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סם און )מדיטק( בע"מ

שווי המענק הממשלתי: 115,500 ₪

סם און )מדיטק( היא חברת פארמה שהוקמה ע"י משפחת זולוטריוב 
בשנת 1947, ומנוהלת כיום ע"י בני הדור השלישי במשפחה.

מוצרים: תרופות, אביזרים רפואיים ותוספי תזונה. המפעל מייצר 
טבליות, סירופים ונרות.

עובדים קבועים: כ-100;

אנרגיה

החלפת הצ'ילר המיושן בצ'ילר עם מדחסים יעילים, שיגדיל את רמת היתירות ויאפשר הפעלה 
 ביעילות גבוהה. 

מיסוב מגנטי מנצל את האנרגיה המושקעת באופן מקסימלי, לעומת מדחס בורגי סטנדרטי. 
היתירות המתקבלת מאפשרת לחבר צרכני מים קרים נוספים ולבטל את השימוש בציוד ישן 

ולא יעיל.

מערכות הקירור במפעל היו ותיקות. צ'ילר מרכזי סיפק מים קרים ליחידות טיפול שונות, שסיפקו אתגרים
בקרת אקלים )טמפרטורה ולחות יחסית( לאולמות הייצור. הצ'ילר הוא צרכן אנרגיה משמעותי.

הצעת הייעול

חיסכון בצריכת החשמל: 650,000 קוט"ש בשנה.• פוטנציאל תועלת

הפחתת פליטות גזי חממה: 353 טון שווה ערך פחמן דו חמצני )CO2e( בשנה.• 

"כמנהל אחת מחברות הייעוץ המובילות 
בישראל בתחום שרשרת האספקה והרכש, 

שמחנו להיחשף למתודולוגיות חדשות 
מעולם הייעוץ בליווי המרכז להתייעלות 

במשאבים, המשקללות מדדים סביבתיים 
ותפעוליים ומאפשרות לספק ללקוח ערך 

מוסף בקבלת החלטות ויישום המלצותינו." 

אריה בן שמואלי, מנכ"ל משיק בע"מ

הפחתת פליטות של 

353 טון גזי חממה בשנה
חיסכון של 

530,000 ₪ בשנה
שיפור של 

60% במדד שיפור תפעולי
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מפעל מדיטק התמודד עם צריכת אנרגיה גבוהה, אתגרים בממשקים בין מחלקות בתהליך 
הייצור, הליקוט והפצת המוצרים. המרכז להתייעלות במשאבים ביצע מיפוי מעמיק 

במפעל, זיהה נקודות בהן המפעל יכול להתייעל כלכלית וסביבתית, ובהתאם למסקנות 
המיפוי איתר והתאים למפעל יועץ אנרגיה ושני יועצים בתחום התפעול ממאגר היועצים 

המקצועיים שלו. כמו כן סייע המרכז למפעל להגדיר מדדים לשיפור וניטור, והנגיש עבורו 
מסלולי תמיכה של רשות ההשקעות, לצורך סיוע במימון ציוד ומערכות הנדרשות ליישום 

המלצות היועצים. 

תועלות צפויות

המרכז הוקם 
ביוזמה 

ובמימון של:

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


תועלות כלכליות וסביבתיות

פתרון

ייעול מערכת הקירור

WMS הטמעת מערכת

אבחון ושיפור תהליכים במחלקת האיכות

תפעול | ייצור ובקרת איכות

תפעול | מחסנים, ליקוט והפצה

ביצוע אבחון מעמיק של תהליכי העבודה ובעלי התפקידים במחלקת האיכות.• 

הגדרת תחומי אחריות וגיבוש מבנה עדכני ומותאם למחלקת האיכות באמצעות מספר • 
מתודולוגיות מתחום התעשייה והניהול, במטרה ליצור ערך לארגון ולהשיג יעדים 

אסטרטגיים ותפעוליים. 

קביעת מדדים תפעוליים ומדדים סביבתיים, אשר ינוטרו בקביעות ויאפשרו שיפור מתמיד.• 

הטמעת מערכת ניהול מחסנים - Warehouse Management System( WMS(, המייצרת 
אופטימיזציה בניהול, איתור וליקוט הפריטים בכל הזמנה. הליקוט יתבצע בצורה "חכמה" ע"י 
עגלות ליקוט בטכנולוגיית pick2light, המאפשרת ללקט מספר הזמנות בו-זמנית, באמצעות 

סימון וזיהוי הפריטים הנדרשים להזמנות עבור המלקט.

אתגרים

אתגרים

בממשק בין עובדי מחלקת האיכות למתקני הייצור נעצרת פעילות המכונות; תהליך אישור 
חומרי הגלם הנכנסים והמנות שיוצאות מהמפעל נמשך זמן רב. ניכר פוטנציאל לשיפור הממשק 

בין מחלקת האיכות למתקני הייצור כך שמשך הזמן הנדרש לעצירת מתקנים יתקצר ויפחת 
מלאי בתהליך.

תוצרת המפעל מועברת לאחסנה במחסני החברה באזור התעשייה בקיסריה. במחסנים מתבצע 
ליקוט הזמנות, ומשם מופצת התוצרת למגוון לקוחות: בתי מרקחת ורשתות פארם שונות. 

ליקוט הזמנות הלקוחות התבצע באופן ידני, כאשר תוכן ההזמנה נאסף מהמדפים ע"י מלקטים. 
בשיטה זו מוגבל מספר ההזמנות המקסימלי שניתן ללקט ביום, ועולה הסבירות לטעויות במילוי 

הזמנות. פחתים ותרופות פגי תוקף כתוצאה מטעויות אלה מפונים לבסוף לאתרי פסולת 
)חומ"ס(, בעלות נוספת לחברה.

הצעות הייעול

הצעת הייעול

פוטנציאל תועלת

פוטנציאל תועלת

הגברת תפוקה תוך שמירה על סטנדרט איכות גבוה של תרופות, באמצעות שיפור הממשק • 
בין מחלקת האיכות במפעל למחלקת הייצור. 

גידול ב-60% של מספר השורות המלוקטות, תוך הפחתת מצאי תרופות פגי תוקף לפינוי • 
כפסולת חומ"ס.

הפחתת שימוש בחומרי גלם: הפחתה של כימיקלים לייצור תרופות.• 

 תועלות סביבתיות עלויות ותועלות כלכליות
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פליטות גזי חממה 
)טון CO2e בשנה(

יועצים • אתרוג הנדסת תעשייה וניהול

יועצים • משיק בע"מ

rec.co.il | info@yail.co.il | 08-9474111 | המרכז להתייעלות במשאבים  

https://www.rec.co.il/wms
https://www.rec.co.il/wms
https://www.etrog-consulting.com/
https://mashik.com/
http://rec.co.il
mailto:mailto:info%40yail.co.il?subject=

