמעותית בפריון

(רובוסטיות)שיפור משמעותי באיכות המוצרים 

(TTM)יצור ואספקת מוצרים חדשים ,הנדסה , קיצור משמעותי בזמני תכן

קידום יכולות חדשניות לפיתוח מוצרים חדשניים לשוק העולמי

צמצום משמעותי של עלויות בצריכת אנרגיה ומשאבים אחרים

36



סיכום

המהפיכה התעשייתית הרביעית מציבה אתגרים  

ויוצרת הזדמנויות לתעשייה הישראלית

?על איזה רכבת אנחנו עולים
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?שאלות 

!תודה על ההקשבה


