
המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

מס׳ 17מקרה בוחן

מזון•  סקטור 

מ "פנדה מוצרים טבעוניים בע

48,000₪: שווי המענק הממשלתי

מ היא חברה צעירה וחדשנית לייצור  "פנדה מוצרים טבעוניים בע
על בסיס רעיון לייצור שוקולד חלב ושוקולד לבן  , שוקולד טבעוני איכותי

.  ללא חלב ורכיבי חלב לשוק הצומח של מזון טבעוני( טבלאות וחטיפים)
לאחר קמפיין גיוס מימון המונים שהפך , 2016החברה הוקמה בשנת 

.והשני במספר התומכים, למצליח ביותר בישראל מבחינת אחוזי גיוס

.טבלאות וחטיפי שוקולד טבעוניים: מוצרים

.6: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 170,000

הקטנת פחת חומר גלם  

טון בשנה7ג של  "ותוצ

שיפור של  

בתפוקה לעובד50%-כ

אך תהליך גיוס מימון ההמונים  , פעילות פנדה מוצרים טבעוניים החלה כעסק ביתי צידי

בעקבות גיוס המימון הוקם  . שפתחה לצורך הקמת המיזם הצליח הרבה מעבר למשוער

עברה לאחרונה החברה לאתר ייצור חדש בקרית  , אך עם הצלחתה, מפעל בוטיק בירושלים

,  החברה ראתה צורך בייעוץ תפעולי להתמודדות עם מעבר יעיל של קו הייצור. טבעון

ביצע  המרכז להתייעלות במשאבים . אפשרות להגדלת תפוקה ומאמץ לצמצום פחתים

.מיפוי מקיף באתר וליווה את תהליך הייעוץ

בליווי  , בזכות העבודה עם איציק לב
הצלחנו  , המרכז להתייעלות במשאבים

לאתר את מוקדי התקלות החשובים  
ביותר ולפתור אותן בעלויות נמוכות  

וביעילות גבוהה

ל פנדה"מנכ, דניאל ברקת
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OEEומדד יעילות הייצור , תפוקת ייצור מפעלי, בתפוקה לעובדשיפור •הצעות הייעול
(Overall Equipment Effectiveness–זמן יעילות מכונה)י"ע  :

שקילה אוטומטית באזור הכנת השוקולד , צנרת, הוספת מיכל1.
.כדי להפחית נזילות ופחתים, והקרמים

אוטומציה ובידוד באזור יציקת טבלאות  , הוספת גששי גובה וזרימה2.
.  השוקולד כדי להפחית נזילות ופחתים

.הוספת מכונת אריזה3.

.טון לשנה7-בכ( מזון)ג"ותוצהקטנת פחתי חומר גלם •פוטנציאל תועלת

.בתפוקה לעובד50%-עלייה של כ•

.בתפוקת הייצור המפעלי40%-עלייה של כ•

.80%-צפוי לעלות ב( OEE)מדד יעילות הייצור •

.ופחתיםג"בחומבשנה בעקבות הפחתה ₪ 170,000-חיסכון של כ•

, הייעוץ נמשך גם לאחר הליווי המסובסד של המרכז להתייעלות במשאבים
כך שיתאפשר  , מקצב הייצור הנוכחי5ותפוקות הייצור צפויות לגדול יותר מפי 

.לחברת פנדה להרחיב את תפוצת מוצריה לשווקים נוספים בעולם
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תועלות כלכליות וסביבתיות

עלויות ותועלות כלכליות וסביבתיותפתרון

50,00030,0000.6

25,0005,0000.2

96,00030,0000.3

,  צנרת, הוספת מיכל
ושקילה אוטומטית

,  הוספת גששי גובה וזרימה
אוטומציה ובידוד

הוספת מכונת אריזה

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

חיסכון בחומ״ג
(טון מזון)

5

2

171,00065,0007

,  עבודה ידנית וציוד מוגבל ללא גששי גובה וזרימה, חוסר אחידות בתהליכי הייצור•אתגרים
זמני עצירה ממושכים ולא איפשרו להגביר את תפוקת  , גרמו לפחתים גבוהים

.הייצור

לב תפנית–איציק לב • יועץ שיפורים בקו הייצור| תפעול 
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