פתרונות ייצור בסין
לחברות ישראליות
חברת אמונייט הישראלית מנהלת שלוחה בסין לייצור מוצרים בתחום הפלסטיק
והמתכת עבור חברות בתעשייה ,בהייטק וסטארט-אפים  //דניאל דותן
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כולות הייצור בסין שהינן זמימ
נות וגמישות יותר ,בצירוף
מחירי הייצור הנוחים בהרבה
מכל מדינה אחרת ,מהווים יתרון
מובהק ובחירה לגיטימית של מרמ
בית החברות בעולם לייצר בסין.
עם זאת ,להתחיל לייצר במדינה
זרה ,בשפה זרה ועם חוקי רגולציה
שאינכם בקיאים בהם ,אינו אתגר
פשוט .מה הכמויות האידיאליות
להתחלת הייצור? מהם סוגי המומ
צרים שניתן לייצר בסין ובאילו מפמ
עלים? מול מי כדאי לעבוד? אילו
מפעלי ייצור יבטיחו לכם אחריות
ואמינות? כל אלו מצריכים מחקר
מעמיק והיכרות עמוקה עם השוק
הסיני.
אחת הדרכים להגיע לפס
הייצור הנכון בסין ,עוברת דרך
חברות ישראליות ,המקיימות קשמ
רים עסקיים ישירים עם חברות
ויצרנים סינים.
אחת החברות המובילות בישמ
ראל למתן פתרונות ייצור בסין ,היא
חברת אמונייט ,שלה שלוחה בישמ
ראל ושלוחה מקומית בסין ,שנועדה
לפקח ולייעל את תהליכי הייצור.
יהודה באור ,שותף בחברת
אמונייט ,אומר“ :המשרד שלנו
בסין ממוקם בעי ר  Dongguanו�מ
עסיק עובדים סינים שדוברים את
השפה ומייצגים אותנו היטב מול
המפעלים בסין”.
כיצד צברתם את הידע הדרוש
על מנת לייצר בסין לטובת חברות
ישראליות ובינלאומיות?
באור אומר“ :גרתי בסין במשך 5
שנים ,בהן הקמתי וניהלתי מפעל
בסין בתחום הפלסטיק והמתכת.
ההיכרות שלי בתחומים הללו מעמ
מיקה ,החל משלב העלויות והתמ
מחור ,דרך פסי הייצור ועד להבנה
בניהול מפעלים וכמובן יש לי קשמ
20

אמונייט  -פתרונות ייצור בסין

רים שנרקמו עם הזמן בשוק הסיני.
בכך למעשה ,אני מספק ערך
משמעותי עבור חברות שרוצות
לייצר בסין .יחד עם שותפי לחברה,
שחר שלום ,הקמנו את אמונייט –
חברה לניהול פרויקטים ומתן פתמ
רונות ייצור בסין המתמחה בתחום
הפלסטיק ,המתכת והטקסטיל.
תחומי הייצור שלנו בסין נחלקים
ל 4 -תחומים עיקריים :מכשור
רפואי ,ברזים וצנרת ,גופי תאורה
ומוצרי אלקטרוניקה שונים”.
אילו שירותים אתם מספקים
עבור החברות בארץ?
שחר שלום ,אומר" :אנחנו
מספקים ללקוחות את מעטפת
הפתרונות המלאה לייצור בסין.
אנחנו פוגשים את הלקוח עוד
בשלב הפיתוח ,כשהמוצר עדיין
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שחר שלום ויהודה באור

בשלב השרטוטים וביכולתנו להמ
תאים את תיק המוצר לתהליך
הייצור ההמוני ובהמשך לייצר
אב טיפוס שייתן מענה לבדיקות
הוויזואליות והפונקציונאליות
כאחד .לאחר מכן מתחיל שלב
הייצור ההמוני בהתאם לדרישות
ובקשות הלקוח.
אמונייט מתמחה בתהליכי ייצור
של מוצרים מוגמרים ,החל משלב
ייצור החלקים ,דרך ההרכבה ועד
אריזת הטובין והכנתם למשלוח".
מה מבדל את אמונייט מחברות
אחרות בתחום?
שלום אומר" :אנחנו לא היחימ
דים שעוסקים בתחום בישראל,
אבל אנחנו מהבודדים שמחזיקים
משרד עם מהנדסים בסין (בלי
מתווכים) ועובדים ישירות עם
המפעלים.
המהנדסים של אמונייט נממ
צאים פיזית בפסי הייצור ודואגים
לאיכות הנדרשת .בנוסף ,המשרד
בסין מקיים קשר הדוק עם מכוני
הבדק השונים על מנת להתאים
את המוצר לדרישות התקן המוגמ
דרות .עצם קיומו של המשרד בסין
מאפשר לאמונייט להיות מעורבת
בצורה ישירה בנעשה בסין ,ומכאן

השמיים הם הגבול".
מה היתרון בהעסקת מהנדסים
בסין?
באור אומר" :העבודה עם סין
היא עבודה מול תרבות אחרת,
ושיטות העבודה שם שונות .אנחנו
מתקשרים עם המקומיים בשפה
שלהם ,תרתי משמע .אנחנו מכימ
רים את שיטות העבודה ,ונעזרים
בעובדים המקומיים שלנו על מנת
להגיע להישגים ולרמת איכות
גבוהה במוצרים שאנחנו מספקים".
כיצד החברה מבטיחה את
האיכות המקסימלית ללקוחותיה?
באור מסביר" :בסין יש המון
מפעלים ברמות שונות .אמונייט
מייצרת רק במפעלים שעברו
'מבחן קבלה' ומתאימים לדרישות
האיכות שהגדרנו .מהנדסי האיכות
שלנו בודקים במהלך הייצור את
ההתקדמות ואיכות העבודה.
עם גמר העבודה ולפני משלוח,
נערכת בדיקת איכות על-פי פרומ
טוקול איכות שהוכן במטה החברה
בישראל ,ולפי טבלאות  AQLמופק
דוח איכות ממצה שכולל בדיקה
ויזואלית ,דוח מידות ומבדק הרכמ
בה ראשוני".
שלום מוסיף" :עניין האיכות
והשליטה בתהליך הייצור הוא מה
שמייחד את החברה ,ונותן לה ערך
מוסף ביחסיה העסקיים מול הלמ
קוחות .אנחנו יודעים להסתכל על
שרטוט של מוצר דרך הפריזמה של
צרכי הלקוח ,ולפעמים לשנות את
התכנון שלו כדי שיתאים לתהליך
הייצור.
אנחנו נמצאים פיזית במפעלים
בשלב הייצור ומפקחים על התהמ
ליך בזמן אמת ,על-מנת שנוכל
לתת מענה מיידי לבעיות שמתמ
עוררות בפס הייצור ולא נצטרך
לפתור אותם בדיעבד”.

