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קורס
INDUSTRY 4.0

4מפגש 

Response Time Spiral

Lead Time 
ארוך

חוסר דיוק 
בתכנון

צורך ב  
Safety 
Time

היווצרות 
WIP+ מלאי 

כניסת 
עבודות  
דחופות

עבודות  
רגילות נדחות

לפניעבודות מתחילות זמן רב •
מהייצור מתבצע חלק , מועד האספקה

רבזמן ובהמתנה למלאי 
קיט חסר•

של לקוחות לזמני  דרישות •
אספקה קצרים

בעיות בלתי צפויות בתכנון•
ECO ,RWK, פחת•

נדרש תכנון זמן רב קדימה  
אספקותלצורך עמידה ביעדי 

START 
HERE

נסיון קודם עם בעיות  
בלתי צפויות

 Leadהחלטה לתכנן לפי 
Timeארוך יותר

אובדן מיקוד  
בעבודות הרגילות

Pull & Flow
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Push Pull

One More Please

OK
Before Lean After Lean

(Pull)משיכה 

"(הלקוח)"י השלב הבא "מהירות עבודה המוכתבת ע•

נשאף ליצור זרימה בכל  : האידיאל•
.תהליך

החומר בזרימה מרגע כניסתו לתהליך ועד  •
,  יציאת מוצר מוגמר

ללא המתנות ועצירות  •

":זרימה"של ( הנפוץ)ההפך •
•"Batch and Queue( "מנות ותורים)

זרימה-האידיאל השני 

תהליך מאוזן•

תהליך מסונכרן•

תהליך פשוט•

תהליך נטול בזבוזים•

תהליך הגיוני•

OPF – One Piece Flow

יציבות

,  איפה שניתן•
:זרימה בדידהליצור 

•"Work one, move one"

file:///G:/האחסון שלי/מרכז ידע/Movies/Pull flow/Life Takes VISA - YouTube.mp4
file:///G:/האחסון שלי/מרכז ידע/Movies/Pull flow/Life Takes VISA - YouTube.mp4
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Pull & Flowיעדי ה 

 קיצור זמן תגובה ללקוח(LT)

 הקטנת מלאי בתהליך(WIP)

שיפור האיכות

הצפת בעיות

 גמישות תפעולית ומענה לצרכי הלקוחשיפור

פישוט השרשרת הלוגיסטית

 רמות מלאי, חשיפה–חיזוק הקשר מול הספקים

מיפוי תהליך1.

.2Takt–משמעות וחישוב ה-Takt"קול הלקוח"

.3SOE–Sequence of event , ניתוח פעולות

.4Balance–איזון התהליך

.5Layout–תכנון מערך הייצור

.6Standardization–  יצירת סטנדרט

.7Sustain–התמודדות עם בעיות, שימור

.8Kaizen– שיפור מתמידPDCA

זרימה –Flowשיפור ה 1.

מנת העברה של יחידה  –One Piece Flowשאיפה ל 2.
אחת

Pull & Flowהשלבים ליצירת 8

Process

Takt 
Time

Balance
Work 

Sequence
Layout

SOP

Sustain

kaizen

Takt–קצב בגרמנית

Takt-  קצב הייצור הנדרש בהתאם לבקוש הלקוח

 חישובTakt:

זמן עבודה נטו

תפוקה נדרשת

בואינג

file:///C:/Lean Israel/מרכז ידע/Movies/Pull flow/בואינג מקוצר.mp4
file:///C:/Lean Israel/מרכז ידע/Movies/Pull flow/בואינג מקוצר.mp4
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Sequence Of Events (S.O.E)

סיכום:

VA 728%זמן

NVA1 832%זמן

NVA2 1040%זמן
25סה"כ

VA–פעולות שמוסיפות ערך
NVA1–פעולות שאינן מוסיפות ערך אך הכרחיות
NVA2– פעולות שאינן מוסיפות ערך לסילוק

צוות:הכנת ראש SER2 לעבודהשם תהליך:

ראש צוות:ראש מוכן לחימוםמוצר סופי:

אינטגרצית ראש כותבמי הלקוח:

V.A.

Typeאדםמכונהאדםמכונהאדםמכונה

NVA222מביא עגלה/ מחפש עגלה10

NVA122מוציא מכלול אופטיקה מאריזת ניילון ומניח על העגלה )מחוץ למעבדה(20

NVA133מוציא מכלול אלקטרוניקה מאריזת קרטון ומניח על העגלה )מחוץ למעבדה(30

NVA211נכנס חזרה למעבדה 40

VA11מוציא מהארון כבלים וקיט אנטי סטטי50

NVA111לובש חלוק עבודה60

NVA211נכנס למעבדת אינטגרציה ומביא מברג וכלי עבודה70

NVA211יוצא מהמעבדה חזרה לאיזור ההרכבות80

VA55חיבור הכבלים בין האופטיקה לאלקטרוניקה90

NVA255חיבור ערכת הגנה מחשמל סטטי100

NVA122רתימת הראש למנוף110

VA11העברת הראש לעמדת חימום120

090120425 סה"כ

זמן שינוע זמן עבודה
סה"כ זמן תיאור הפעולהמס"ד

Set Up זמן 

חלוקה 
לאלמנטים  

בסיסיים

סיווג 
לערך  

  /
בזבוז

מדידת זמני  
כל אלמנט

קואיזון 

שיטות לאיזון הקו

ביטול פעולות שאינן מוסיפות ערך  1.

י העובד"שילוב בדיקות איכות תוך כדי התהליך ע2.

פעילויות בין תחנות  העברת 3.

משאבים לתחנה/ שעות הוספת 4.

IPKבתהליך תחנות מלאי הוספת 5.

פעולותסדר שינוי 6.

מבצע הפעולהשינוי 7.

 רשימת החומרוגםזרימת התהליך גםנדרש לתכנן:

חומר נכנס

חומר יוצא

עגלות

מלאי בין שלב לשלב

Layout–תכנון אזור העבודה
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DATE:

מתהלך עם חומר 
חלקים/ 

/ מתהלך ללא חומר 
חלקים

Part Number:

Line Number:

Game

Board

תרשים ספגטי 

Tool

Storage
Paper

Storage

Die

Storage

Supply Table

1

1

2

2

3
3

4
4

5

5

6
6

Kanban / IPK – In Process Kanban

קאנבןאיפה שלא ניתן ליצור זרימה יש ליצור משיכה בעזרת רק:

כמה שיותר פשוט, סימן ויזואלי המבטא צורך בביצוע עבודה

נוצרים קונפליקטים  ביישום גישת ה , באופן טבעיP&F

עובדזה , עובדלאכשזה "חשוב לזכור ש  :"

 ל להגיע השאיפה והניסיוןPull &Flow גורם להצפת בעיות שכנראה תמיד

.היו שם ונדרש להתמודד איתם

דוגמאות:

 עבודה בOPF לא, זה ספגטי וזה בזבוז–משמעותה יותר שינוע?

אנשים נדרשים לשנות את התפקיד שלהם

 שינוי הרגשת שייכות לקבוצה–לא עובדים במחלקות

 ביחס להשכלה" זוטריות"נדרש לבצע עבודות שנתפסות כ.

 כולם רואים אם אני לא עומד בקצב-גלוי ושקוף

 לא צריך אותי"התפנה לי זמן?"

קונפליקטים
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שאיפה להשגת זרימה

  שיפור מתמיד

טובזה אדום: הצפת בעיות

- Sustainשימור 


