
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

35מס׳ 

מזון• סקטור 

מכוורת עמק חפר

115,500₪: שווי המענק הממשלתי

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 767,000

הפחתת פליטות של  

טון חומר גלם10

שיפור של  

בקיבולת הייצור150%

במשאבים עם המרכז להתייעלות העבודה "
פשוטים  לפתרונות פתחה לנו את העיניים 

. "שהיו לנו מתחת לאף

ל"מנכ, ישראל הדר
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היא החברה השנייה בגודלה בארץ ומשווקת  , מ"עמק חפר בעמכוורת 
.מתצרוכת הדבש השנתית בישראל25%–למעלה מ 

.דבש דבורים: מוצרים
.10: עובדים קבועים

חוסר סטנדרטיזציה בעבודת המפעילים במחלקות האריזה  , במפעל היו פחתים גבוהים 
מחסור , בנוסף לכך חוסר תיעוד וידע בטיפול הטכני, זמני עצירות טכניים גבוהים, והאחזקה

המפעל התמודד  . ביישום גישות מתקדמות של טיפול בתקלות טכניות ותכנון עבודה טכנית
.עם פערים בשימור הידע על רצפת הייצור

זיהה נקודות בהן המפעל יכול  , ביצע מיפוי מעמיק במפעלהמרכז להתייעלות במשאבים 
ובהתאם למסקנות המיפוי איתר והתאים למפעל יועץ תפעולי  , להתייעל כלכלית וסביבתית

..ממאגר היועצים המקצועיים שלו
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ובקרת איכותייצור| תפעול 

תפעול לא נכון של המכונות  : לפרוייקטשלל אתגרים ליוו את המפעל של המכוורת בכניסה 
ציוד ישן ומועט . מכונה מיושנת גרמה לבעיה בנראות אריזת המוצר. שגרם לאיבוד חומר גלם

.מידי שהתקשה לטפל בכמות הנדרשות

טונות של דבש  10תהליכי החיסכון מביאים לכך ש, דבש הוא חומר גלם יקר מאוד•
.רווח סביבתי של חיסכון בהטמנהרווח כלכלי. להמכריחסכו כל שנה ויוכלו 

₪  600,000הגדלת קיבולת הייצור ללא השקעה מצד המפעל תביא לרווח של כ•

תועלות כלכליות וסביבתיות
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עלויות ותועלות כלכליותפתרון
תועלות סביבתיות  

(חיסכון משאבי סביבה)

מיידי33,0000

מיידי67,0000

מיידי67,0000

מעבר לאחזקה מונעת  
וקביעת נהלי ניקיון

הגדרת בקרות איכות האריזה  
החיצונית 

הדרכות לעובדים על תפעול נכון 

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״)

החזר השקעה
(שנים)

חומ״ג
(טון דבש)

4

2

4

767,000

אתגרים

הצעת הייעול

פוטנציאל תועלת

IE&P• יועצים 

הדרכות לעובדים על תפעול נכון של הציוד הביאו לירידה בפחת -שיפור תהליכי שימור ידע•
.של דבש בתהליך

בשלבי הייצור והאריזה הוספו בדיקות איכות בתהליך על מנת לוודא  -הגדרת בקרות איכות•
.את תקינות האריזה ולמנוע החזרות מלקוחות

ניקיון המכונות וקו הייצור בסוף כל משמרת  --הגדרת תהליכי עבודה ותהליכי ניקיון חדשים•
כך גם שומרים על המכונות לטווח ארוך וגם מורידים מהפחת  . בצנרתלשארתיותהביא 

.  התהליכי

את  איפשרווהגדרת תכנית אחזקה מונעת מיכליםהשמשת-הגדלת קיבולת הייצור•
.150%-העלאת התפוקה ב
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מיידי600,0000 0הגדלת קיבולת ייצור

10מיידי0
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