
המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

מס׳ 18מקרה בוחן

מזון•  סקטור 

מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע

32,150₪: שווי המענק הממשלתי

הפועלת  , מ היא חברה ותיקה ומובילה בעולם תוספי המזון"גדות תעשיות ביוכימיה בע
, מוצריה משרתים את תעשיית המזון. שנה מהמפעל שלה בחיפה50-כבר למעלה מ

החברה מייצרת מוצרים טבעיים המותאמים לצרכי לקוחותיה . ועודפארמה, משקאות
והיא משפרת את מוצריה ותהליכי הייצור  , טעימים וזמינים, ותורמים למוצרים בריאים

.שלה כדי לענות לצרכי השוק המורכב והמשתנה

.  זרחן וסידן, תוספי מזון מבוססי חומצת לימון: מוצרים

.50-כ: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 355,000

ג"ותוצהקטנת פחת חומר גלם 

טון בשנה10של

פוטנציאל הגדלת נפח האחסנה 

לעומת המצב הקיים2פי 

כדי לטפל במערך המחסנים המרכז להתייעלות במשאביםהחברה פנתה לייעוץ של 
כך שהחברה נאלצה לאחסן חומרים גם בחצר  , המחסנים לא נוצלו באופן מיטבי. שלה

הזזת המשטחים  . ולשנע אותם למחסנים חיצוניים בעלות גבוהה, המפעל מחוץ למחסנים
.  יצרו גם פחתים גבוהים, והשינוע לאחסון החיצוני

,  התאים לחברה יועצים ממאגר היועצים שלו, המרכז להתייעלות ביצע מיפוי מקיף באתר
.ליווה את תהליך הייעוץ וסייע בדיוק נתוני החיסכון הצפויים וזמני החזר ההשקעה

היועצים המומחים ביצעו הערכות לצרכי האחסנה הנוכחיים והעתידיים והציעו חלופות  
החלופות ימנעו כמעט לחלוטין את הצורך  . שונות למיקסום יכולת האחסנה הנוכחית

המכלה  -אחסנה-יפחיתו את תנועת המשטחים בין ייצור, באחסנה חיצונית
(Containerization )ויקטינו פחתים.

העבודה עם המרכז להתייעלות  "
.  במשאבים הייתה מקצועית ויעילה

המרכז מיפה את הסוגיות 
כלכלי  -המרכזיות בתחום הסביבתי

וחיבר לנו יועצים מנוסים 
."ומקצועיים בסבסוד משמעותי

ל תפעול"סמנכ, רוני כהן
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הצעות הייעול

חומרי גלם  : בשלב הראשון בוצע ניתוח מלאי נדרש באחסנה לשנים הקרובות•
.  צפי הייצור והמכירות, טים"שלקח בחשבון את מגוון המק, ג"ותוצ

כולל מערכות  , חלופות לאופטימיזציה של מערך האחסון' בשלב השני הוצעו מס•
.מדפים נעים ועוד, Radio Shuttleמתקדמות מסוג 

י הכנסת מערכות אחסון מתקדמות יאפשרו ניצול  "שדרוג המחסנים הקיימים ע•
יחסכו הוצאות משמעותיות על אחסון , מקסימלי של שטח האחסנה הנתון במפעל

ויפחיתו את הצורך בהזזת משטחים בין שלב האחסנה , במחסנים חיצוניים
.ג"מה שצפוי להקטין פחתי חומ, להמכלה

ג באחסנה "ג וחומ"הקטנה או מניעה של תשלום חודשי על אחסון מאות משטחי תוצ•פוטנציאל תועלת
.חיצונית

שנפגמו כתוצאה מהשינוע הלוך ושוב  ג"תוצהפחתת הצורך בטיפול בעשרות משטחי •
.ותיקון חוזר שלהם, בין המחסנים

כימיקלים לתעשיית  )ג"ותוצג "טון לשנה של פחתים של חומ10-הקטנת בזבוז של כ•
.שלא ניתן להשיב( המזון

תועלות כלכליות וסביבתיות
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תועלות סביבתיות עלויות ותועלות כלכליותפתרון

(חיסכון משאבי סביבה)

355,0001,050,0003
אופטימיזציה והטמעה של מערכות  

אחסנה מתקדמות במפעל

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

חומ״ג
(ג"טון חומר גלם ותוצ)
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נפח האחסנה . המפעל התמודד עם אתגרים של אופטימיזציה ומיקסום האחסנה במפעלאתגרים
תהליך שיצר פחתים  , לא נוצל בצורה אופטימלית כך שהמפעל נעזר במחסנים חיצוניים

מכיוון שההובלה  , למצב זה גם משמעויות כלכליות. במהלך השינוע והזזת המשטחים
.והאחסנה החיצונית כרוכות בהוצאות משמעותית

2B LEAN–קרן בר ; LPMC–ארוין איסקוב• יועציםאופטימיזציית מערך האחסנה| תפעול 
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