
אחזקה מהנדסת עתיד

מנהלי אחזקה ומהנדסי ארגונים מעצם תפקידם הינם עסוקים מאוד ולעיתים 

קרובות חסרים בצוות שיכול לסייע בהובלת פרויקטים מעבר לתחזוקה שוטפת. 

חיצוניים על מנת לבצע עבודות כגון הכנת לכן מקובל לפנות ליועצים ומומחים 

 מכרז, יעוץ אחזקה בצוע סקר וכדומה.

בשוק ישנם לא מעט יועצים אשר תרומתם משמעותית אך מנהל האחזקה נדרש 

 ליותר, חברתנו חרטה על דגלה שרות אחר הנותן מענה טוב יותר ללקוחתנו .

אינטגרציה במספר האחזקה הינה משימה מורכבת מאוד )משימה הדורשת 

תחומים מולטי דיספלנרים במבנים ומערכות( הדורשת ממנהלי האחזקה השקעת 

זמן ומשאבים משמעותיים, ולרוב מנהלי האחזקה הם בעלי תפקיד מאוד עסוקים 

 לאור האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם.

חברתנו תוציא מכרז / יעוץ אחזקה / הטמעת מערכת וכו' על פי צרכי הלקוח 

עניק ליווי בקרת ביצוע עד ליישום מלא של המכרז לשביעות רצונכם המליאה, ות

 אתם לא לבד .

מנהל האחזקה / מפעל אינו לבד אלא זוכה לליווי צמוד לאורך כל התהליך כל זאת 

 מבלי שיוותר על השליטה וניהול התהליך.



למה אנחנו ?

יכולת לשפר וליעל אחזקת מערכות ותפוקתן ולהביא לתוצאות  •

 משמעותיות ולחסכון כספי בטווח קצר יחסית.

הכרות מעמיקה עם צרכי הלקוחות ומבצעי  -ניסיון עשיר "כלקוח "  •

.יכולת למידת המערכת וצרכיה והובלת תהליכים העבודה 

 והטמעתם בשיתוף פעולה מלא יחד עם אנשי המפעל/ארגון .

ניסיון רב שנים בכל תחומי ניהול האחזקה, במערכות גדולות  •

, מפעלי ייצור, בתי ובינוניות, לרבות קמפוסים גדולים, בתי חולים

 מלון ועוד.

קישור בין שיטות התחזוקה לבין האסטרטגיה העסקית של הארגון  •

 אותו נועדה לשרת.

גישה מערכתית ומתוקשבת לניהול והתייעלות מבנים ותחזוקתם,  •

 שילוב מנצח בין יכולות ייעוץ סקר תשתיות ומערכת ממוחשבת.



שירותים עיקריים

  מבנים ומערכות(סקר תשתיות(

בחינת התשתיות הקיימות ובחינת התאמת תפעולן לצרכי המערכת, 

עשויים לתרום בסופו של תהליך אחזקת המערכות ותפעולן באופן מיטבי 

 משמעותית לזמינות המערכות ולהקטנת עלויות התפעול.

 יעוץ אחזקה

 הכנת פרוגרמה לניהול אחזקה למפעל, למכונות ספציפיות, לאתר.

בחירת אופן יישום והתאמתו למשתמש. )הקמת בסיס נתונים  /בחינת 

 ליישום הנבחר והטמעתו בארגון(

:  מערכת SL-Softמערכת תחזוקנ@ט מתוצרת  -מערכת לניהול אחזקה 

אינטגרטיבית לניהול מערכי אחזקה ושירות, התומכת באופן ממוחשב 

 בניהול אחזקת מבנים. על כל רבדיה.

ניהול מבנים ותחזוקתם, המשלבת את גישה מערכתית ומתוקשבת ל

האסטרטגיה העסקית של הארגון אותו נועדה לשרת מהווה  שילוב מנצח 

ויתרונותיה ללקוח הן הבאת המבנה ומערכותיו לתפקוד מקסימאלי 

 .ובעלויות מינימליות 

 פרויקטים / מכרזים 

בדיקת תכנון מבנים, מבנים מרובי מערכות, בהיבט האחזקה.

 לניהול ותחזוקת מבנים.הכנת מכרזים 

 כתיבת מפרטי ונספחי הפעלה, אחזקה והדרכה.

 כתיבת נהלים / הוראות עבודה.

בקרה על גופים המבצעים שרותי תפעול ותחזוקה.

חברתנו רואה את צרכי הלקוח ומתאימה לו את שיטת העבודה 

המבוקשת ומלווה אותו בכל התהליך עד ליישום מלא כולל תוך כדי 

 וניהולו של המזמין.שמירת סמכותו 



להלן מספר דוגמאות לפרויקטים שבוצעו במסגרת תפקידי 

: ( מוסד ציבורי גדול בצפון )הקודם 

,הקטנת עלות היצור של הקיטור  האוויריזום הפרויקט נולד מהקטנת זיהום 

הוספת הזנה כך והגדלת הגמישות התפעולית .ובנוסף כתוצאה משימוש בגפ"מ 

 גם מגפ"ם גם מסולר כגיבוי .שנוכל לייצר קיטור 

פרויקט מורכב מאוד בשל מיקומו ,הלקוח לא  הפרויקט נוהל על ידי על כל רבדיו,

 .השקיע מכספו והחל לחסוך מיום הראשון לתפעולו

מש"ח  3 –החיסכון הצפוי בשנה מוערך בכ -מעבר מסולר לגפ"מ 



חזקהלניהול הא גישה אינטגרטיבית – @טמערכת תחזוקנ

תה יהכנסת מערכת זו יישומה והטמעתה היו מורכבים מאוד אך הפירות בעבודה א

אחרו לבוא ותוך שנה ניתן לומר שהבנו את המערכות לאפס תקלות  לא

 בנוסף המערכת שמשה כלי ניהולי. אין השבתות לא מתוכננות –משמעותיות 

 . למשאבי הארגון ותמכה בקבלת החלטות

 מרים, זמינות האתרואדם, כלים וח-כח -תכנון פעילויות האחזקה לפי משאבי הארגון

 המכשיר המתוחזק, עונת השנה. /



בקרת מיזוג מרכז אנרגיה

מערכות בקרת מבנה הינן כלי ניהולי ארגוני המייעל ומשפר את עלויות התפעול 

 את השרות . משמעותיתובנוסף משפר 

במערכת רובן אינן מורגשות על ידי הלקוח כך שניתן לטפל ולמנוע  הנצפותתקלות 

תקלות  היזום הניהול והביצוע היה בניהולי . ניתן לומר שרשתנו את כלל המבנים 

 במערכות בקרת מבנה .

 מרכז האנרגיה הינו אחת הדוגמאות .

עלות יישום מערכות בקרה הינו נמוך מאוד ביחס עלות תועלת וזמן ההחזר קצר 

אוד ,מעבר לבקרת התהליך קבלת מידע שוטף בזמן אמת כולל התראות, שימוש מ

 בעלויות . 15-25%במערכות אלו חוסך כ 



: אודותינו

ממוקמים בנהריה ופועלת בתחומי האחזקה בכל הארץ ,את  נומשרדי חברת •

 החברה מנהל אינג' אריה אלקובי .

שנה  25לאחר שרות של  מהנדס אווירונאוטיקה וחלל וטכנאי אלקטרוניקה •

בח"א במגוון תפקידים שעיקרם הנדסה ואחזקה, בניהם מהנדס ראשי למנועי 

 קרב וקצין קישור לחא"א, תפקידי שטח.

עסקתי במגוון רחב של תחומי ניהול,  -שנים בתפקיד מהנדס בי"ח רמב"ם  11 •

הנדסת מערכות, הקמה, אחזקה, מערכות מיזוג, אספקת מים, מים רכים, מי 

דיאליזה, קיטור, אויר טכני, אויר רפואי, מכבסות, מטבח, מעליות, ועוד. )הכרות 

 מעמיקה עם תקני משרד הבריאות והעבודה בכל תחומי המערכות(.

שיתופי פעולה :

השיתוף יוצר מעטפת שרות מליאה  Sl-softלחברתי שיתוף פעולה עם חברת  •

דיניות האחזקה ליעדי , היוצרת אינטגרציה בן מוכנהשל הנדסה ,אחזקה ות

 הארגון.

•  SL-Soft עוסקת בפיתוח תכנות בתחום הייצור והאחזקה, שדרוג ותמיכה

 במערכות אלה, בראש הצוות עומדים אנשי תוכנה ומנתחי מערכות. 

 ,מערכות ניהול יצור ,ערכות אחזקהבעלת ניסיון עשיר בתחומי פתוח מ )

( מערכות חיזוי תקלות ועוד

וות נדבך משמעותי ומומחיותינו וליווי הלקוח תורמות ללקוח ומהניסיוננו  •

המומחיות שלנו השקט שלכם. ,ביותר בבחירתנו


