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צריך להבין מי בראש 
(משלמת לנו את השכר–מכירת המוצרים שהוא מייצר )

הנהלה

ניהול פרויקטים

הנדסה/ פיתוח 

לוגיסטיקה, רכש, י"תפ
הנדסת יצור

הלקוח

משכורות

העובד
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,אם נמשיך ללכת בדרך בה הלכנו

!נגיע רק לאן שכבר הגענו 
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LEAN -ה מקור 

מקורה במפעלי   Lean-מתודולוגיית ה ▪

TOYOTA ביפן

המפעלהמתודולוגיה נגזרת מאסטרטגיה של ▪

בביצוע הפעולות המוסיפות ערך  ממוקדת ▪

.  ללקוח ולמפעל

,  ייצוריים: מתאימה לתחומיםהמתודולוגיה ▪

,  הנדסיים, רכש, תפעוליים, לוגיסטיים

' שירותים וכו, פרויקטליים
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LEAN הגדרת

מובניתגישה▪

בזבוזלזיהוי וביטול ▪

שיפור מתמידדרך▪

אחריותקבלת •

מחויבותקבלת •

סמכויותהאצלת •

מוטיבציהיצירת •

היעילותהגדלת •
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LEAN-עקרונות הניהול הרזה 

LEANיישום  מצב קיים

בזבוז

תפוקות  

מועילות

בזבוז

חלוקת תוצרי כל

משאבי הארגון

תפוקות  

מועילות

התפוקותהגדלת 
(עם אותם משאבים)

י הקטנת הבזבוז"ע
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בזבוז

מוכן לשלם עליהאינושהלקוח פעילות 1.

המוצר או אינפורמציהמשנה את שאינהפעילות 2.

בפעם הראשונה ונכוןנעשית שאינהפעילות 3.

מספיק שתנאי אחד יתקיים
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חיפוש חלקים עודף יצור

דיווחים

הכנת סרט

כיוונון מכונה

מלאי עודף
תקלות תנועות עובדים

ערך מוסף10%

בזבוז90%

המתנות
הוראות לא 

ברורות

ביקורות

חלקיםתנועת

עבוד שבבי/ הרכבה 

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=man+working/v=2/SID=e/l=II/R=70/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?srch=1&p=man+working&ei=UTF-8&n=20&fl=0&b=61&h=200&w=300&imgcurl=www.units.ohio-state.edu/images/man_computer.jpg&imgurl=www.units.ohio-state.edu/images/man_computer.jpg&name=man_computer.jpg&p=man+working&rurl=http://www.units.ohio-state.edu/local_phone/fac_staff.html&rcurl=http://www.units.ohio-state.edu/local_phone/fac_staff.html&type=&no=70&tt=8,440
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=man+working/v=2/SID=e/l=II/R=7/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?srch=1&p=man+working&ei=UTF-8&n=20&fl=0&h=458&w=521&imgcurl=www.ceiglobal.com/images/mexico/man working on scope.jpg&imgurl=www.ceiglobal.com/images/mexico/man working on scope.jpg&name=<b>man</b>+<b>working</b>+on+scope.jpg&p=man+working&rurl=http://www.ceiglobal.com/mexico/Mexico engineering.htm&rcurl=http://www.ceiglobal.com/mexico/Mexico engineering.htm&type=&no=7&tt=8,440
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=man+working/v=2/SID=e/l=II/R=49/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?srch=1&p=man+working&ei=UTF-8&n=20&fl=0&b=41&h=340&w=454&imgcurl=www.geogr.uni-goettingen.de/kus/pics/vn5/www-vn2002-hn-aq-metal-street-working-man.jpg&imgurl=www.geogr.uni-goettingen.de/kus/pics/vn5/www-vn2002-hn-aq-metal-street-working-man.jpg&name=www-vn2002-hn-aq-metal-street-<b>working</b>-<b>man</b>.jpg&p=man+working&rurl=http://www.geogr.uni-goettingen.de/kus/pics/vn5.htm&rcurl=http://www.geogr.uni-goettingen.de/kus/pics/vn5.htm&type=&no=49&tt=8,440
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=inventory/v=2/SID=e/l=II/R=49/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?srch=1&p=inventory&ei=UTF-8&n=20&fl=0&b=41&h=375&w=500&imgcurl=ws01.cpumart.com/assets/images/inventory-big.jpg&imgurl=ws01.cpumart.com/assets/images/inventory-big.jpg&name=<b>inventory</b>-big.jpg&p=inventory&rurl=http://ws01.cpumart.com/html/inventory_management.cfm&rcurl=http://ws01.cpumart.com/html/inventory_management.cfm&type=&no=49&tt=219,000
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=store/v=2/SID=e/l=II/R=15/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?srch=1&p=store&ei=UTF-8&n=20&fl=0&h=479&w=549&imgcurl=www.kansaswindpower.net/store  34.jpg&imgurl=www.kansaswindpower.net/store  34.jpg&name=<b>store</b>+34.jpg&p=store&rurl=http://www.kansaswindpower.net/astronomy.htm&rcurl=http://www.kansaswindpower.net/astronomy.htm&type=&no=15&tt=1,180,000
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=man+working/v=2/SID=e/l=II/R=109/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?srch=1&p=man+working&ei=UTF-8&n=20&fl=0&b=101&h=284&w=297&imgcurl=www.srs.gov/general/scitech/srtc/graphx/mantubes.jpg&imgurl=www.srs.gov/general/scitech/srtc/graphx/mantubes.jpg&name=mantubes.jpg&p=man+working&rurl=http://www.srs.gov/general/scitech/srtc/srtchtm/xenviron.htm&rcurl=http://www.srs.gov/general/scitech/srtc/srtchtm/xenviron.htm&type=&no=109&tt=8,440
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=man+working/v=2/SID=e/l=II/R=200/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?srch=1&p=man+working&ei=UTF-8&n=20&fl=0&b=181&h=227&w=342&imgcurl=www.nettally.com/ucp/dennis5.jpg&imgurl=www.nettally.com/ucp/dennis5.jpg&name=dennis5.jpg&p=man+working&rurl=http://www.nettally.com/ucp/joblinks.htm&rcurl=http://www.nettally.com/ucp/joblinks.htm&type=&no=200&tt=8,440
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=man+working/v=2/SID=e/l=II/R=114/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?srch=1&p=man+working&ei=UTF-8&n=20&fl=0&b=101&h=167&w=223&imgcurl=www.unitekengineering.com/images/man_working.jpg&imgurl=www.unitekengineering.com/images/man_working.jpg&name=man_working.jpg&p=man+working&rurl=http://www.unitekengineering.com/services/&rcurl=http://www.unitekengineering.com/services/&type=&no=114&tt=8,440
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ערך מוסף ללקוח

שהלקוח מוכן לשלם עליהפעילות 1.

או אינפורמציההמשנה את המוצר פעילות 2.

הנעשית בפעם הראשונה ונכוןפעילות 3.

כל שלושת התנאים חייבים להתקיים
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אירוע קייזן

LEANכלי 

מנחה  

צוות רב תחומי

ניתוח הבעיות והחלטות מה לבצע

תהליך

מטלות לביצוע

לביצוע המטלות

שהוחלט עליהן

נחישות–מחויבות 

של המנהלים
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LEANכלי 

מיפוי תהליכים•

•5S

בקרה חזותית•

•TPM

•SMED

•Supply Management

•Right Sizing

•5 why’s

דיאגרמת ספגטי•

•One-Piece Flow

•IPT

•Impact Matrix

מיפוי תכניות פיתוח•

•QFD

מיצוי דרישות•

הקצאת דרישות•

•DTC 

ניהול סיכונים  •

•SIPOC

•DFX

3Pהתארגנות לייצור •

כלי פיתוח וניהול פרויקטיםכלי יצור ותפעול
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פוטנציאל החסכון הוא עצום


