
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

מס׳ 16

מתכת•  סקטור 

מ  "טוטנאור בע

52,650₪: שווי המענק הממשלתי

.  שנה95-הפעילה יותר מ, היא חברה משפחתית ותיקהטוטנאור
החברה היא יצרנית  . י קרן פורטיסימו"נרכשה החברה ע2017בשנת 

.  מובילה ברמה עולמית בתחום הסטריליזציה ומניעת זיהומים

ובקרת זיהומים לבתי חולים  ( סטריליזציה)פתרונות עיקור : מוצרים
.מרפאות שיניים וקהילה, מעבדות מחקר

.400-כ: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 550,000

שיפור של  

באמינות המלאי30%

צמצום איבוד חומר גלם  

60%-בכ

.  אשר ברובו התבצע באופן ידני, מפעל טוטנאור התמודד עם ניהול לא יעיל של המחסנים

,  מחיקת מלאים)הגורם לפגיעה ברווחיות , כתוצאה מכך נוצר חוסר אמינות ברמות המלאי

.  פגיעה בתפוקה ובפריון, (ג"ותוצאיבוד חומרי גלם 

זיהה נקודות בהן המפעל יכול  , ביצע מיפוי מעמיק במפעלהמרכז להתייעלות במשאבים 

ובהתאם למסקנות המיפוי איתר והתאים למפעל יועץ תפעול  , להתייעל כלכלית וסביבתית

.ממאגר היועצים המקצועיים שלו

העבודה עם המרכז להתייעלות  "
. במשאבים הייתה רצינית ומקצועית

היה  AMCGהחיבור עם חברת אביב 
ועזר לנו לקדם פרויקט  , מדויק

סביבתי אשר צפוי  -התייעלות כלכלי
להגדיל את פריון העבודה ולחסוך  

."  במשאבים סביבתיים

טוטנאור, ל תפעול"סמנכ, אור ציון
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:  י"עברמת אמינות המלאי שיפור •הצעות הייעול
, הגדרת תהליכים ייעודיים לכל מחלקה, איחוד מחסנים)אופטימיזציה במחסנים 1.

( הוספת פעולות דיווח והגדרת תהליכי עבודה

(הכנות קדם ספירה וספירה לפי חלוקה לאזורים ואחראיים)ייעול ספירות המלאי 2.

וחלוקת  איתוריםעבודה עם , לפי מודל שיני מסור)ניהול מלאי במחסן מלאי השירות 3.
(.הפריטים במחסן לפי נפח וביקוש

:הדוודיםעקב הצורך באישור גורם חיצוני של בדיקות לחץ בשרשרת האספקה התייעלות •
(  אריזה, בדיקות סופיות, הרכבה, חשמל)איזון בין תחנות 1.

( מניעת צווארי בקבוק)העברת פעולות בין התחנות 2.

,  הכנה מראש של סט כלים, ביטול פעולות שלא מוסיפות ערך–ייצור ברצף תפעולי 3.
שינוע מראש של חומר גלם  

צמצום זמני עבודה והתייעלות בקו  –הוספת מתקני עבודה חדשים 4.

.עמדות מותאמות למשתמש, עמדות דיווח–סידור אופטימאלי של סביבת העבודה 5.

ברמת אמינות המלאי30%-שיפור של כ•פוטנציאל תועלת

60%-בכג"חוצמצום איבודי •

העלאת רמות התפוקה•

חיסכון של עשרות טון חומר גלם  •

.שיפור בעמידה ביעדי האספקה ללקוחות•

תועלות כלכליות וסביבתיות  
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עלויות ותועלות כלכליותפתרון

90,000 300,0000.3

45,000 מיידי250,000

שיפור ברמת אמינות המלאי

התייעלות בשרשרת האספקה

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

550,000

2021ספטמבר | מתכת | מ "טוטנאור בע| 16' מס| מקרה בוחן 

135,000

,  בוצע בצורה לא יעילה( מחסן חומרי הגלם ומחסן התוצרת הגמורה)ניהול המחסנים •אתגרים

,  אמינות מלאי נמוכה, עקב כך נוצרו בעיות של חוסר שליטה במלאי. רובו באופן ידני

הניהול הידני  . מלאי חלקי החילוף לתיקון מכשירים מאוחד עם מלאי החלקים לייצור

,  מחיקת מלאים)התוצאה הייתה פגיעה ברווחיות . גרם לאיטיות וטעויות באספקה

.פגיעה בתפוקה ובפריון, (ג"ותוצאיבוד חומרי גלם 

צוואר בקבוק  כתוצאה מכך נוצר . י גורם חיצוני"נדרשות לאישור עלדוודיםבדיקות לחץ •

.  וקו ההרכבה לא עבד ברציפות עקב המתנה לאישור הבודק, משמעותי ברצפת הייצור

ארגון בקו היצור ובנהלי העבודה כדי לאפשר עבודה רציפה ככל הניתן משלב  -נדרש רה

ופחתי מתכת יקטנו  יירדכך שמלאי התהליך , ייצור הדוד ועד להרכבת האביזרים

(.מדויקות יותר ועודג"חוהזמנות , כתוצאה משינוע מיותר בין המחלקות)

AMCGאביב • יועצים ליקוט והפצה, מחסנים| תפעול 

תועלות סביבתיות  

(חיסכון משאבי סביבה)

חומ״ג
(טון לשנה)

עשרות
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