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7מפגש 

סטנדרטיזציה של ניהול יומיומי
ולוחות בקרה

לוח בקרה

הנמצא ב , לוח ויזואליGemba(מחסן וכד, קו ייצור, משרד')

  משקף את התכנון אל מול ביצוע

עבודות וכד, משימות, מצב הקו'

מאפשר:

להציף ולפתור בעיות במקום בו הן נוצרות

  להגיע לפתרון בעיות ושיפור תהליכים תוך מעורבות מקסימלית של גורמי השטח

 בזבוזים  סילוק , ניתוח ופתרון בעיות, הצפה, לזיהויתשתית

 י העובדים"עבאחריות ומנוהל
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מטרות לוח בקרה

העצמת עובדים

הצפת בעיות באופן וויזואלי

 קרוב להתרחשות–חלון זמן ניהול מצומצם

 פתרון בעיות בGemba

 עבודהתוכניתהגדרת

 אישית ומאפשר יוזמהיוצר אחריות

ביטול הסילו

PDCA–ביצוע ובקרה  , תכנון

מרכיבי לוח בקרה וישיבה בעמידה

  מבנה לוח הבקרה

טפסים

ארגון הלוח

מבנהסטנדרטיזציה

התנהגות

דיון

  מבנה הדיון בעמידה

סביב הלוח

C->A->P

הצפת בעיות

 הנהלה, משתתפים, מוביל הלוח–התנהגויות

תכנים עיקריים  

מה מתוכנן לעשות היום  , מה עשינו אתמול

באילו משימות נסיים , אילו משימות סיימנו...

מדדים ויעדים

סטטוס משימות

ניתוח בעיות, אילו בעיות מעכבות

 וחגיגת הצלחותהצגה

 מה קורה בעולם, מה אנו מייצרים–העשרה

רעיונות לשיפור
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PDCA-בנייה על פי עקרונות ה

Plan-Do
מול ביצועתכנון 

Check
לאי עמידה  סיבות פארטו
בתכנון

Act - Adjust
TDL-פעולה תוכנית

!?ישיבה בעמידה

פתיחות  , המסייעת ביצירת מחויבותשגרת ניהול סביב לוח הבקרה

להגיע לפתרון בעיות ושיפור תהליכים תוך מעורבות מקסימלית של  

גורמי השטח

י העובדים"הצגה וניהול השיחה ע, מילוי הלוח

 י העובדים"ע–הצפה וסילוק בזבוזים

 פיתוח חשיבה שלPDCA

ישיבות בעמידה

קיום ישיבה בעמידה ברוח המצוינות

 לבוא מוכנים וברורים-מראש הכנה

חיפוש ומציאת בעיות ודיון על מהות הבעיה

לא בהכרח למצוא פתרונות במהלך הישיבה

לאפשר למבצעי המשימות לכתוב בעצמם את המשימה

לנהל דיונים על בסיס מידע

חגיגת הצלחות
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  מילוי נתונים

ישיבה בעמידה

חגיגת הצלחות

שאילת שאילות

הליכה לgemba

 דיונים על בעיות בGemba

ביקור אורחים

ת 
רו

שג

שגרות סביב לוח הבקרה

קשיים צפויים

פחד משינויים

התנגדויות מצד העובדים והמנהלים

 גלוי ושקוף לכולםהכל-חשיפה

מילוי טכני בלבד

קיום שגרות סביב הלוח

אי הבנת הערך

 והבנהחוסר זמן ,  קושי כתיבה–יכולת מילוי

כ ירידה"התחלה בהסתערות והתלהבות ואח

שאילת שאלות ועידוד השיח

 חוסר נחישות והסתכלות לטווח הארוך–ייאוש

מפתחות להצלחה 
 מעורבות והתמדה,מחויבות

  כבוד לאדם

הבנת הערך של הלוח

חיבור לתוצאות וההישגים

משוב והוצאה לפועל מהירים

 חגיגת הצלחות-הכרה והוקרה

  שבירת הסילו

קיום שגרות

 וויזואלי, סטנדרטי, מיקום נגיש-פשטות
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OEE

OEE

OEE  הוא הקשר המכריע בין הביצועים הפיננסיים והתפעוליים של נכסי

הייצור

OEEי חברות רבות וטובות בעולם על מנת להעריך ביצועי  "נמצא בשימוש ע

משאבים ובכדי להניע לשיפור תפעולי של הביצועים

 הקיים ומאפשר  המשאבים אל מול הפוטנציאל מהווה כלי לניהול הביצועים של

הבזבוזלכמת את הערך של 

ה-OEE  מדד יחסי ולא אבסולוטיהינו

OEE
Overall Equipment Efficiancy

OEE = Availability X Performance X Quality

Availability 

Performance Quality

OEE
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OEE

תקלות בציוד והחלפת פריטים

סט אפ וכיוונון

כיבוי

בטלה ועצירות קטנות

מהירות מופחתת

פגומים בתהליך

התייצבות ההפעלה

הגדוליםהאובדנים7

תקלות בציוד

אפ וכוונון-סט

בטלה 
ועצירות  

קטנות

מהירות  
מופחתת 

כיבוי

הפעלה

פגומים  
בתהליך 
ועבודה

החלפת  
פריטים בסוף  

חייהם

Availability = Running Time  (B)/ Planned Production Time (A)
Running Time = Planned Production Time − Stop Time (Failures and Setups)

Availability Loss
ווקטור הזמינות

 ירידה בזמינות כוללת:

תקלות בציוד והחלפת פריטים

סט אפ וכיוונון

כיבוי

ייצור במשמרות
הפסקות  

אחזקה מתוכננת

ירידה  
בזמינות 

אחזקת  
שבר

עצירות לא  
מתוכננות

Materials 
shortage

Operator 
shortage

Major 
adjustments

Warm up 
time

עצירות 
מתוכננות

setups

זמינות הציוד הוא הזמן בפועל שנשאר לייצור לאחר הפחתת כל זמני הדממה
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Performance Loss
ווקטור הביצועים

  כמות ייצור מתוכננת מוגדרת בשכלול
:  הפרמטרים הבאים

בטלה ועצירות קטנות

מהירות מופחתת

Performance = actual output (D) / target output (C) 

Performance = (Ideal Cycle Time × Total Count) / Run Time

כמות ייצור 
מתוכננת

הגדרות יצרן Benchmark
תקן מפעלי 

למוצר

כמות 
י "מבוקשת ע
הלקוח

".כמה טוב הציוד עבד כאשר הוא עבד"קצב הביצוע הוא המידה של 
"  זמן מחזור בפועל"של המכונה לבין " זמן מחזור אידיאלי"קצב הביצוע הוא השוואה בין 

.שלה

Performance Loss
ווקטור הביצועים

 ירידה בביצועים כוללת:

 כל הגורמים שמשפיעים על הייצור
לרוץ בקצב נמוך מהמקסימום האפשרי

בטלה ועצירות קטנות

מהירות מופחתת

Performance = actual output (D) / target output (C) 
Availability and Performance = (Ideal Cycle Time × Total Count) / Run Time

כמות ייצור  
בפועל

עצירות  
קטנות

רכיבים  
תקועים

בעיות  
בהטענה

חסימה של  
סנסורים

אספקת  
חסרהג"ח

מחסור  
במפעילים

/  בדיקות
נקיונות

האטה  
בקצב ייצור 

הרצה  
איטית  
מוכוונת

שחיקת  
הציוד

חוסר  
יעילות של  

מפעיל

Quality Loss
ווקטור האיכות

Quality = Good output(F) /Actual output (E) 

 ירידה באיכות כוללת:

הלקוח  דרישות כל המוצרים אשר אינם עומדים ב
(reworkכולל מוצרים שעברו )מבחינת איכות 

פגומים בתהליך

התייצבות ההפעלה  

איכות המוצר

כמות מוצרים  
שעברו תיקונים

כמות מוצרים  
פסולים

תהליך לא תקין מוצר פג תוקף  פחת

שיעור האיכות מצביע על מספר הפריטים התקינים כנגד מספר הפריטים הפגומים שיוצרו  
.בזמן עבודת המכונה
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OEEיתרונות במדידת 

שקיפות בנוגע  * 
לתוצאות מדידה

ציפיות ברורות*

סטטוס בזמן  * 
אמת

שיפור יכולות  * 
תכנון

מידע בנוגע * 
לזמינות ויעילות  

הקו

 *Benchmark

השוואה  * 
פנימית בין  

מפעלים/ קווים

חסכון בעלויות*

עובדהנהלהחברה

OEEקונפליקטים במדידת 

 מדד התנגשות ביןOEEלהסתכלות על אופטימום גלובלי

 העובדלתעד כל דבר זה בזבוז זמן של

 אם הOEE אשםמי –נמוך?

 יצור או אחזקה-המכונה על האחריות?

 י"תפבכלל יצור או אחזקה או -על המדד האחריות?

 איך מצפים לOEEבואו נחזור למנות  )? גבוה עם כל כך הרבה סט אפים

!(גדולות

 איך מצפים לOEEגבוה אם הדרישה לייצור נמוכה?

ועוד..

פתרון בעיות סיסטמתי
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?מה זאת בעיה

בעיה היא הפער בין מצב נוכחי לבין מצב מבוקש

  הפער הוא אזור האי ודאות שצריך לעבור על מנת להגיע למצב

המבוקש

  היכולת לפעול בתוך אזור האי ודאות קובעת את אפקטיביות

הטיפול בבעיה

25

?דוגמא לבעיה
?איך מטפלים אצלכם בבעיות

עם פתרון בעיות" בעיה"ה

הנטייה הטבעית האנושית

26

אבחנה 

בבעיה

עובדות

קופסה  

שחורה הפתרון

רשמים והנחות תיאוריה

הנחה

?איך מטפלים בבעיות 

לעיתים קרובות מתעלמים מהן

לעיתים קרובות מיוחסות כנורמאליות או לא פתירות

 אין זמן לעשות ניתוח סיבות שורש, יותר מדי דברים קורים

האשמה מועברת הלאה

מסתכלים על הסימפטומים ולא על שורש הבעיה

...עושים תחקיר
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סוגים של פתרון בעיות4

סוגים של פתרון בעיות4

3

Open-ended and 
Innovation

1

Troubleshooting

4

Target-state

2

Gap-from-standard

פתרון בעיות

Gap-from-standard: 2סוג 

תהליך פתרון בעיות מובנה שמכוון לזיהוי סיבת השורש  
אמצעי  , ניתוח מצב קיים, הצבת יעדים, דרך הגדרת בעיה

סטנדרט ומעקב, מדידה, הטמעה, נגד

A3על המצאות חומר פסול בסביבת העבודה

5WHYS בלוח הבקרה להבנת חריגה בזמן ביצוע
משימה

עצם דג על סיבות לחוסר זרימה בתהליך
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סוגי הפערים

Time

שיפור דרך העלאת 
סטנדרטים ופתרון  

בעיות

סטנדרט ראשוני

סטנדרט נוכחי לשמור על סטנדרט  
נוכחי

פער נוצר

פער נגרם

להעלות את הסטנדרט

הסטנדרט הבא

!!לפגםעלינו למנוע את הטעות שהובילה 

    Defect= פגם   
Mistake=  טעות  

פעולהמתאר -שיבוש , משגה, שגיאה–טעות 

מצבמתאר -( חיסרון), ליקוי, קלקול, מגרעת–פגם 

פגםיכולה להוביל לטעות

?מה ההבדל בין פגם לטעות

תפישתיתגישה 

איתור

חיפוש פגמים  

ותיקונם

הגישה

המיקוד

-ל -מ 

מניעה

חיפוש טעויות  

ומניעתן
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אפקטיביות הפתרון

34

הפעולה/ ביטול השלב 

Poka Yoke

ניהול וויזואלי

מיומנות המבצע

הדרכה

נוהל כתוב

פ"נוהל בע

משמעת 
המבצע

קושי יישום אפקטיביות

גבוההגבוהה

נמוך נמוך

ביטול  
/ השלב 

הפעולה

Poka Yoke

ניהול וויזואלי

מיומנות המבצע

הדרכה

נוהל כתוב

פ"נוהל בע

משמעת המבצע

גבוהה

נמוך

שכיחות  
יישום

...ובפועל
?איך נתאר את הבעיה

תיאור הבעיה צריך לענות על:

מה לא פועל כשורה?

 הבעיה מתקיימתאיפה?

 הבעיההיקףמה?

 של הבעיהההשלכותמה?

:  נתאר
את הסימפטומים של הבעיה  1.
את ההשלכות של הבעיה2.

35

When?
Where?

What?

?במה נשתמש

A3A4 עצם דג

5 Why’s

בעיות קטנותבעיות גדולות

+
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עצם דג

אין תחליף להתכנסות הצוות שהוגדר וקיום סיעור מוחות  
!משותף

37

עצם דג

תהליך מובנה לסיעור מוחות שמטרתו להציף באופן סדור  
גורמים פוטנציאלים לבעיה  ( M6)ועל פי קריטריונים 

(סימפטומים)

ניתוח עצם דג-חקירת הגורמים לבעיה 

פגם

אנשים

מכונה

שיטה

חומר

ידע

מיומנות התנהגות

מפרט בעייתי
לחות

ללא בקרה

אחזקה לקויה

לא ברור

גורמים מפריעים

לא מעודכנת

ללא נהלים

ניקוי

איכות חלקי החילוף

שימון

שימוש לא נכון

ספק

סימפטומים/ זיהוי גורמים פוטנציאלים 

מדידה

לא מעודכנת

לא מתאימה

שימוש לא נכון

סביבה

טמפרטורה

קורוזיה

,

בלאי

הכשרה
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פתרון בעיות
5 Whys

טכניקה פשוטה לחשיפת סיבת השורשRoot Cause)  )של הבעיה

התחל בתיאור ממוקד של הבעיה

 לקילוף הסימפטומים מהבעיה  ? פעמים למה5שאל

 ולא את הפגםהטעותתקוף את

 קל להיתקל בקיר וצריך לדעת לשנות כיוון בזמן–הארת אזהרה

עוזר לזהות את בעיות השורש

עוזר לזהות יחסים בין בעיות שורש שונות

מרבית  , בחברות שאינן מיומנות בגישה של מניעת טעויות
תחקירי האירוע יסתכמו בהדרכה והכשרת העובדים

5 whys

5 whys

:שיטת ביצוע

 מלא של  ולתיאור ניסוח הבעיה עוזר להבנה -הבעיה כתוב את

להתמקדכמו כן עוזר לצוות ; הבעיה

 מתחת לבעיהשאל מדוע הבעיה מתרחשת וכתוב את התשובה

מקדמה בתהליך מאפשר לבעיה לקרות

 וכתוב את  הפעם לגבי התשובה הקודמת , "למה"שאל שוב

התשובה מתחת

 השורש  חזור על התהליך עד שהצוות יהיה משוכנע שבעיית

אותרה
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צריך לספק תמונה  , עץ השאלות והתשובות המתקבל מהתהליך
לכשלמפורטת של הגורמים 

המשך תהליך

הניתוח

כשל דומיםי במידה ויותר מערוץ אחד יוביל לגורמי /אל תופתע•

רלוונטיות2-3לא מפתחים את כל האופציות אלא בוחרים •

?"סיבת שורש"או " קיר"
?איך יודעים אם להמשיך או לעצור

(לא במגרש שלנו)אין לנו השפעה על הסיבה 1.

פעמים4לפחות " ?למה"שאלנו 2.

לא אנשים ולא כוח  )הגענו למשהו שנוגע לתהליך 3.
...(עליון

44

ניתוח סיבות שורש

:את עצמךבדוק 

 לתוצאה באופן  ( הסיבה)האם ניתן להבין את הקשר בין הגורם

?ברור וחד משמעי

מכונות, אנושיים)? האם נלקחו בחשבון כלל הגורמים המשפיעים  ,

('וכומדידה , שיטת עבודה, חומרי גלם, טכנולוגיה

 בתהליך מסכימים על הקשר בין הסיבה  כל השותפים האם

?לתוצאה

45
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A3

?A3מה זה 

A3  הוא גודל של דף צילום כפול

(A4*2)

 במעגלי  60-ההתחיל בשנות

(TQM)האיכות 

  טויוטה פיתחה אותו כפורמט

ניתוח  , סטנדרטי לפתרון בעיות

סטטוסתכנון ובקרת , הצעות

47

A3כמעטפת למגוון בעיות בארגון

A3מתאים לאזורים שונים בארגון ורמות שונות של בעיות:

תהליך

בעיה נקודתית

אסטרטגיה

תרבות

...
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A3-תהליך ה

49

עד שמאל למטה, מימין למעלה-מתאר סיפור על עמוד אחד 

PDCAמקדם חשיבה של 

מובן בקלות לכל קורא

ויזואלי ותמציתי  

מייצר תקשורת קלה בין אנשים ומקדם שכנוע והסכמה

A3מבנה גליון 

?על מה אתה מדבר:כותרת

רקע. 1

?למה אתה מדבר על זה

מצב קיים  . 2

?איפה הדברים עומדים היום

,  מפות, תוך שימוש בשרטוטים, הראה בצורה ויזואלית

את העובדות שנאספו מהגמבה' ציורים וכדו, גרפים

?מה הבעיה

:ניתוח. 4

?מה סיבות השורש של הבעיה

-השתמש בכלי הפשוט ביותר להצגת יחסי סיבה 

תוצאה

:עדכון.ת/אחראי

:אמצעי נגד. 5

איך ? למצב היעד? איך אתה מציע להגיע למצב העתידי

אמצעי הנגד שהצעת ישפיעו על סיבות השורש  

?שמצאת

:תכנית עבודה. 6

ליישם את  /איזה פעולות נדרשות על מנת להטמיע

מה  ? מתי? מי אחראי לבצע מה? אמצעי הנגד

,  גאנטים, גרפי זמן? האינדיקציות שאנחנו בכיוון

'אחראים וכדו

מעקב ביצוע. 7

?מה יכול לקרות

? A3-מתי נבדוק שוב את מצב הבעיה וה

PDCAכיצד נבטיח המשך 

יעדים/מטרות. 3

פירוט ולא סיסמאות-מה התוצאות הרצויות

במציאת פתרונות" שבעת החטאים"

הטלת אשמה במקום לקיחת אחריות1.

קיצורי דרך2.

(Blind Spot)עיוורים כתמים 3.

NIH-לא הומצא כאן4.

(תחושת בטן/אינטואיציהעל הסתמכות )סטיספיקציה5.

הנמכת ציפיות6.

תלות במשאבים7.
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