
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

מס׳ 15

טקסטיל•  סקטור 

מ"וילונות בעגלומר

49,140₪: שווי המענק הממשלתי

.  שנה30-מייצרת ומשווקת וילונות מסוגים שונים למעלה מגלומרחברת 
.המוצרים נתפרים בהתאמה אישית לכל לקוח

וילונות ומוצרי הצללה: מוצרים

26-כ: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 404,000

צמצום השימוש של  

טון בד בשנה1.2
60%-צמצום עבודה חוזרת ב

מערך רצפת  , התמודדה עם אתגרים רבים בניהול המלאי של חומרי הגלםגלומרחברת 

. צמצום הפחתים והתייעלות בשרשרת האספקה, הייצור

ביצע מיפוי מעמיק במפעל וזיהה נקודות בהן המפעל יכול  המרכז להתייעלות במשאבים 

המרכז התאים למפעל יועץ תפעול  , בהתאם למסקנות המיפוי. להתייעל כלכלית וסביבתית

ליווה ותיכלל  , מנהל מטעם המרכז ניהל את הפרויקט. ממאגר היועצים המקצועיים שלו

גלומר, ל"מנכ, וקסלרנפתלי .את פעילות היועצים
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בסבסוד  ' מור יועצים'העבודה של "
המרכז להתייעלות  וסיוע של 

הייתה מאוד מקצועית במשאבים
הפרויקט יסייע לנו לשפר  . ויעילה

את תפוקת העבודה ולצמצם את  
"הייצור הכפול

https://www.rec.co.il/
http://rec.co.il/
mailto:info@yail.co.il
https://www.glomar.co.il/


לשיפור תנאי העבודה בסביבת ייצור5Sמבצע ניקיון וסידור רצפת הייצור לפי מתודולוגית •

הקצאת מקומות ייעודיים להזמנות בעבודה והזמנות מוכנות למרכיבים•

הייצור וההרכבות, הטמעת מערכת מחשב לניהול ההזמנות•

אפיון תהליכי העבודה החדשים•

הטמעת מדדים ותהליכי מדידה•

יישום תהליכי העבודה והמדדים במערכת המידע הקיימת•

הגדרת תפקידים בהתאם לתהליכי העבודה החדשים•

כתיבת נהלי עבודה•

הדרכת העובדים•

צמצום פחת ומקום אחסנה•

(ספירות מלאי, ניפוק, קליטה)רישום המלאי וניהולו במערכת הממוחשבת •

הקצאת מקום ייעודי למלאי בתהליך וסימונו•

:הפתרונות סווגו לשני תהליכי ייעול מרכזיים

:מחשוב התהליך.1

₪אלף 130-חיסכון עלות של כ, 60%-צמצום הייצור הכפול ב•

₪אלף 60-חיסכון עלות של כ, 60%-צמצום העבודה החוזרת ב•
כ חיסכון "סה. כשעה להזמנה, בזמן הממוצע להזמנה7%שיפור של •

בשנה₪ אלף 150-שעות שנתיות בעלות של כ3,000-של כ

:התייעלות תפעולית.2

₪אלף 44-חיסכון עלות של כ, 20%-צמצום הייצור הכפול ב•

₪אלף 20-חיסכון עלות של כ, 20%-צמצום העבודה החוזרת ב•

תועלות כלכליות וסביבתיות
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תועלות סביבתיות  עלויות ותועלות כלכליותפתרון

(חיסכון משאבי סביבה)

190,00030,0000.16

64,00015,00050.2

אפיון מערכת המחשב

הטמעת מדדים ותהליכי בקרה

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

חומ״ג
(טון בד)

0.9

0.3

404000

הצעות הייעול

פוטנציאל תועלת
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45,0001.2

רמות מלאי חומרי הגלם  . תהליכי ניהול הייצור וניהול המלאי במפעל היו ידניים ומיושנים

ולכן היו חומרי גלם ומלאי בתהליך  , במחסןאיתוריםלא נוהלו באופן ממוחשב ולא היו 

מלאי לא )מלאי איטי ומלאי מת , ג"הדבר גרם לאיבודי חו. מפוזרים ברחבי רצפת הייצור

פקודות  . ולכן היה קושי להתייעל בתחום זה, נוצרו פחתים רבים שלא נמדדו(. מנוהל

וכתוצאה מכך  , פה-העבודה עברו ממחלקת המכירות לרצפת הייצור באופן ידני ובעל

.'חוסר בקרה וכד, תיעדופים לא נכונים, טעויות: נגרמו בעיות רבות

אתגרים

מור יועצים• יועצים וניהול מלאיייצור| תפעול 

0.11

מיידי1500000 0התייעלות בזמן ממוצע להזמנה
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