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מחשבות המנכ”ל
עובדים יקרים שלום,
אנו מתקרבים לסוף שנת  ,2018אשר על אף האירוע ההיסטורי והמבורך של הכנסת שותף לחוליות ,מתאפיינת כשנה
שלא הייתה מהיפות של חוליות .אף על פי כן ,התרחשו בה תהליכים משמעותיים שמחזקים אותנו ומכינים אותנו
לקראת עתיד טוב ומשמח הרבה יותר .בימים האחרונים מחלקת הזרקה עובדת בעוצמה מלאה עם  29מכונות ,עם
השלמת אולם ההזרקה השני ובמהלך נובמבר התחלנו בשעה טובה את המכירה של צנרת הפקס ואנו ניכנס ל2019 -
במלוא העוצמה בקטגוריה זו.
לפני שבוע התקיים אירוע ה kick off -של תהליך ההטמעה של מערכת המידע החדשה בחוליות ,אחרי  30שנה עם
מערכת שכבר לא עומדת בשורה הראשונה של מערכות מידע לתעשייה ובכלל .אנו משוכנעים שהמערכת החדשה,
שמתוכננת לעלות לאוויר ב 1 -באוקטובר  ,2019תתמוך בתהליכים שהיום חורקים בחוליות ותשדרג את הביצועים
שלנו בכל החזיתות.
בימים אלה מותקן קו שיחול מעבדתי באולם הפקס ,אשר יאפשר לנו לבצע ניסויים בחומרי גלם שעד עכשיו חייבו
השבתת קווי יצור .ההשקעה הזו ,יחד עם רכישת המטחנה ,שגם היא מופעלת בימים אלה ,נועדו להוזיל לנו עלויות
בחומרי גלם ,שמהווה היום את המרכיב הכי כבד במבנה העלויות של החברה.
בחודש דצמבר בעלי חוליות (שדה נחמיה וטנא) החליטו להפריד את הפעילות של פתרונות אחסון משאר הפעילות
ברמה הפיננסית והניהולית .סביר להניח שבממשקי התפעול הקשר ימשך עוד זמן רב ,אך יש לראות בהחלטה זו
אישור ומימוש האסטרטגיה של חוליות מזה זמן רב ושאיפה לאפשר לשני התחומים ,כל אחד לחוד ,להתפתח ולצמוח
באופן עצמאי ,חופשי מהאילוצים של האחר .בטווח הנראה לעין לא תהיה לכך השפעה על עובדי חוליות בתחום
האחסון ,אשר ממשיכים להיות חלק משמעותי ומוערך בחברת חוליות .יובל קדר ימשיך לנהל את תחום האחסון.
אני מאחל לכולם שנת  2019פורייה ומוצלחת.

בברכה,
פול שטיינר | מנכ"ל
We wish you, your family
and all your loved ones a
Happy New Year
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סיפורה של מטחנה | רונן פלג

כמו הרבה דברים טובים נפגשנו עם ה"מטחנה" דיי במקרה!!
לפני כחמש שנים ,נסענו לראות טכנולוגיה חדשה באחת
ממדינות אירופה ,במפעל לייצור צנרת  PVCמובנה – צינור
העשוי שלוש שכבות ,ומיועד לשימוש בעומסים גדולים.
בסיור במפעל ,הבחנו במערכת מינון על קו הייצור המוסיפה חומר
טחון אל חומר הגלם שממנו מיוצר הצינור .הסתקרנו ושאלנו ,מהו
החומר הנוסף? נאמר לנו שזהו חומר שנגרס ונטחן מצינורות
פגומים ,שמתקבל ממרכז החומרים של החברה .החומר מתווסף
באחוזים מסוימים ולא מורגש בצינור.
העניין נשאר בחלק האחורי של הראש אך לא נראה שקיים צורך
להביא אותו למפעל שלנו.
לפני כשלוש שנים התחלנו להפעיל בשיחול את קו  5לייצור צנרת
בקטרים גדולים (עד  400מ"מ) ובהתאם גדלו כמויות הפחת,
שהגיעו ל 200 -טון בשנה.
קיימנו דיונים שעסקו במחזור כמויות פחת אלו ,אך כיוון שחומר
זה נחשב מזוהם (תערובת של חומרים) לא ניתן להחזירו לתהליך
כחומר גרוס.
המטחנה עלתה כאופציה שנדרש היה לבדוק את יעילותה
וכדאיותה הכלכלית וחשוב מכל לוודא שאין פגיעה בתכונות של
הצינור המיוצר.
למדנו את הנושא לעומק ,נפגשנו עם ספקים שונים ,והוחלט
לבצע ניסיונות .שאריות  ,PVCמהפעלות שלא ניתן היה להחזיר
לשימוש בתהליך רגיל ,נשלחו לטחינה והוחזרו לתהליך הייצור.
המוצרים יצאו טובים והניסיון הסתיים בהצלחה רבה!
לאחר אישור ההנהלה להשקעה במטחנה ורכישתה ,בתחילת
חודש נובמבר  2018המטחנה החלה לפעול ולייצר גרגרים בגודל
 0.5מ"מ שיכנסו לתהליך הייצור של צינור מובנה בקו שיחול 4
ולאחר מכן בקו שיחול  5ויחסכו כ 400-אלש"ח בשנה.

טחינת גרגירי  PVCמזוהם מבוצע באוטומציה מלאה
 .1מגיעים שקים עם  PVCמזוהם גרוס

 .2ה PVC-נכנס אל המטחנה בגרגרים
בגודל  8מ"מ ויוצא בגודל  0.5מ"מ

 .3החומר הטחון עובר במיכל ליצירת
תערובת הומוגנית אל קו הייצור

 .4חומר טחון
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פולין  -התחלה מבטיחה | Tadej Kuštrin

לאחר שנים של חיפוש אחר שותף אסטרטגי ,בשוק הפולני
התחרותי מאוד ,הגענו להסכם עם .RICOM ENERGY POLAND
הכל התחיל בעת שהשתתפנו בתערוכת & POZNAN HEAT
 ,PLUMBINGשם חוליות הציגה את מערכת האולטרה סיילנט
החדשנית שלה .העניין הרב והתגובות המפרגנות מצד המבקרים
שכנעו אותנו שכניסה לשוק הפולני היא בגדר חובה .המשכנו
לאסוף מידע חשוב מהמבקרים בתערוכה ,שחיזק אותנו בהמשך
דרכינו בשוק האירופאי.
לאחר שביצענו סקר שוק מקיף ,הגענו למסקנה שפולין מציעה
שוק של  38מיליון יורו ,בו מערכת האולטרה סיילנט בדרך למצב
עצמה כמוצר המוביל והמרכזי .כל פעולות השיווק (קטלוגים,
שלטי מידע )...יצאו לדרך ואנו מצפים להזמנות ראשונות
בתחילת .2019
 RICOM ENERGY POLANDהייתה לקוח ותיק של ארגו ,שרכש
בעיקר מערכות ארובה .לאחר הארגון מחדש של החברה ע"י
חוליות ישראל ,חברת  RICOMGASקיבלה החלטה להוסיף
לתכנית המכירות שלה גם את צנרת האולטרה סיילנט .על אף
תחרות המחירים העזה בפולין -בעיקר בגלל יצרנים מקומיים
ויצרנים אירופאים גדולים אחרים  -אנו מצפים לצמיחה
אקספוננציאלית ,בזכות השילוב המוצלח בין  RICOMGASלידע
והחכמה הישראלים.
פולין מציעה שוק של  38מיליון איש ,אשר נמצא בתהליך של
צמיחה עקבית בתחום הבניה והכלכלה .חוליות נכנסת לשוק
תחרותי מאוד ,אך עם האיכויות הגבוהות שלה ושירות ידוע ומצוין,
אנו יכולים לכבוש את נתח השוק ההולך וגדל בתחום הניקוז
והשפכים.
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 - TCTאבן הדרך של ה  | ZENWELDיעל קורן

 ZENWELDהינה מערכת אביזרים לחיבור צנרת לאספקת
מים שפותחה בחוליות במהלך השנים האחרונות .מערכת
 ZENWELDהינה פורצת דרך בשוק האביזרים לאספקת מים,
בגלל השימוש בטכנולוגיה ייחודית לחיבור האביזרים  -הלחמה
באמצעות אינדוקציה.
הצנרת המקובלת באירופה לאספקת מים היא צנרת MULTI-
( LAYERרב שכבתית) ,בעלת שכבת אלומיניום והיא הצנרת
שנבחרה לתהליך הפיתוח ,לניסויים ולשיווק .בכדי להיכנס לשוק
יש צורך בהוכחת היתכנות עם אישורים רלוונטיים ולכן בוצעו
בדיקות לפי התקן הרלוונטי  :ISO 21003 -מערכות צנרת רב-
שכבתית למתקני מים חמים וקרים ,בתוך בניינים.
התקן כולל בדיקות מגוונות שמטרתן להביא את המחברים
למצבי קיצון ולבדוק את עמידות החיבור במצבים אלו:
לחץ גבוה  10 -בר ,טמפ' גבוהה  95° -וכל זה במשך
שעות ארוכות.
הבדיקה הקשה והארוכה מכולן היא בדיקת TCT
( )Temperature Cycle Testהדורשת מהמערכת לעמוד
ב 5000-מחזורים ,כאשר זורמים במערכת מים בלחץ  10בר
ובטמפרטורה משתנה  15 -דק' מים ב 20º-ו 15-דק' מים ב95º-
(סה"כ  2500שעות).
בבדיקה זו עשויים להתרחש כשלים מסוגים שונים :נזילה ,עיוות,
שליפה ואף פיצוץ של המחבר.

על מנת להיות מוכנים וללמוד את ההתנהגות של מחברי ואביזרי
ה  ZENWELD -בבדיקה זו ( , )TCTתוכנן ונבנה בחוליות על ידינו,
מהנדסי הפרויקט ,מתקן בדיקה המדמה את תנאי הבדיקה לפי
התקן .במתקן בדיקה זה נבדקו מאות אביזרים עד לקבלת
תוצאות טובות המאפשרות לשלוח את המערכת לבדיקה
במעבדה חיצונית ולעבור את הבדיקה בהצלחה.
לפני כחודש הסתיימה בהצלחה בדיקת  TCTעבור מערכת
 ZENWELDלאחר  5000מחזורים ,במעבדת בדיקה
מוסמכת בגרמניה.
ההצלחה בבדיקה זו מהווה אבן דרך חשובה עבור מערכת
ה  ZENWELD -ופותחת דלת כניסה לשוק!
יש לנו מתחרים בשוק והם לא מעטים ,חלקם איכותיים ואנו
חייבים להיות הטובים והיצירתיים ביותר .עלינו לחתור ולשפר את
המוצרים הנלווים המוכרים בשוק ,לתת להם ערך מוסף ,נוחות
משתמש ולגרום לבעלי המקצוע לבקש רק מוצרים של "חוליות".

מערכת  ZENWELDבמהלך הבדיקה במעבדה בגרמניה
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עדכונים על הפרויקט הקהילתי עם רננים ורבדים| טל סגל

במסגרת חזון חוליות מופיע המשפט הבא" :חוליות תתרום ותהיה
מעורבת בקהילות בהן היא פועלת".
אז איך מתרגמים את החזון למציאות? נושא התרומה והמעורבות
בקהילה שזורים בליבת הפעילות של חוליות וזוכים לתשומת לב
כחלק מהפעילות השוטפת של החברה.
לפני כשלוש שנים נבנתה שותפות עם שני ארגונים בקרית
שמונה:
1.1רננים  -בית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים בגילאי יסודי
עד .21
2.2הוסטל "רבדים"  -בית מגורים ,פנאי ותעסוקה לבוגרים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית.
הפעילות עם ארגונים אלה מתבצעת בשלושה מישורים:
תכנית עבודה שנתית ,המשלבת פעילויות שונות לאורך השנה.
דוגמאות לפעילויות :אוטובוס משותף לעובדי חוליות ודיירי
"רבדים" יצא לסיור סליחות לילי בירושלים ,תזמורת בית ספר
רננים פתחה את כנס סוף השנה של החברה ,תהליך מיתוג
מחדש של בית ספר רננים בהנחיית אורלי בחנוף ,מנהלת
המרקום בחוליות והפקת החומרים על ידי סטודיו "מקסמרק",
שעובד עם חוליות ובמימון החברה ,פרויקט שיפור חזות בית
הספר שבוצע על ידי עובדים בשיתוף עם תלמידים ,ועוד.

בית ספר לחיים

בית ספר על אזורי לחינוך מיוחד

השנה ,במסגרת החיבור ושיתוף הפעולה ,יצאו סעד הייב ממח'
הזרקה ודודו וייצמן ממח' התבריג ,לטיול בן חמישה ימים בבורגס
שבבולגריה ביחד עם דיירי הוסטל "רבדים" .דודו וסעד חזרו
עם חוויות עמוקות ומשמעותיות מהנסיעה המשותפת .חוליות
השתתפה באופן חלקי במימון הנסיעה.
העסקה – חוליות מעסיקה עובדים עם מוגבלות במח' ההזרקה,
וכן תלמידים מבי"ס "רננים" ליום בשבוע במח' התבריג לטובת
התנסות תעסוקתית .אני רוצה לנצל במה זו ולהודות לעובדי
חוליות ,שמקבלים בחום ובאהבה את העובדים והתלמידים,
ונותנים להם תחושה של משפחה ושל בית .זה מאד לא מובן
מאליו.
בנוסף ,בשיתוף עם ג'וינט ישראל ,מכון אדלר ועמותת ציונות
 ,2000הוקמה בחוליות קבוצה ראשונית מסוגה בעולם – קבוצת
מנהיגות לקידום זכויות של עובדים עם מוגבלות בחברה.
הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים וחבריה מקבלים כלים יצירת
השפעה ומנהיגות; בסוף התהליך ייצא כל משתתף עם פרויקט
לקידום מטרת הקבוצה.
קבוצת אנשים ניכרת ,בין היתר ,ביכולת שלה להכיל את השונה,
האחר .יכולת זו משקפת ערכים של אנושיות ,סובלנות ונדיבות.
עובדי חוליות הם מודל ודוגמה בנושא זה – האמפתיה ,הסבלנות,
השמחה והחיבוק שעובדים עם מוגבלות זוכים להם מצדכם
העובדים מעוררים בי גאווה גדולה בכל יום מחדש.
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הטמעת מערכת המידע – פרויקט  | MAGICיריב מדר

ב  1 -בינואר  2019יתחיל תהליך הטמעת מערכת פריוריטי ERP
בחוליות .שם הפרויקט  MAGICואני מוניתי כמנהל הפרויקט.
הפרויקט מתחיל כשברקע התחרות בשוק המקומי גוברת,
הרחבת הפעילות מחוץ לישראל ותכניות להאצת הגידול
בפעילות עם כניסתם של השותפים החדשים בחוליות ,קרן טנא.
העולם העסקי כיום דורש תגובה בזמן אמת וחוליות חייבת לספק
למנהלים שלה מידע מהימן ורלוונטי לקבלת החלטות מהירות.
קיים פער טכנולוגי משמעותי בין חוליות לשותפים העסקיים
ולמתחרים ,העולם מדבר על מהפכה תעשייתית  4ו .5 -חייבים
לצמצם את הפער הטכנולוגי ועדיף שעה אחת קודם.
מטרת הפרויקט היא הטמעה של מערכת הפריוריטי ופתרונות
טכנולוגיים נוספים שהוגדרו במסגרת הפרויקט והתאמתם
לתהליכים העסקיים בחוליות כפי שנקבעו במסמך הRFP -
(מסמך אפיון תהליכים ראשוני שמוגש לצורך הצעת מחיר) ,שהוכן
על ידי נסטור שחף מחברת שחף
ומשתמשי המפתח.
מסמך ה RFP-נשלח למספר
חברות ומתוכן נבחרה מערכת
הפריוריטי ונבחרה חברת
מידעטק להטמעת המערכת
בחוליות.
תוכנת פריוריטי הינה מערכת
ה ERP-המובילה בישראל
לניהול ארגוני כולל של גופים
8000
מעל
תעשייתיים.
ארגונים בישראל ובעולם בחרו
בפריוריטי.
חברת מידעטק היא החברה
המובילה להטמעת מערכת הפריוריטי ומשרתת מעל ל1000-
לקוחות.
בנוסף לבחירת חברת מידעטק ,גייסנו את דוד רונד כמנהל
מערכות מידע בחוליות .דוד בעל ניסיון רב בפריוריטי ותוכנות
לניהול רצפת ייצור .אנו ממשיכים לשכור את שירותיו של נסטור
שחף לצורך ביצוע טיוב הנתונים ההיסטוריים.
בשלב ראשון ,שאמור להסתיים ב 1 -באוקטובר ,2019 ,תתבצע
הטמעת המערכת בישראל ובשלב השני תתבצע העתקה של
הפתרון לחברות הבנות מחוץ לישראל (.)Roll-out
הפרויקט הוא פרויקט מערכות מידע בהגדרתו אך למעשה
ההצלחה שלו טמונה בניהול השינוי בקרב העובדים והמנהלים
בחברה .מחקרים מראים שמרבית השינויים בארגונים נכשלים.

6

עוד הראו המחקרים שהשינויים נכשלים לרוב בגלל התנגדות
ולא בגלל איכות הפתרון .אני מבין את זה ומתכוון לנהל את
השינוי לא פחות מאשר ניהול תהליך ההטמעה הטכנית של
המערכת .כדי לתת מענה לסוגיית "ניהול השינוי" מונה צוות של
משתמשי מפתח ,קבוצה אשר אחראית ויש לה הכרות מעמיקה
עם תהליכים עסקיים מהותיים בחברה ותפקידה יהיה לעצב את
התהליכים העסקיים ,לסייע באפיון המערכת ולבצע את בדיקות
הקבלה מול חברת מידעטק .משתמשים אלו יהיו ה"שגרירים"
של המערכת בחברה ויסייעו הן בהטמעת המערכת לראשונה והן
ביישום בשטח ביום שאחרי.
ביום שני ,ה 3 -בדצמבר  ,2018התקיים מפגש KICKOFF
לפרויקט בנוכחות פול ,הסמנכ"לים ,מידעטק ,נסטור שחף
ומשתמשי המפתח .במפגש הוקדש זמן להכרות עם כל
המעורבים בפרויקט ,הצגת לוחות הזמנים ,שיחה על ציפיות
הנהלת חוליות ממשתמשי
המפתח ועל החשיבות הרבה
בה אנו מתייחסים לפרויקט.
חשיבות הפרויקט ונחיצותו
ברורה ,זהו אתגר והזדמנות
להנהלת החברה יחד עם
משתמשי המפתח להביא
לחשיבה מחדש ועיצוב
תהליכים עסקיים מהותיים
ולהבטיח את יכולתה של
החברה לשגשג ולממש
את אסטרטגיית הצמיחה
המואצת ,בארץ ובעולם.
עם היציאה לדרך ,אני מאחל
לכל המעורבים והשותפים לתהליך ולחברת חוליות – תהליך
שינוי מוצלח.
בהצלחה!!!

JAN 1
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היכרות עם דוד רונד
מנהל מערכות מידע | דוד רונד

יוצאים לדרך ,המשלוחים
הראשונים של ה | PEX-דניאל מלאך

נשוי ואב לארבעה ילדים .גר במושב נוב שברמת הגולן.
אני מגיע מקבוצת "תוסף" ,שם עבדתי בעשר וחצי השנים
האחרונות.
לפני "תוסף" עבדתי בחברת "פלניט" ויישמתי במפעלים
וחברות שונות את תוכנת פלניט שבין השאר מאפשרת תכנון יצור
בקיבולת סופית.
לפני כן הייתי מספר שנים מנהל מערכות מידע במפעל "ספיר
תעשיות פלסטיק" .גם שם עבדתי עם מערכת הפריוריטי.
בתפקידי האחרון בקבוצת "תוסף" הייתי סגן מנהל מערכות
המידע.
הייתי אחראי על כלל הפעילות של האפיון ,היישום וההטמעה של
הפריוריטי.
בנוסף הייתי מנהל של האפליקציות מחוץ לפריוריטי ,שחלקן
מתממשקות לפריוריטי ,כגון מערכת צירוף נספחיםPOD ),
החתמת תעודות משלוח במכשירי מובייל) ,מודול אורחים ועוד.
הייתי אחראי על מערכת המס (מערכת ניהול רצפת ייצור)
ואפיינתי את מערכת המס החדשה ,שמוכנסת בימים אלה
למפעל הראשון בתוסף.
אפיינתי ויישמתי את מערכת הפריוריטי משלב ראשון במספר
מדינות.
בנוסף הטמעתי בכלל מפעלי הקבוצה ,מודולים חדשים ופיתוחים
כגון  ,MRPבקרת איכות ,מודולים פרטיים שונים ועוד.
בין השאר אפיינתי והטמעתי את מערכת ה( – WMSניהול
המחסנים באמצעות מסופונים) במפעלים השונים.
עזבתי את חברת "תוסף" ונעניתי למה שאני רואה כאתגר הבא
בחיי ,לשמש כמנהל מערכות המידע ,כאן בחוליות.
ממעט האנשים שכבר פגשתי ,אני מבין שהגעתי לחברה של
אנשים רציניים ,מקצועיים ואכפתיים מאוד.
אני מקווה ומאמין שאוכל ,בעיקר בזכות שיתוף פעולה עם
העובדים והמנהלים ,לבצע את המוטל עלי באופן הטוב ביותר
לטובת החברה.
וכמו שכבר אמר מישהו לפני:
!Yes, we can

בימים אלה ולאחר ציפייה ארוכה ,הוצאנו את משלוחי ה PEX
הראשונים ללקוחות.
אז מה בעצם עשינו בזמן הזה מרגע סיום בניית המבנה ,הגעת
מכונות הייצור והחומרים?
למדנו ,הרצנו ,ייצרנו ,העמקנו ,שינינו ,שיפרנו ,עצרנו ,שוב הרצנו
ושוב שינינו.
ביצענו ניסיונות ,יצאנו לשטח והתקנו את המוצר במספר
הזדמנויות שונות ,הבנו טוב יותר את הצרכים ,חזרנו למפעל
וייצרנו מוצר שאנו שלמים איתו ,מוצר שאינו נופל באיכותו
מהמוצרים של המתחרים שיש לנו כיום בשוק.
בשבועיים האחרונים קיבלנו מספר הזמנות ,ההזמנות הראשונות
שאני והצוות כל כך חיכינו להן ,הזמנות ללקוחות ,שמעוניינים
במוצר שלנו PEX ,של חוליות.
בתחילה זה איתגר אותנו ,קצת הלחיץ ,איך נעמוד בכמויות? איך
אורזים וכמה? מה גודל הגליל? מה גובה המשטח? ועוד תהיות
רבות .ככל שעברו הימים הדברים התבהרו ,הבנו מה נדרש ,הבנו
איך לחלק את כח האדם ,הבנו מה חסר והגבנו בסך הכל בצורה
טובה .היום ,אנו כבר מוציאים משלוחי PEX
באופן סדיר ומצפים להזמנות שיגיעו עוד ועוד
ועוד...
באופן אישי אני מאוד מתרגש .מתרגש שעברנו
לשלב הבא ,מתרגש לראות את המשטחים
הארוזים עומדים מחוץ למפעל וממתינים
למשאית שתאסוף ותפזר אותם באתרי הבנייה
ברחבי הארץ.

מתעל שרשורי לצינור פקס 16
בצבע אדום למים חמים

מתעל שרשורי לצינור פקס 16
בצבע כחול למים קרים
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משלוח ראשון של צינור פקס 16
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עדיין לא בטוחים | זאב בנימין

נתבקשתי ע"י פול מנכ"ל חוליות לכתוב לעלון כתבה בנושא
בטיחות "עדיין לא בטוחים" .ישבתי לכתוב וכל הזמן רצה
בראשי מדוע מנכ"ל החברה בחר בכותרת זו לכתבה ,מערך
הבטיחות בחוליות עובד ומשקיע ,אבל מה שקובע זה מבחן
התוצאה .תמונת המצב היא שבחוליות לא מצליחים לצמצם
אירועי תאונות עבודה ,שגורם השורש שלהן הנו "בטיחות
התנהגותית" ,נושא שעולה דרך קבע בוועדות הבטיחות.
בתפקידי הקודם עבדתי כמדריך אזורי במוסד לבטיחות וגהות.
במסגרת תפקידי השתתפתי במחקר שמומן ע"י הביטוח הלאומי,
שמטרתו לערוך השוואה בין סוגים שונים של התערבות בתחום
הבטיחות בהתייחס להפחתת שיעור התאונות.
מהנתונים עלה כי:
9 9פתרונות הנדסיים הורידו ב 29-אחוז את שיעור התאונות.
9 9מבדקי הנהלה ב 19-אחוז.
9 9פרסום ,שילוט ,הוראות בטיחות ,ב 14-אחוז.
9 9דיווחים על אירועי "כמעט תאונה" ב 0-אחוז.
9 9שינוי התנהגותי (בטיחות התנהגותית) ב 59.6-אחוז.
בחודשים האחרונים אנו רואים בחוליות את ההשקעה הגדולה
בהכנסת מכונות ,מתקנים ותהליכי עבודה חדשים ,שעומדים
בסטנדרטים גבוהים של בטיחות .מחלקת האיכות והעומד
בראשה מבצעים מבדקי בטיחות פנימיים ,מכון התקנים מבצע
מבדקי בטיחות במסגרת תקן הבטיחות ,לכל מכונה ,מתקן
ותהליך עבודה נכתבו הוראות בטיחות ,מבצעים הדרכות
לעובדים ,כולל הדרכות ע"י מנהלי המחלקות ועוזריהם בתחנות
העבודה ,מספקים לעובדים ציוד מגן אישי ,לכל תאונה מבצעים
ברור תאונה ,עם המלצות לפעולות מתקנות ,בכל מחלקה הוכשר
נאמן בטיחות ,ועדת הבטיחות מתכנסת ומרכזת את כל הפעילות
ועוקבת אחר הביצוע של הפעולות המתקנות הנדרשות ,הנהלת
המפעל מעמידה תקציבים שמאפשרים ליישם את הפעילות...
מטרת מערך הבטיחות לספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה ע"י
שיפור מתמיד-
אבל מה שקובע זה מבחן התוצאה ,לא
מצליחים למנוע תאונות עבודה" -עדיין לא
בטוחים"!
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לי אין ספק כי תוצאות המחקר מתאימות מאוד למצב
בחוליות ולכן אנו חייבים לבצע שינוי.
9 9שינוי התנהגותי (בטיחות התנהגותית ב 59.6-אחוז).
בכדי למנוע תאונות עבודה.
9 9מעורבות משמעותית מחייבת שינוי התנהגותי ,בטיחות
שמגיעה מלמטה ,מהעובדים והמנהלים עצמם .פירושו של
דבר הוא שהעובדים בעלי ההסתברות הגבוהה ביותר להיפגע
יהיו מעורבים באופן פעיל במניעה ובצמצום של ההתנהגויות
הלא בטיחותיות .הבטיחות היא זכות בסיסית של האדם
העובד -הבטיחות שלך מתחילה בך.
9 9כל אחד מאתנו צריך להיות מעורב בצורה משמעותית ,לשמור
על עצמו ועל החברים לעבודה ולנהוג עפ"י כללי זהירות
בסיסיים ,שיכולים למנוע תאונות אישיות בסביבת העבודה.
9 9המנהלים והעובדים הינם שותפים מלאים וחייבים לשמור על
הבטיחות בארגון ולקדם אותה ע"י מתן דוגמא אישית ,פיקוח
ובקרה הדדי ,העברת דיווח לממונה הבטיחות על מפגעים
וסיכונים פיזיים ,התנהגות של עובדים ומנהלים בניגוד
להוראות הבטיחות.
קונפוציוס ,מגדולי הפילוסופים של סין נשאל :מה מדהים
אותך ביותר בבני האדם?
תשובתו הייתה:
"בני אדם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף ,ואז הם
מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם .בשל מחשבותיהם
על העתיד הם שוכחים את ההווה ,וכך אינם חיים לא למען ההווה
ולא למען העתיד ובה בשעה שהם חיים כאילו לעולם לא ימותו
הם מתים כאילו מעולם לא חיו".

2018 דצמבר
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Piyush K Pandya , מנהל השירות | מיקי קדם, היכרות עם פיוש- הודו

with companies like Lime Chemical, Bay Petro Plast, done trade
shows like Vinyl India, Plast India, Plumbex, Ace Tech (many
editions), Industrial Expo, Architects meet, Plumbers meet,
MEP Consultant meet n Builders meet etc.
As you know, we already have presence in the Metro Cities and
Major cities of India, selling Ultra Silent Pipes & Fittings with
solutions, and I investigate expending this activity by getting US
& HT-Pro specified with the leading Architects, MEP Consultants
and many States and Central Government.
Bringing all this experience to Huliot will assist me in selling
US and HT Pipes and Fittings in the domestic market of India,
especially in the medium range projects, but also in larger scale
projects and commercial projects. We will continue to focus on
projects in the Tier 1 and Tier 2 cities of India and pitch against
PVC Type-B Pipes. We are also checking the possibilities of
exporting our Pipes and Fittings in the South Pacific Countries
as per AS/NZ standards, though India is huge the potential here
is endless.
We are sure to increase the Current sales of Huliot India in 2019
by continuing the aggressive sales and marketing strategies.
We plan expand our Distributors network in every market of
our operation who would stock and sell US & HT Pipes in their
respective territories to offer best service, and will initiate out
of box Branding activities for enhancing our pipes awareness in
the niche & regular audience.
Positioning Huliot Pipes as Green Products in the market thru
Green initiatives is a main goal for us, which will eliminate the
unhealthy completion in the market.

מיקי
Hi all, I'm Piyush K Pandya, and I joined Huliot as the sales head.

We have already positioned ourselves in 2018 as a
leading player through digital marketing platform as
part of our promotion, and we are planning to widen
this activity in 2019.

The vision here is big and taking part of this
vision will allow me to grow and fulfill my
own dreams, which are similar to Huliot’s
expectations in India.

Recruiting qualified and professional human
resource in the sales department to ensure the Sales
and Profits targets will allow us to reach our goals as
a company.

I studied BBA from ICFAI University and
Diploma in Electronics from Tulsi Technical
Institute Mumbai and having 20 years of work
experience in selling of variety of polymers
Pipes n Chemicals.

I thank the opportunity to be a part of such an
activity and hope to meet you soon.
Piyush.
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.שלום לכולם
2017  שנה שזעזועי.אנחנו בישורת האחרונה של שנה מאתגרת
 החלת מס עקיף חדש כולל והחלת החוק,(ביטול הכסף המזומן
להגנת הצרכן) השפיעו בה על המשק ההודי בכלל ועל ענף
.הבניה בפרט
 אך,אנו הרגשנו את האפקט בהאטה בתוכניות הצמיחה שלנו
רואים עכשיו את תחילת היציאה מהמיתון הענפי ותחילת בניה
.מחודשת
 שהחלו השנה וללא,בשיחות פנים ענפיות זוהו מספר מגמות
 ביניהן עליה במחירי תשומות.שום ספק יימשכו גם בשנה הבאה
 שימוש והשקעה בטכנולוגיות מתקדמות יותר ושימוש,הבניה
.בטכנולוגיות ירוקות
 ובה,זיהוי מגמות אלו מאשר את המגמה שאנו מרגישים בשוק
 אמנם, היקרים יותר ממחירי השוק,השימוש במוצרי חוליות
,מאתגר – המחירים שלנו צריכים להיות איכשהו מחוברים לשוק
אך מצד שני גם אם אנו יקרים קצת יותר ממחיר השוק זה יהווה
.פחות בעיה מבעבר
כחלק מההתארגנות שלנו להמשך ברצוני להציג את פיוש פנדיה
 וכבר פועל,שהצטרף לחברה כמנהל מכירות בתחילת ספטמבר
להוספת מפיצים איכותיים במקומות נוספים באזורי הפעילות
. דבר שיחזק אותנו ויעזור לנו בקפיצה הבאה-שלנו

Before joining Huliot I’ve worked with
Tubemakers in Fiji as General Manager,
exported Pipes and Fittings to the South
Pacific island countries and New Zealand and launched E
Spec pipes in the economic range to increase the top line with
improvements in the bottom line.
I have also worked with Prince Pipes and Fittings Ltd as
State Head Marketing for Projects in the Western India. I had
developed the Brush Pipes for Paint Industry which earned
decent margins for the company.
Before that, I worked in the Raw Materials industry for 8 years,
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קאי זן :פעילות לין שמבוססת על ריכוז משאבים באופן נקודתי,
לצורך שיפור תהליך מוגדר.
במקרה שלנו :קאי זן חלקי חילוף למסורים בשיחול.
נתוני בסיס :מלאי של עשרות אלפי שקלים שהיה מחולק בין
מחלקת אחזקה ,מחלקת שיחול ומהנדס התהליך.
בוצע שיפור 4 :פגישות של שעה וחצי בנוכחות אחזקה הנדסה
ותפעול .בוצע ריכוז חלקים ופעילות  S5של מיון וסדר.
בסוף התהליך יש לוח מנוהל ויזואלי לכל החלקים.

דיונים לבחינת המצב הקיים וקביעת סטנדרט הנדסי

10
ניהול החלפות הסכינים על יד כל מסור

לוח המלאי והבקרה

יתרונות המהלך:
•שיפור תהליכי רכש
•הקטנת מלאי
•מחסן חלקים יעיל המאפשר איתור מידי של חלקים ,שליפה
ובקרה על תקלות שמתחילות להתפתח במסורים ע"י עלייה
בקצב הניפוק

יורם בונה את הניהול הויזואלי שיאפשר
עבודה לפי הסטנדרט שנקבע ,ואת
השליטה על רמת המלאי וההזמנות
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חנוכה בחוליות

הדלקת נרות במפעל הPEX-

וגם בסלובניה חוגגים...

11
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עובדים חדשים

לימור נעים

רכזת כוח אדם ואדמיניסטרציה,
מחלקת הזרקה
שמי לימור נעים בת  31נשואה  .1+בעלת תואר
הנדסאית תעשייה וניהול ורקע תעסוקתי בתחום תפ”י
כ 4 -שנים.
נולדתי וגדלתי בקיבוץ שדה נחמיה ,שמחתי מאוד
להגיע למשפחת חוליות ,בתפקיד רכזת כח אדם
ואדמיניסטרציה במחלקת הזרקה.
בברכת דרך צלחה לכולנו ושיתוף פעולה פורה.

ליטל אוחיון

צבי צדוק

מנהל אחזקה

שלום ,שמי צבי ,יליד הוד השרון .בשנת  1977עברתי
לצפון דרך גרעין נחל ומאז הנני כאן.
בשירותי הצבאי בין היתר הייתי בקיבוץ שדה נחמיה
מפקד על מחלקת משק.
אני נשוי ואב ל  3ילדים 2 -בנים ובת.
אני בא עם רקע נרחב מתחום האחזקה בתפקידי
ניהול שונים בשעות הפנאי אני אוהב לעבוד בגינה ,בין
היתר מגדל תרנגולות ולספורט עושה רכיבות שטח.

מחליפה את עינב מרק כרכזת
משאבי אנוש
שמי ליטל ,בת  ,30מתגוררת בקרית שמונה,
נשואה .1+
סיימתי תואר בכלכלה וניהול ,עכשיו נמצאת בלימודי
חשבות שכר .השתלבתי במחלקת משאבי אנוש
בתפקיד זמני של רכזת מש”א.
מרגישה כבר חלק בלתי נפרד מהחברה.

ורד בן לולו

מחליפה את רעות ארז כעוזרת
סמנכ”ל הבטחת איכות
שמי ורד בן לולו ,בת  ,38נשואה  ,4+גרה בקיבוץ
שדה נחמיה .שמחה מאוד להגיע למשפחת חוליות,
למחלקת הבטחת איכות .בברכת דרך צלחה לכולנו.

מזל טוב -פינת יום הולדת

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

אברהם בן שבת
יוסרא הייב
יריב דגאישה
בדר מרזוק
עלא יוסף
מחפוז קהמוז
חליל ח'טיב
אושרה פאר כהן
עינב מרק
אורלי בחנוף
ג'ימי קופרשמיט
מכלוף ממן
עבדאללה שרקייה
שמואל אשר
אורי אשר
אורית שלזיגר

חאתם עותמאן
נורית סרלקר
רז אלוני
משי בן סימון
חאלד ענתיר
ענת אלמדוי
מתן גולד
שיר בנימין
יואב ויליאמסון
יוסף נאצר
מעין בש
מרדכי חטואל
יוסף חמו
יעקב אלמלם
יהודה אטיאס
ליאור צור
מוחמד גזאוי
גאורגי קורוצ'קין
איתן וקנין
רותם טל
דוד דורה
מנחם אלקיים
יעל קורן
רונן בירן
נוגה בר-זיו

אלירן אליהו פרס
כמאל מרה'ג
עלאא טאהא אמארה
פהד אל שאער
דימיטרי שקולניקוב
דור ביטון
נמרוד כפרי
יעל אטיאס
מיכאל ברטל
אילן שוסטר
טל לוי
מיכל ווינגרטן
נופר כהן
יוסי טל אל
צבי צדוק
שאול בן סימון
קיסר סמעאן
ירון בוסקילה
אורן וולוסקי
יורי זלובין
רונן יעיש
יניב פלד

