
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

30מס׳ 

מתכת• סקטור 

עוסק בתכנון ייצור ושיווק של מחליפי  , (שנה60מעל )מפעל ותיק 

להולכת נוזלים וגזים שונים למטרות חימום או  ( סוללות)חום 

.הסוללות משמשות לתעשיות הקירור וחימום. קירור

מיזוג לכלי רכב , מערכות מיזוג מרכזי למבני ציבור: מוצרים

.ותחבורה כבדה ומערכות אלקטרוניות שונות

.130-כ: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 420,000

שיפור של  

בפחת המפעלי50%

התעסק בבניית מתודולוגיה  הפרוייקטהמפעל התמודד עם כמות פחת גדולה ועיקר 

אשר נרכש וכמות ג"החובתהליך מופה כל . של תצרוכת החומר לצורך צמצום הפחת

בוצע מאזן  , בשלב השני. ובחינת המקורות לפער, שיצא בסוף תהליך הייצורג"התוצ

MRB(Material Reviewלצורך כך הוקם צוות , תצרוכת החומר במחלקות הייצור

Board ) המרכז  . לפחת לצורך בחינה של המקור שלוג"לחווהוקם מקום ייעודי

זיהה נקודות בהן המפעל יכול , ביצע מיפוי מעמיק במפעללהתייעלות במשאבים 

ובהתאם למסקנות המיפוי איתר והתאים למפעל יועצים  , להתייעל כלכלית וסביבתית

.  בתחום התפעול ממאגר היועצים המקצועיים שלו

ההתנהלות עם המרכז  "

להתייעלות במשאבים 

!  הייתה באמת יעילה

".הועיל לנו רבותהפרוייקט

כספיםית"סמנכל, סידוןיעל 
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אגודה שיתופיתלורדן

74693₪: שווי המענק הממשלתי

הפחתת שימוש של  

טון מתכות  8.4
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ובקרת איכותייצור| תפעול 

.פחת בייצור והרכבה20%•

.עלות חומרי גלם גבוהה ועליית מחירי חומרי הגלם בעולם אשר פוגעת ברווחיות•

.אשר היינה ייצור על פי לפי מפרט הלקוח" Custom made"צורת העבודה שהינה •

.אי יכולת במעקב מדויק על צריכת חומרי הגלם במחלקות•

 Lowבעלויות חומרי גלם על ידי הטמעת פתרונות שהינם ₪ 420,000-חיסכון של כ•

cost/Non cost.

.  בפחת הנגרם בתהליכי הייצור50%-שיפור התהליכים ישנה יעזור למפעל לצמצם בכ•

.י שימוש בפחות חומרי גלם"והתועלת הסביבתית עהרווחיות הגדלת •
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אתגרים

הצעת הייעול

פוטנציאל תועלת

,  מאיפה הוא הגיע ומדוע נפסל: האחראי על בחינת חומר הגלם החוזרMRBהקמת צוות •

.כמה חומר הגיע והאם ניתן להשיב אותו לתהליך הייצור

.  תקינת כמות החומר בעץ המוצר–ביצוע תהליכים מול מחלקת ההנדסה •

.  הטמעת מערכת לניהול רצפת ייצור לצורך מעקב אחרי תצרוכת החומר ונתוני הייצור•

ביצוע אבחון מעמיק של תהליכי העבודה ובעלי התפקידים במחלקת האיכות על מנת •

.למפות את נקודות המפתח בתהליך הייצור

.אובדניםניהול מנות והקטנת ,בקרת תצרוכת •

.שיפור מעגל התצרוכת על ידי הוספה של מערכת איסוף מהרצפה•

תועלות כלכליות וסביבתיות

עלויות ותועלות כלכליותפתרון
תועלות סביבתיות  

(חיסכון משאבי סביבה)

מיידי-200,000

מיידי-120,000

100,00050,0000.5

בקרת תצרוכת  

MRBהקמת צוות 

מערכת איסוף מהרצפה,מעגל תצרוכת 

חיסכון

(ש״ח בשנה)

השקעה

(ש״)
החזר השקעה

(שנים)

חומ״ג

(אלומיניום/טון נחושת)

4

2.4

2

420,00050,0000.128.4
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