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אורלייט תעשיות בע"מ

שווי המענק הממשלתי: 73,500 ₪

מפעל אורלייט תעשיות הוקם באזור התעשייה בנס ציונה בשנות ה-60, ומאז גדל והתרחב. 
עם התרחבות אזור המגורים בעיר, העירייה מעוניינת לפנות את אזור התעשיה לטובת מגורים. 

חברת יקיר תעשיות, שקנתה את המפעל, נדרשת להעתיק אותו לאתר חלופי.  

מוצרים: ארונות חשמל וצלחות תקשורת מפיברגלאס בכבישה חמה. 

עובדים: 45.

אנרגיה
מפעל אורלייט הוא צרכן אנרגיה גדול והוצאות האנרגיה שלו הגיעו לכשני מיליון ש"ח בשנה, אתגרים

כולל צריכת חשמל, דוד קיטור ומערכות קירור. תשתיות האנרגיה באתר הוותיק של המפעל 
כבר ישנות ובעלות נצילות אנרגטית נמוכה. 

בעת העתקת המפעל יש לבחון היבטי עלות-תועלת של העתקת התשתיות הקיימות לעומת 
השקעה בתשתיות חדשות. יועץ האנרגיה הציע שורה של שיפורים בהיבטי האנרגיה במפעל 

)מפורטים בטבלה מטה(, כולל שיפורים מיידים, שיש לבצע עוד לפני העברת המפעל; שיפורים 
שמומלץ לבצע בשל המעבר, כמו רכישת ציוד חדש; ושיפורים שיש לבצע במיקום החדש.

הצעת הייעול

חיסכון בצריכת האנרגיה: הפחתה של 435,000 קוט"ש ו-60 טון גפ"מ בשנה.• פוטנציאל תועלת
הפחתת פליטות גזי חממה: 416 טון פד"ח בשנה.• 
בנוסף למאפיינים של פעילות המתקנים עצמם, התקנה מראש של תשתיות חדשות באתר • 

החדש תאפשר "רצף יצור", תמנע עצירת ייצור ועיכובים באספקה, ובהתאם תאפשר למפעל 
לעמוד בצבר הזמנות.

"העתקת המפעל לאתר חדש היא הזדמנות 
מצוינת לייעל את קו הייצור ולשדרג אותו 

לסטנדרט הנהוג ביקיר תעשיות.

תודות למרכז להתייעלות במשאבים הרחבנו 
את ההסתכלות גם לנושא של התייעלות 

אנרגטית. גם נושא מחזור הפיברגלאס נבחן 
ומחזק את הצורך בהפחתת הפסולת במקור 
ע"י ייצור מדויק יותר, כדי למנוע את הצורך 

בהטמנה. תודה למרכז להתייעלות ולשלושת 
היועצים אשר ליוו אותנו בתהליך."

גידי יקיר, בעלים, יקיר תעשיות 
)הרוכש החדש של אורלייט(
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פינוי אזור התעשייה בו שוכן המפעל והדרישה להעתיק אותו לאתר חלופי מהווים הזדמנות 
משמעותית לבחינת מיקום הולם, שדרוג, תכנון מחדש והתייעלות. 

המרכז להתייעלות במשאבים התאים למפעל יועץ תעשייה וניהול ויועץ סביבה אנרגיה 
ממאגר היועצים המקצועיים שלו. המרכז הציע ליקיר תעשיות, הרוכש החדש של אורלייט, 

להרחיב את תכנון המפעל במיקומו החדש גם לבחינה מעמיקה של אפשרות להתייעלות 
אנרגטית, ובהתאם ציוות לו יועץ אנרגיה. כמו כן לקראת המעבר ייבחן מיקום חדש הקרוב 

לחיבור הארצי לגז. מנהלת תיקים מטעם המרכז ניהל את הפרויקט, ליווה ותכלל את 
פעילות היועצים.

 הפחתת פליטות של 
516 טון גזי חממה בשנה

חיסכון של 

870,000 ₪ בשנה
שיפור של 50% ביצור 

יחידות לשעת עובד

יועצים • EQW מהנדסים בע"מ

תועלות צפויות

המרכז הוקם 
ביוזמה 

ובמימון של:

http://rec.co.il
https://www.tefen.co.il/
http://rec.co.il
mailto:info%40yail.co.il?subject=
http://www.yakir.co.il/?CategoryID=234
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/industry_and_environment


סביבה | מחזור

רכישת מכונת שיוף חדשה ופינוי שני עובדים לעבודות "קדם חומר": הכנת כל הדרוש לקראת • 
הגעת החומר לעמדת העבודה.

הטמעת עקרונות תהליכי 'ייצור רזה': Lean Manufacturing במחלקת ההרכבות, וביטול • 
.)NVA( Non Value Added :פעולות שאין בהן הוספת ערך

בוצע מחקר לבדיקת היתכנות של מחזור הפסולת התעשייתית הנוצרת במהלך ייצור ארונות 
חשמל מפיברגלס, והפסולת הנוצרת עם סיום פרק החיים השימושי של הארונות. הסקר התייחס 

לסוגים שונים של תהליכי מחזור לחומרים מרוכבים: מחזור מכאני, מחזור תרמי, מחזור כימי, 
השבת אנרגיה ושימוש בחומר בייצור בטון. לא נמצאו פתרונות ישימים בטווח המיידי למחזור 

פיברגלאס. יחד עם זאת, בשל התכונות הנדרשות מחומ"ג לייצור ארונות חשמל, כמו חסינות אש 
ועמידה בטמפ' גבוהות, לא נמצאו חלופות לפיברגלאס. 

אתגרים

אתגרים

המפעל הוותיק התרחב "טלאי על טלאי". העתקת המפעל יוצרת הזדמנות משמעותית 
להתייעלות ושדרוג. תכנון מחדש יכול לשפר את זרימת החומר )Flow( ואת פריון המפעל, 

באמצעות אבחון ותוכנית התייעלות לתהליך הייצור, ההרכבה והאחסון במפעל החדש.

פסולת פיברגלס מוטמנת בעלות סביבתית וכלכלית למפעל. יקיר תעשיות, רוכשי המפעל, רצו לבחון 
את האפשרות להפחית את הפסולת המוטמנת מפעילות המפעל ע"י מחזור תוצ"ג פסול ופחתים.

פיברגלס, המשמש כחומר גלם במפעל אורלייט, הוא חומר תרמוסטי מרוכב על בסיס פולימרי, 
מחוזק בסיבי זכוכית. הוא בעל תכונות חיוניות למפרט של ארונות חשמל, בהיותו עמיד 

בטמפרטורות גבוהות ליישומי אלקטרוניקה, מבודד חשמל וחסין אש. מחזור חומרים אשר מעצם 
הווייתם אינם הומוגניים ומכילים מספר סוגי חומר הוא אתגר טכני וגם כלכלי, מכיוון שלא תמיד 

ניתן לייצר בתהליך המחזור חומר בעל ערך כלכלי.

הצעות הייעול

הצעת הייעול

פוטנציאל תועלת

חיסכון שנתי: חיסכון של 455,000 ₪ בעקבות החלפת מכונת השיוף.• פוטנציאל תועלת

 •.Lean גידול בתפוקה: עלייה של 25% בתפוקה במחלקת ההרכבות בעקבות הטמעת עקרונות

מדד שיפור תפעולי: שיפור של 50% ביחידות ייצור לכל משרת עובד, עם יישום סך הצעות • 
הייעול ברצפת הייצור.

העדר החלופות ממחיש עוד יותר את הצורך להפחית יצירת פחתים במקור ולייעל את תהליך 
היצור. הנושא מקבל מענה והתייחסות בפרויקט התפעול באמצעות התייעלות בקו ההרכבה.
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יועצים • שר ייעוץ והדרכה בע"מ 
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יועצים • תפן בע"מתפעול

תועלות כלכליות וסביבתיות

פתרון

החלפה/תיקון של מלכודות קיטור
הורדת לחץ עבודה של המתקן

צמצום נזילות אוויר במערך הולכת אוויר דחוס

שילוב מערך בקרה לדודי הקיטור
הגדלת מיכל אוויר

הוספה של מחליף חום שיורי ממדחס האוויר

קניית 2 מחוללים חדשים
התקנת מערכת גילקול מרכזית חדשה

מכונת שיוף

 תועלות סביבתיות עלויות ותועלות כלכליות
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