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סרט חברה



3

1973נוסדה בשנת 

-רב"והינה בעלת המותגים 

מהחזקים  " פלדלת" "בריח

בישראל

יצרנית דלתות הביטחון 

((mass customization
הגדולה בעולם

One Stop Shop
,  המגורים, בפיתוח וייצור מוצרים לענף הבניה

,מוצרי מיגון, דלתות בטחון. והמוסדי

נעילה ועוד, דלתות פנים

נרכשה על ידי משפחת  

2008דונרשטיין בשנת 

ברחבי     מפעלים 6לחברה 

-כ, מרכזים לוגיסטיים 3,הארץ

ואולמות תצוגה בארץ חנויות20

עובדים800-ומעסיקה היום כ

מובילה טכנולוגית

מעל  בעשור האחרון הושקעו 

200-וכפ "ח במו"ש' מ30

ח באוטומציה"ש' מ

60-במוצרי החברה משווקים 

מדינות ברחבי העולם

כרטיס ביקור

בימים אלה החברה מתחילה

ר  "אלף מ40לבנות מפעל חדש עם 

שטחי יצור באשקלון

מחיר סל דירתי ממוצע לקבלן עומד  

-ח לעומת כ"ש22,000-כיום על כ

בשנת  ( דלת כניסה בלבד)1,500

2008



בתעשייה המסורתית   האתגרים

.טכנולוגי/ חוסר בכוח אדם מקצועי1.

.שכר עבודה גבוה בהשוואה למדינות באירופה ובמזרח2.

.יישום ופיתוח מוצרים בעלי איכות גבוהה ויצורם בעלות תחרותית. 3



2025

שלא תשלים מעבר לתעשייה חכמה ויצור  " מסורתית"כל תעשייה •

לא תשרוד את התחרות הגלובלית2025מתקדם עד ל 

מעבר לתעשייה חכמה וייצור מתקדם אינו רק מהפכה ברצפת הייצור    •

אלא מהפך ושינוי עצום בכל התהליכים בחברה ושדרוג לכל מערכות  

המידע יחד עם מהפכה בכוח האדם ומחלקת האחזקה  



רב בריח -קו האינסרטים

:האתגרים שהיו ברצפת היצור 

הון מושקע במוצר גבוה–"  יקר" ייצור המוצר על ידי קו ייצור . א

חיסול  –ייצור האינסרטים במקום יצור המוצר העיקרי  דלתות . ב

צוואר בקבוק  

:ההישגים  לפתרון שיושם 

8%חיסכון בפחת של כ •

(  מקצועי ) בכוח אדם 50%חיסכון •

1מיליון השקעה ראשונית ל 12הורדת העלות ההונית ביצור מ •

מיליון  

פוטנציאל הכפלת פריון בהוצאה הונית נמוכה •



ד"קו דלתות ממ

:האתגרים שהיו ברצפת הייצור

תלות בכוח אדם מקצועי ובעיות קשות בעמידה באספקת המוצר . א

!איכות . ב

!תפוקה נמוכה . ג

:ההישגים  לפתרון שיושם 

(  פחות מקצועיים) 2רתכים ל 7ירידה מ . א

(  ליחידת מוצרע"שכ) בפריון % 450שיפור של . ב

יציבות ושיפור ענק באיכות. ג

יציבות ועלייה במכירות  . ד



תא כיפוף

:האתגרים שהיו ברצפת הייצור

תלות גבוהה בכוח אדם מקצועי לא זמין. א

תהליך הכשרה ארוך  . ב

יציבות ביצור איכותי  . ב

בעיות בתפוקה  . ג

:ההישגים  לפתרון שיושם 

תפוקה גבוהה ויציבה למשך כל שעות היממה. א

מוצרים באיכות גבוהה. ב

בזמן עבודת הרובוט–פריון גבוה . ג



BTB– הזנה ומשטוח

:האתגרים שהיו ברצפת הייצור

חיסכון בכוח אדם. א

קצב יציאת חלקים גבוה מאוד. ב

:ההישגים  לפתרון שיושם 

רובוט אחד שמבצע גם פעולת טעינה וגם פעולת פריקה. א

 PALLETIZINGרובוט נוסף שמבצע . ב

אין צורך בעובדים נוספים מלבד מפעיל המכונה–פריון גבוה . ג



הזנת מפתחות ביציקת פלסטיק

:האתגרים שהיו ברצפת הייצור

כוח אדם מקצועי. א

עלייה בפריון. ב

:ההישגים  לפתרון שיושם 

מפעיל אחד לשתי מכונות. א

חסכון. ב

פריון גבוה. ג



תעשייההטמעת!שנה50לדלגחייביםלא,היצורקוויתכנון–"הגלגלאתלהמציא"לא•

!!שלביםחייבתחכמה

בשרשרתהבעיותלכליענהשהפתרוןחייבים–אחריםבשותפיםתלויההרובוטיקה•

(במפעלסביבהותנאיג"ח)האספקה

עלהתפוקותלהגדלתיותרקלהאפשרותפותחתחכמותיצורומערכותרובוטיםהוספת•

יותררחבותבמערכותהעובדיםניצולידי

חשובחלקלמידהיכולתבעליבעובדיםכללייםעובדיםהחלפת!חשוב–מיומןאדםכוח•

!לאחריילחכותולאהיוםלהתחילמוטב,בתהליך

לעובדיםהזדמנותולתתקייםאדםכוחעםמחדשהמחלקותבבנייתלהעזאפשר•

.הוותיקים

201–מנועי צמיחה בשוק המקומי 

לקחים שלמדנו ברב בריח 8משלמדנו 




