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VPG-טכנולוגיות מתקדמותוישיי

61,425₪: שווי המענק הממשלתי

וכיום  2010-במווישיהופרדה " טכנולוגיות מתקדמותווישי"חברת 

באתר בחולון מייצרים נגדים חשמליים  . חטיבות ייצור נפרדות4לחברה 

,  חלל, צבא, המשמשים את תעשיית התעופה FOIL-בטכנולוגיית ה

.רפואה ועוד

לוחות אלקטרוניים: מוצרים

400-כ: עובדים קבועים

שיפור בניצולת הייצור  8%

התפנה שטח  ( טכנולוגיות מתקדמותווישיבחברת )בחולון FOIL-באתר הייצור של חטיבת ה

.ר עקב פינוי של חטיבת יצור אחרת"מ1,500-של כ

פינוי השטח מהווה הזדמנות לתכנון יעיל  . קומות6עד היום קווי היצור פוצלו על פני מבנה בן 

.  אזורים פנויים ויאחד אזורי תפעולישמיש, אשר יקטין תנועות בין חלקי הקווים, של קווי היצור

העבודה  פיריוןא וישפר את "ייעל עבודת כ, יקטין פחתים, תכנון יעיל ישפר ניצולת יצור, בנוסף

זיהה נקודות בהן המפעל  , ביצע מיפוי מעמיק במפעלהמרכז להתייעלות במשאבים . בחטיבה

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

.ממאגר היועצים המקצועיים שלו

שיתוף הפעולה עם המרכז  "
להתייעלות במשאבים

סייע לחברה לייעל את ריצפת הייצור  
.א"וכלחיסכון בעלויות ולהביא 
בוצעו התאמות שונות בין  , כמו כן

הצרכים השונים של המחלקות
ובוצע תכנון עתידי לגידול בייצור של  

."המחלקות השונות

סימונובאנה 

חולון-FOILהדירקטור תפעול חטיבת 
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ובקרת איכותייצור| תפעול 

1,500-תהליך ההתייעלות קרה בעקבות מעבר של מחלקה שלמה מהמפעל ופינוי של יותר מ

וכך  , (נגדים חכמים)FOIL-התהליך התווסף השטח שהתפנה לטובת מחלקת הבעקבות.ר"מ

.תהליכי הייצורעל ידי ארגון נכון של כלל המפעל מצב בו אפשר לייעל את נוצר 

:ארגון בהיבטי התכנון וזרימת החומר בקווי היצור על פי העקרונות הבאים-ביצוע רה

איחוד קווי ייצור תוך התאמה לתהליכי העבודה ולזרימת החומר  •

פעילויות בעלות זיקה חזקה / קירבה פיזית בין מחלקות •

'  מעברים וכד, התאמה בין הצרכים לשטחים המיועדים כולל שמירת שטחים תפעוליים•

(התאמה לאזורים ייחודיים)

'האזורים הרטובים והאזורים מבוקרי לחות וכד, תכנון מחדש של החדרים הנקיים•

המטרה הייתה לאחד את קווי הייצור לפי  , שמירה על איחוד טכנולוגיות במידת האפשר•

המוצרים שונים

, 8%התכנון יאפשר לייצר את הרכיבים האלקטרוניים באיכות גבוהה ובניצולת גבוהה יותר בכ•

א המבצע  "הכנסה של תהליכים אוטומטים שייעלו את עבודת כ, הכנסת מכונות הדפסה חדישות

.בדיקות איכות לרכיבים

הגדלת כושר היצור ללא הגדלה משמעותית של צריכת החשמל ומכאן שצריכת החשמל  •

.  תרד( מוצר' ליח)הסגולית 

א שתתייעל ועל פי הגדלת כושר היצור  "פ החיסכון הצפוי בעבודת כ"הערכת החיסכון חושבה ע•

.  והניצולת באופן משמעותי

מ"משיק בע• יועצים 

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

אתגרים

הצעת הייעול

פוטנציאל תועלת
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0.86500,000353 2,355,000 2,015,750 תכנון מחדש של קווי הייצור

חיסכון

(ש״ח בשנה)

השקעה

(״חש)

תועלות כלכליות וסביבתיות

תועלות סביבתיות  עלויות ותועלות כלכליותפתרון

(חיסכון משאבי סביבה)

החזר השקעה

(שנים)

חשמל

(לשנהשקוט״)
פליטות גזי חממה

(בשנהCO2eטון )
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