
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

22' מס

טקסטיל•  סקטור 

מ"בעאינטרנשיונאלגליה להב 

5,7004₪: שווי המענק הממשלתי

י המעצבת גליה להב בשנת  "הוקמה עאינטרנשיונאלחברת גליה להב 
החברה  . ולאחר מכן עברה לרחוב הרצל בתל אביב, באשדוד1985

6-ומוצריה נמכרים ב, באשדוד ובתל אביב, מייצרת היום בשני סניפים
.חנויות המותג ובעשרות חנויות יוקרה נוספות ברחבי העולם

.ושמלות כלהקוטורשמלות הוט : מוצרים

.35-כ: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 1,767,216

הפחתת פליטות של  

טון גזי חממה בשנה86

שיפור של  

ברמת אמינות המלאי30%
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וכחלק  , חברת גליה להב מעצבת ומפיקה שמלות כלה ושמלות ערב מבדים מיובאים

החברה  . מנסה להפחית את המדרך הסביבתי שלה, מתעשיית הטקסטיל העולמית

בעקבות התמודדות יומיומית עם בעיות בניהול  מרכז להתייעלות במשאבים פנתה ל

.עלויות גבוהות של רכש חומרי גלם ואחסונם ופחתים רבים בתהליך הייצור, המלאי

ביצע מיפוי מעמיק במפעל וזיהה נקודות בהן המפעל  המרכז להתייעלות במשאבים 

המרכז איתר והתאים  , בהתאם למסקנות המיפוי. יכול להתייעל כלכלית וסביבתית

.  למפעל יועץ תעשייה וניהול ויועץ ארגוני ממאגר היועצים המקצועיים שלו

הפעילות המשותפת עם המרכז  "
להתייעלות במשאבים מייצרת עבור  

המפעלים ערך תועלתי גבוה הן  
,  מהצד של שיפור שיטות  ותהליכים

הן מהצד של שיפור הניצול של  
משאבי האנרגיה ובנוסף לכל זאת  

קיים מאגר ידע רחב ונגיש המאפשר  
אשר  פיתרוןחשיפה לאתגרים ולדרכי 

"יושמו במפעלים שונים

Valor consulting, ונונורכפי 

תעשיית הטקסטיל

תעשיית הטקסטיל  . מעצבים עצמאיים וחנויות קטנות, תעשיית הטקסטיל בישראל מבוססת בעיקר על חברות קטנות ובינוניות

עם פתיחת מכסי , 20-של המאה ה80-ירדה מגדולתה בשנות ה, שהיוותה חלק משמעותי מכלכלת ישראל מהקמתה, המפוארת

.  המגן

וברחבי העולם מתמודדים גורמים  , תעשיית הטקסטיל העולמית נחשבת כיום לאחת מארבע התעשיות המזהמות ביותר בעולם

.להפחית את הזיהום ולמזער את המדרך הסביבתי שלהם, בתעשייה עם מאמצים לשפר את התנהלותם הסביבתית

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


ואלון הראלValor consulting• יועצים ובקרת איכותייצור| תפעול 

ניהול המחסן וההזמנות  . נוהל המפעל ללא אסטרטגיית מלאי מדויקת, כמפעל משפחתי קטן
חוסר במעקב . באופן לא מאורגן כראוי גרמו לפחת גבוה ולהזמנת חומרי גלם מיותרים

.ובדיווחים הדגישו את הצורך לקביעת אסטרטגיה לניהול המחסן

המערכת עוקבת אחר המלאי החל מהכנסת  | הטמעת מערכת לניהול הייצור והמלאי •
ואחר תהליך הייצור  ; עד לגריעה מהמלאי בזמן אמת, דרך הזמנת המלאים, הזמנה

.הטמעת מדדי בקרה וביצוע בקרה על העובדים, באמצעות דיווח ייצור בזמן אמת

ניצול מקסימלי של גלילי הבד והסכם עם ספקי הבדים  | ( גליל בד גדול)תכנון הקופון •
.  כך שניתן יהיה לנצל אותם  למספר מקסימלי של שמלות, לספק קופונים בגודל קבוע

תכנון הייצור בצורה שתנצל באופן מיטבי את מלאי חומרי הגלם  | שינוי אסטרטגיה•
בהתאםג"חווניהול הזמנות , לביצוע אלמנטים שונים בשמלות

בשנה  ₪ 816,000-טון בד ו16חיסכון של |  הטמעת מערכת הניהול •
ברמת אמינות המלאי30%ושיפור של 

בשנה₪ 316,800-טון בד ו6חיסכון של | תכנון חומרי הגלם •

בשנה  ₪ 633,000-טון בד ו13חיסכון של | שינוי אסטרטגיה •

תועלות כלכליות וסביבתיות
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תועלות סביבתיות  עלויות ותועלות כלכליותפתרון

(חיסכון משאבי סביבה)

816,00038,2500.04

2,000 316,8000.006

633,6002,0000.003

מערכת ניהול ייצור ומלאי

תכנון חומרי הגלם

ופירוק הקופוןאסטרטגייהשינוי 

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

חומ״ג
(טון בד)

פליטות גזי חממה
(בשנהCO2eטון )

1639

615

1332

1,767,216

אתגרים

הצעת הייעול

פוטנציאל תועלת

42,2500.023586

אינטרנשיונאלתוצרת מפעל גליה להב 

http://rec.co.il/
mailto:info@yail.co.il
https://www.linkedin.com/in/kfir-vanunu-65238314/

