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  איתור צורך לא מסופק אשר מטריד את בעל הצורך: תחילת התהליך 

 הגדרה של בעיות: מבוא

 העלאת רעיונות לפתרון הבעיות

 מיון רעיונות

 בחירת הרעיון למיזם המוצר

 בדיקת היתכנות

 סקר שוק –ניתוח סביבת המיזם 

 ייצור המוצר

 טיפוס-ייצור אב

 מכירות

 שירות לאחר מכירה

מבוא  

קדם  

 יזמות

 שלבי הייצור התעשייתי•

כל המשתתפים בתהליך 

היזמות מפיקים את  

  .התועלת הרצויה להם

  :סיום התהליך

 חזור 

 ...לדף הבית



 צורך מוביל לרעיון

מטרתו של התעשיין היא לייצר מוצרים •

לכן לפני שמייצרים מוצר  , שאנשים יקנו

 :  שואל התעשיין את השאלה, במפעל

 ?מהם המוצרים שאנשים צריכים או רוצים    

התעשיין מנסה לתת מענה לשאלה ששאל  

ולאחר זיהוי הבעיה או הצורך התעשיין מעלה  

 .  כמה רעיונות לפתרון הבעיה
 לחץ לפעילות -הגדרת בעיה

 

 הפעילות באתר המקצוע
 חזור 

 ...לדף הבית

http://designhe.ort.org.il/scripts/content.asp?pg=593746bf-f7e3-4ba1-ac4b-f1ea0b713d28&txt=2
http://designhe.ort.org.il/scripts/content.asp?pg=593746bf-f7e3-4ba1-ac4b-f1ea0b713d28&txt=2
http://designhe.ort.org.il/scripts/content.asp?pg=593746bf-f7e3-4ba1-ac4b-f1ea0b713d28&txt=2
http://designhe.ort.org.il/scripts/content.asp?pg=593746bf-f7e3-4ba1-ac4b-f1ea0b713d28&txt=2
https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/technologya/home/thlyk-htykwn--sywr-mtwqsb


 בדיקת היתכנות

בחירת הרעיון המתאים ביותר     
אינה מאפשרת עדיין להתחיל 

 .בייצור המוצר

יש לעשות בתחילה בדיקת      
"[  ייתכן"מן המילה ]היתכנות 

בבדיקה כזו בודקים אם אפשר  
 .לייצר את המוצר



 בדיקת היתכנות

 :בשלב זה נשאלות שאלות חשובות כגון

 ?האם יודעים כיצד לייצר את המוצר-

באלו חומרים אנו צריכים להשתמש בתהליך ייצור  --

 ?המוצר

האם ניתן להשיג את החומרים הדרושים לייצור  -

 ?מה עלותם? המוצר

האם קיימות המכונות והשיטות המתאימות לייצור  -

 ?המוצר

האם תהליך ייצור המוצר הוא רווחי יכול להיעשות  -

 ?בזמן סביר



 ?כיצד -בדיקת היתכנות 

התעשיין רוצה גם לדעת אם כדאי לו לייצר את      

לא יהיה לו  , אם אנשים לא יקנו את המוצר. המוצר

התעשיין  . ייצור מוצר עולה כסף רב. כדאי לייצר אותו

צריך למכור מוצרים רבים כדי לא להפסיד את הכסף  

 .שהשקיע בייצור וגם להרוויח

 

 :אחת הדרכים לבחינת הכדאיות היא

 סקר שוק
 

 הסבר ודוגמא לסקר שוק

 חזור 

 ...לדף הבית

http://www.irisim.org.il/learn/science2/scar.htm


 תכנון המוצר ופיתוחו

 מטרתו של התעשיין בשלב זה היא לתכנן את המוצר

 שיענה על הרצונות ועל הצרכים של, הטוב ביותר

 .השוק -כפי שהתגלו בתוצאות של סקר, הלקוחות

 :כדי לקבוע, בשלב זה עורכים תכנון

 ?כיצד יפעל המוצר. 1     

 ?מאילו חלקים יורכב. 2     

 ?מהם החומרים המתאימים ביותר לייצורו. 3     

 ?מהי הצורה המתאימה ביותר למוצר. 4     

 אב טיפוס= בשלב זה בונים מוצר אחד לדוגמה

 

 להרחבה והעמקה

 
 חזור 

 ...לדף הבית

http://www.irisim.org.il/learn/science2/tcnonris.htm


 תכנון הייצור

 :מתכננים את תהליך ייצור המוצר

 

 כסף                     = מגייסים הון

 

 .בונים מפעל או משתמשים במפעל קיים

 

 רוכשים מכונות

 

 בוחרים עובדים

 

 קונים חומרי גלם
 חזור  

 ...לדף הבית



 הייצור

 אפשר להתחיל בייצור המוצר רק אחרי שיש לתעשיין כל

 .האמצעים הדרושים לייצור

 באמצעות, בשלב זה הופכים את החומרים למוצרים

 .המוצרים מוכנים, המכונות
 

 שלב זה נקרא ייצור בפס  ייצור
 
 
 

 חזור 

 ...לדף הבית

 קישור  למשימה באתר

http://www.youtube.com/watch?v=lC92U2j4dMo
https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/technologya/home/thlyk-htykwn--sywr-mtwqsb/thlyk-htykwn-hmsk


 שיווק ומכירות

 .השיווק מגדיר את אופי המוצר ואת תכונותיו

 
 .הפרסום מביא את המוצר לתודעת הציבור

 

ערוצי 

 פרסום
 טלוויזיה

 סקר טלפוני

 רדיו

דואר  

 אלקטרוני

מודעות  

 בעיתונים
 חזור 

 ...לדף הבית



 בקרת איכות

 
 לבדיקות המוצר במהלך שלבי הייצור השונים

 ".בקרת איכות"קוראים 

 ,בקרת איכות היא מרכיב בתהליך הייצור

 המבטיח את איכות הייצור לפני שהוא יוצא

 .משערי המפעל

 :כשמבצעים בקרת איכות בודקים כמה דברים

 אורך, נוחות לשימוש, עמידה בדרישות, אמינות

 רמת ביצועים, רמת שירות ותחזוקה, חיי המוצר

 .וגימור
 חזור 

 ...לדף הבית



 שקופית סיום

העבודה מוגשת לטל 

 -מיכלוביץ במסגרת הקורס

 .כלים למורה המקוון

 מיכל קמינקר: מגישה

 24929689. ז.ת

 חזור 

 ...לדף הבית
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