
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

10מס׳ 

פלסטיק• סקטור 

מ  "פולירם תעשיות פלסטיק בע

52,500₪: שווי המענק הממשלתי

ייצור ושיווק של חומרי גלם  , היא חברה מתקדמת העוסקת בפיתוחפולירם
תהליך הייצור במפעלי החברה מבוצע  . חדשניים לתעשיית הפלסטיק והרכב

.בשיטת האקסטרוזיה
.אנגליה וארצות הברית,סין,עפולה, רם אוןלחברה מפעלים ב

.חומרי גלם לתעשיות הפלסטיק המתקדמות: מוצרים

.300-כ: עובדים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 1,100,000

הקטנת רמת מלאי של

טון חומר גלם2,000

הפחתה של  

שעות עצירה בשנה200-כ

,  הראשון: התמודד עם שניים מבין האתגרים העומדים לפתחופולירםאתר רם און של 
וכתוצאה מכך נגרם  , האקסטרוזיהמשקעים במערך מי הקירור יצרו סתימות במערך 

תוך שמירה ג"ותוצהצורך לצמצום רמות מלאי חומרי גלם , השני. אובדן של שעות ייצור
.על רמת השירות ללקוחות

החברה בחרה יועץ תעשייה וניהול ויועץ סביבה לנושאי המים ממאגר היועצים  
ויועץ מטעם המרכז ליווה את פרויקט  , המרכז להתייעלות במשאביםהמקצועיים של 

למערכת  . להנהלה הוצגו המלצות לתחזוקה ותפעול נכון של מערך המים. ההתייעלות
תדירות ההזמנות  , תכנון המלאי פותחה מתודולוגיה שתסייע לתכנן את אופן ההצטיידות

רמת  : וזאת על בסיס למידה והתחשבות בפרמטרים ואילוצים כגון, וגודל הזמנה אידיאלי
.'וכואפים -סט, גודל מנה להזמנה, (Lead Time)זמני אספקה , שירות רצויה

העבודה עם המרכז להתייעלות  "
במשאבים וחברות הייעוץ הייתה  

בשני  . מקצועית ומועילה
הפרויקטים ההשקעות אשר  
נדרשו מהחברה היו נמוכות  
והחזר ההשקעה יהיה מהיר  

."מאוד

,  ל תפעול"סמנכ, עידן רפאלי
פולירם

rec.co.il | info@yail.co.il | 08-9474111| המרכז להתייעלות במשאבים 

:סיבות עיקריות3-כתוצאה מ, מדי שנה אבדו כמה מאות של שעות ייצור במפעלאתגרים
סתימות שמקורן במשקעים אשר היו מצטברים במערכת המים הסגורה•
אפים-שעות ייצור רבות היו מושקעות בניקיון האמבטיות בסט•
בשעות העומס בקיץ הייתה חלה ירידה בתפוקה עקב עומס העבודה על מגדלי הקירור•

כבר  , (באמצעות מונים ובדיקות הנדסיות)לאחר בחינה מעמיקה של מערך המים הקיים הצעת הייעול
במהלך הפרויקט הוצגו להנהלת המפעל המלצות אופרטיביות לביצוע פעולות תחזוקה  

ההמלצות שניתנו בתום הפרויקט כוללות החלפה . ותפעול נכון של מערך הסחרור
הכנסת מערך סינון  , (יחידות הקירור)להזנת מערך הברלים ( RO)למערך אוסמוזה הפוכה 

. לאמבטי המים ואיחוד מערכות המים

.100,000₪-צמצום עצירות מכונה בגין בעיות איכות מים בשווי של כפוטנציאל תועלת

2021יולי | פלסטיק | מ "פולירם תעשיות פלסטיק בע| 10' מס| מקרה בוחן 

מ"צלול מים צלולים בע• יועצים התייעלות מערך המים| סביבה 

https://www.rec.co.il/
https://polyram-group.com/
http://rec.co.il/
mailto:info@yail.co.il
https://polyram-group.com/
https://www.tzalul.net/


מ"פרוגרמה בע• יועצים התייעלות בניהול המלאי| תפעול 

כגון עלויות אחסנה פנימית  , שמשמעותן עלויות רבות, באתר היו רמות מלאי גבוהות
.'וכושינוע עובדים , עלויות מימון, פחת, וחיצונית

לתכנון הרכש( Excel)כלי מבוסס אקסל הצעת הייעול

הנותן  , תוצר הפרויקט הוא כלי עזר לקבלת החלטות המבוסס על תוכנת אקסל
הוודאות תוך  -לצורך התמודדות עם אי, לארגון כלי יישומי לתכנון הזמנות חומרי גלם

.התחשבות ברמת השירות הרצויה

,  הכלי שפותח תומך בבניית שרשרת אספקה יעילה שתפחית את עלויות הארגון
להוריד עלויות  , ומגלם פוטנציאל לטייב את רמת חומרי הגלם בנקודת זמן קיימת

,  הוצאות אחסנה, הוצאות מימון למלאי)אחסנה ולצמצם בזבוז הנובע מאחזקת מלאי 
(.מלאי מת ועוד, פחת, תנועה, שינוע

וכתוצאה מכך  ( פולימרים)ג "טון חו2,000-הקטנת רמת המלאי בכ: צמצום פחתפוטנציאל תועלת
.בשנה₪ 1,000,000-במקור ולמעלה מג"חומחיסכון של עשרות טונות 

תועלות כלכליות וסביבתיות
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עלויות ותועלות כלכליות וסביבתיותפתרון

75,000140,0002

25,00012,5002

מידי1,000,0005,000

מעבר למערך אוסמוזה הפוכה

מערך סינון מים התורם לצמצום  
אפ-זמני סט

כלי לתכנון המלאי

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

חיסכון בחומ״ג
(טון פולימרים)

עשרות

עשרות1,100,000157,500

לחצו כאןבפולירםלצפייה בסרטון המציג את פרויקט ההתייעלות 

אתגרים

http://rec.co.il/
mailto:info@yail.co.il
https://programa-consulting.com/
https://youtu.be/wh3JqYXar7o

