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 2016ינואר 

 
  "בליץ קייזן" ביצוע מדריך

 

 הארוכיםהוא בא להחליף את האירועים יעיל שנמשך עד יום אחד. ו זה הוא אירוע קייזן ממוקד "בליץ קייזן"

 האדם/גוף שדרש את ביצוע האירוע.על השיפור ומעביר את אחריות הביצוע  ,ובירוקרטיים

 

 תנאים / הכנות לביצוע האירוע

 , אותו עומדים לשפר התהליך תבחיר .1

 (אחר האירוע לשפר את התהליך במחוישזה )אחראי על התהליך, מינוי  .2

 )תחילה וסיום( הגדרת גבולות התהליך .3

  התפוקות בסיום התהליך. וזיהוי ,התשומות לכניסה לתהליךזיהוי  .4

 וזימונם לקייזן ,אנשים( 10)עד  ,שמבצעים את התהליךהאנשים  כל זיהוי .5

 

 "בליץ קייזן"ביצוע 

 דקות מה המטרה וכיצד עומדים לבצע את האירוע 15של הדרכה  .1

 שמתבצעות לאורך התהליךשל כל הגופים כל הפעילויות  שלעל ציר הזמן מיפוי  מיפוי התהליך .2

 ורישום הזדמנויות לשיפור

  

 ם צבעוניים,פתקי , )בעזרתהמשתתפים בתהליך בציר האנכי בצד שמאל מציבים את כל הגופים 

 .מציינים את מרווחי בזמן על פי משך התהליךו, ציר הזמן, בציר האופקי .כל גוף בצבע שונה(

תיאור הפעולה 

 המבוצעת

mailto:itzhak@benlevy.co.il


 

2 
 

  LEAN Expert   |052-3579166  |itzhak@benlevy.co.il  |www.benlevy.co.il –(  B.S.c) איציק בן לוי

  כאשר בזבוזים מוגדרים ע"י:שאין בזבוזיםהמיפוי נעשה בהנחה . 

o פעולות שהלקוח אינו מוכן לשלם עליהן 

o פעולות שאינן משנות את המוצר או את האינפורמציה 

o פעולות שאינן מתבצעות בפעם הראשונה ונכון 

 )כל בזבוז או הזדמנות לשיפור שמועלה בזמן המיפוי נרשמים בעמודה )בעיה/ הזדמנות לשיפור 

 to do list -של טבלת ה

 

 הוריד את תפקיד המנחה הוא "ללחוץ" על מבצעי הפעולות ולשאול: "מה צריך להתקיים על מנת ל

העלות רעיונות יצירתיים )מחוץ אנשים לה מאפשר ללפחות". אתגר ז 50%זמן הפעולה ב 

 .לקופסא(

  שעות. 4צריך להימשך עד ורשימת ההזדמנויות לשיפור מיפוי התהליך 

 ( to do list )רישום בעמודות ה   החלטה על פעולות מתקנות .3

  יש לבצע על מנת לפתור את הבעיות פעולות  איזהבוחנים כל רעיון ורעיון ומחליטים 

 ש להדגיש כי יש לבחור פעולות שאפשר ליישם אותן בטווח המידי או הקרובי 

 ביצועלגמר מועד לביצוע המטלות וכן אחראים  מינוי . 

  כשעה.  צריכה להימשךפעילות זו 

שבו בעל התהליך, לא המנחה, לוקח את הניהול על עצמו ומפעיל זה השלב המעשי  – ביצוע הפעולות .4

המטרה היא לסיים את הפעולות במהירות האפשרית את האנשים לביצוע הפעולות שהוחלט לבצע. 

 . המשופר ולהתחיל לפעול על פי התהליך החדש

  .בניהול פרויקטים, בפרויקטי פיתוח ביצור, תפעול, LEAN מתודולוגיית והטמעה ביישום מומחה - איציק בן לוי

 www.leangroup.org.il בישראל LEAN משתמשי מיסד ארגון
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המציע
אחראיפעולה מתקנתבעייה / נושא / הזדמנות לשיפור
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) To-Do-List ( מעקב פעילויות
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