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 תקציר 

 

מגוון    החברהקיימא. כיום מציעה  -היא חברת השקיה ישראלית המיועדת לחקלאות בת   " נטפיםחברת " 

טפטפות וממטירים, ועד טכנולוגיות מתקדמות לניטור, בקרה  מהחל    -רחב של פתרונות השקיה חכמים  

הגידול. של  מ  ואוטומציה  ביותר  חקלאים  למיליוני  השקיה  פתרונות  מספקת  מדינות    110-החברה 

יעיל  הצריכשל החברה  ת האספקה  רדי למקסם את הרווחיות, שרשכברחבי העולם.   ככל   הלהיות 

בשל מורכבות חיזוי  .  קריטי להבטחת יעילותה של שרשרת האספקה  הינותכנון ביקושים מדויק   הניתן.

  איכותי   יםביקושון חיזוי  נהחברה רואה חשיבות רבה בפיתוח מנג  ,הביקושים הקיימת בעולם החקלאות

הניתן ככל  הביקושים  ומדויק  חיזוי  כיום,  באמצעות  .  מתבצע  בבחברה  סטטיסטיות  שימוש  שיטות 

אינם יציבים ובמקרים רבים  כיום  דיוקי התחזית המתקבלים  .  בבסיס הנתוניםקלאסיות על נתוני העבר  

והיא לבחון    פרויקט זה. מטרת  הינם נמוכים   למטרת חיזוי המבוססים על אלגוריתמי למידה  שיטות 

 ם, ובכך לשפר את דיוק תחזית הביקושים בחברה.משתנים מסבירי

 
ובחינת    תהליך החיזוי  ,הקיים  בסיס הנתוניםפיון  א,  חקר מצב קיים בחברה  יצענובשלב הראשוני ב

לחיזוי פוטנציאליים  מכן  .  מודלים  משתנים   קיימנולאחר  זיהוי  לטובת  בחברה  מומחים  עם  שיחות 

בנינו בסיס נתונים אשר כדי לבחון את המודלים, .  קבוצת מוצרלכל  על הביקושפוטנציאליים מסבירים 

הקיימים הביקוש  מנתוני  שנת  מ  מורכב  ועד  קודמות  המסבירים.  2018שנים  המשתנים  בשילוב   ,

לאחר    ויער אקראי.  : רגרסיה לינארית, רשת נוירוניםלבחינה  במסגרת הפרויקט נבחרו מספר מודלים

לפי , וחישבנו את דיוק התחזית  2019כל מודל ביצע תחזית לשנת    מציאת המודלים האופטימליים,

 המודלים השונים.בחברה כיום. כמו כן, השוונו בין  משתמשיםם הב אותם המדדים

 
דיוקי התחזית  אשר הצליח לשפר את    אקראי,ביותר היה יער  הביצועים הטובים  המודל שהניב את  

בכ השיפור 5%-הקיימים  מקסיקו,  .  במדינת  בעיקר  מחזור אשר    ניכר  לכל  בדיוק התחזית  התבטא 

השנתי  יחודש התחזית  בדיוק  לא    .וכן  הנוירונים  רשת  משמעות מודל  בעלי  חיזויים  להניב  הצליח 

 נמצא כלא מתאים לנתונים.מודל הרגרסיה הלינארית , ותפעולית

 
ניתן לקשר בין המוצרים  באמצעות שיח עם השווקים המקומיים ומומחי תוכן בארגון  כי  ראינו    ,לסיכום

שימוש במתודולוגיות של לימוד  באמצעות  השונים בחברה לצרכיהם בשוק המקומי. כמו כן, ראינו כי  

אנו  כצעדים להמשך,  .  חברהמכונה יחד עם בניית בסיס נתונים מקיף ניתן לשפר את דיוק התחזית ב

הרחיב את התהליך של  , וכן לריותמורכבים לבחון מודלים ו ממליצים לבחון משתנים מסבירים נוספים

 הבנת הצרכים בכלל השווקים של החברה.
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