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2021שנת 

2

צפייה המשתתפים מהפורומים  
?מהפורוםמצפיםאתםמה

.שחסריםכליםולהוסיףלהעצים-א
.ושיתופוהידעחיזוק-ב
לקופסאמחוץחשיבה-ג
.בתחוםרגולציות-ד
."תמיכהקבוצת"-ה
.רעיונותהצגתלמידה,הבהרות,הסברים-ו
.לסוגיותתשובותמתן-ז

?לטפלנדרשהפורוםסוגיותאילו
.קונפליקטיםישוב-א
פורוםכלבובנושאויעיליםמתקדמיםיותרפתרונותבהטמעתלטפל-ב

.יעסוק





....?HP Indigoמי שמע על 

Share a Coke and Extraordinary Diet Coke Campaigns 2013 and 2014

....ככל הנראה אתם נתקלים בתוצאות הטכנולוגיה שלנו מדי יום



מדינות  מייצרים  120-בכל יום לקוחות אינדיגו ביותר מ
,  פנקסי תמונות, כרטיסים, ספרים, מיליוני תוויות ייחודיות

...חבילות ועוד 



?זאתעושיםאנואיך

מייצרים מכונות דפוס דיגיטליות  
....המופעלות על ידי



...?השומעיםבקהלומי



....?מכירים

...נשאלות השאלות
…אצלכםהבעיותפתרוןוקידוםהאיכותמרמתמרוציםאתםכמהעד•
ועד כמה הלקוחות שלכם מרוצים מרמת האיכות שאתם מספקים להם•





הכלים מגוונים ויש  
להתאים אותם לגודל 

ולתרבותהאירגון 
האירגונית

..לכםשמתאיםמהקחו

מה חשוב  
...שתזכרו



צוות שיפור כאמצעי למצוינות אירגונית-אני מאמין    שלי”ה

"למצוינותהירתמות"

:להשיגבשאיפה

ומעברהלקוחותשלמוחלטתרצוןשביעות
.לציפיות

,מתמידשיפורשלתהליךהטמעת

התפתחות ,התחדשות ,למידהיכולתהבטחת
ארוכתהצלחהשמאפשריםלשינוייםוהסתגלות

.טווח



?צוות שיפור מהו
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?צוות שיפור מהו
קבוצה לשיפור תהליכי העבודה באמצעות לימוד  

.ניתוח הבעיות והצעת פתרונות לביצוע, נושאים

.לצורך משימה ספציפית, מתמנה אד הוק
.מתקיים לצד המבנה הפורמלי

.משתתפים3-5מונה 
.מטפל בתהליכים

.נפגש באופן קבוע

.מתניע פעולות איכות בארגון
.מטפח תרבות אירגונית של שיפור מתמיד

.משפר תקשורת בארגון
.משפר תהליכים ביחידות ובין היחידות

הגדרה

מאפייני הצוות

תרומה



צוותעבודת –
וחסרונותיתרונות

יתרונות
.זוויות ראייה שונות

.צפוי מספר רעיונות רב יותר
.מחויבות גבוהה יותר ליישום הפתרון

.גיבוש חברתי

חסרונות

לעיתים עלולים להיווצר חיכוכים
.לוקח יותר זמן

ניהול לא נכון של הצוות עלול לגרום לתוצאות לא  .
גם עקב חוסר )בזבוז זמן והרגשת תסכול , מספקות

(.איזון בהתבטאות האנשים 14



צוותבעבודתאתגרים–שיפורצוות

בתוךאמוןיצירת .1
הצוות

דעותחילוקינטרול .2
ומחוץבתוךומתחים

לצוות

פעולהלשיתוףעידוד .3
הצוותועםבתוך

מעורבותהגברת .4
ומחויבות

לחשיבההובלה .6נאותוגילוישקיפות .5
רחוקלטווח

שלוהכלהקבלה .7
הנהלהתמיכת .8בארגוןהצוות

האחרלקבלתיכולות .9
(חשיבתית)

בוועמידהז"לו  .12ומשמעתארגון  .11וניהולסדר .10



התגברות על גורמים מרתיעים בעבודת צוות1.צוותעבודתלטיובכלים
לאייש את הצוות בקפידה רבה ללא הבדלי מעמדות או ידע גדולים  1.

.מידי
רצוי  –להימנע מצוותים גדולים המאיטים את ההתקדמות הצוות 2.

איש5-8
.בשמות פרטיים, בין חברי הצוות, להחליט לפנות3.
.להקל בכללי לבוש רשמיים4.
הבעיה או מהות ההחלטה  , להגדיר היטב ובבירור את המשימה5.

.שיש לקבל
להכשיר את מנחה הישיבה ביחסי אנוש ובתחומי ניווט והנחייה  6.

.וליצור אקלים ואווירה חיובית
:אחרי הישיבה לספק לחברי הצוות משוב על7.
ההחלטות שנתקבלו והמשימות שחולקו לצוות−
הפעולות שנקטו כל חברי הצוות להשגת המשימה−
.המשימות שיעמדו לטיפול בפגישה הבאה−

צוותים מצליחים 

.הם ממוקדים בבעיה או במשימה ונמענים מסטייה
.הם נבחרים כמתאימים ביותר למטלה

יש להם את כול הזמן הדרוש עד השגת היעדץ
.עבודת הצוות בראש סולם החשיבות ומגובת הנהלה

עוקבת  , מקנה ביטחון, ההנהלה מכתיבה ציפיות
.ומעניקה הכרה

מנהלים תקשורת עם מחלקות קשורות וכשנדרש גם  
.עם גומי חוץ

מתודרכים ונעזרים עם צריך  , מקורות המידע פתוחים
.במומחים

מתקדמים בשלבים עוקבים ונעזרים בכלים המתאימים  
למשימה



? ובכן מה זאת בעיה
בלתי נעים או שמפריע להשיג מטרות אחרות או ביצועים טובים יותר ודורש  , בעיות הן כל מה שמעיק

.פתרון
. תמיד יש סיבות וגורמים לקיומה. בעיה לא נוצרת יש מאין

.עלולות להביא לפשרות ולהשפיע על נורמות התנהגותיות נמוכות יותר, בעיות שלא נפתרות בזמן

:  למשל. ניתן להמחיש בעיות באמצעות סיטואציות אשר נתפסות על ידינו כבעייתיות•
.טוב יותר( מדומיין)פער בין המצב הקיים לבין מצב רצוי 1.
.העובר בירושה או בהנחלה, מונצח, מצב בעייתי מזוהה2.
מצבים כאלו נקראים גם בעיה או פגם  . מצב בעייתי שאינו מתפרש ככזה או אינו מאובחן ותופס מקום בתהליך3.

.במצבים מסויימים פגמים כאלו עלולים להביא לקטסטרופות. נסתר
.חשיפה של פגם בשלב מאוחר מידי בתהליך באופן שכדאיות תיקונו אינה מוצדקת4.
או ידועים ומובנים אך לא מטופלים  , או ידועים ואינם מובנים, מצב בעייתי שנחשף וגורמיו וסיבותיו אינם ידועים5.

(.אין גורם שלוקח אחריות לתיקונו והסיבה לכך לא חשובה)



…בעייהוישצוותישאםאז
....?עושיםמה



1

זיהוי
הבעיה

5

בדיקת
חלופות

6

החלטות
וביצוע

3

אסוף
וניתוח
נתונים

2

הצבת
יעדים

מוגדרים

4

הצגת
הפתרונות

השלביםששתתהליך



שיפורצוות – מעשייםצעדים 12

בחירת ,הצוותהקמת .1
.התהליךהכרת ,ר"יו

הזדמנויותרשימת .2
בחירתומתוכםלשיפור

.אחתבעיה

הבעיהניסוח .3
המצבובדיקתשנבחרה

הנוכחי

עבודהתוכנית .4
עלמידעלאיסוף
לבעיההסיבות

נתוניםאיסוף .5
ותרשימיםבטבלאות

כוללהנתוניםניתוח .6
לבעיהשורשסיבות

לגיבושמוחותסיעור .7
פתרונות

י"עפתרוןבחירת .8
וניתוחיבחירהטבלאות

עלות

תוכניתגיבוש .9
שנבחרהפתרוןלמימוש

מערכתמיניביצוע .10
הפתרוןלבדיקת

פתרוןהצגת .11
אישורוקבלתלהנהלה

הערכת ,מימוש .12
ומעקבאפקטיביות

.מתמיד



הבעייהזיהוי הצוותמשימות/פעילות
.הלקוחשלראותמנקודתהבעיה/הנושאזיהוי•

.למצוירצויביןהפערהדגשתי"עהנושאתיאור•

.מתאימיםנתוניםבליוויהקייםהתהליךסקירת•

?הבעיהעלתהמדוע:השאלהלהבנתח"דורישום•

.לצוותמשימהח"דוהכנת•

ניתוחטכניקות
.מוחותסיעור•

.רצוןשביעות ,ציפיות ,צרכיםלזיהויסקר•

.קייםתהליךמיפוי•

.חוזריםמקריםשלותדירויותמגמותלמציאתנתוניםאיסוף•

.והתמקדותמוצאנקודתלמציאתפארטותרשים•

.זמןלאורךביצועורמותמגמהתרשים•



מוחותסיעור
בתהליךבעיותלפתרוןצוותבעבודתחלופייםפתרונותלאיתורמדהימהשיטה

הגדרת .1
הבעיה

הבעיהחלוקת .2
משנהלבעיות

לפתרוןהצעות .3
צנזורהללא

איחוד .4
הערכת .6פתרונותסינון .5דומיםפתרונות

פתרונות

:הבעיההגדרת

אחדמשפט•
ומכווןמדויק•

מטרה
עלמקובל•

הצוות
י"עמאושר•

ההנהלה
אמיתיצורך•
מתחבר•

למטרות
הארגון

:משנהבעיות

תרשים•
זרימה

לפיחלוקה•
נושאים
עיקריים

לפיחלוקה•
שלהלקוח

הפתרון
לפיחלוקה•

העבודהצוותי
בארגון

:מוחותסיעור

העלאת•
פתרונות

מעגליתבדרך
רעיוןכל•

מתקבל
ונרשם

מדבראחדכל•
ללאבתורו

צנזורה
פתרונות•

קיימים
דומותלבעיות

:מוחותסיעור

גיבוש•
קטגוריות

התאמת•
קטגוריות
למטרות
הארגון

רעיונותאיחוד•
לפי

הקטגוריות
מחיקת•

זהיםרעיונות

:מוחותסיעור

הערכה•
לפתרונות

מעשיים
ביטול•

פתרונות
מעוררי

התנגדות
בארגון

קדימות•
לפתרונות

קיימים
•Benchmar

king

:פתרונותכימות

טבלאות•
בחירה

היתכנות•
עלות•
משמעות•

ארגונית
מולתועלת•

צפוינזק
אפשרויות•

ושיפורמעקב
מתמיד

מרגליתאמנון ,שירות- ומצוינותאיכות



מוגדריםיעדיםהצבת
הצוותפעילות

.והיקף ,מועד ,מיקום ,מהות ,הפרוייקטהצגת•

.מהפרוייקטשיושפעוענייןבעליזיהוי•

.הלקוחוציפיותדרישותקביעת•

.ותיעודוהרצויהתהליךקביעת•

.לסיוםז"ולוהצוותמטרותקביעת•

.לפרוייקטדרךאבניקביעת•

ניתוחטכניקות
.מהלקוחותחוזרהיזוןסקר•

.רצויתהליךמיפוי•

.הפרוייקטשלהדרךלאבניגנטתרשים•

.התהליךהתקדמותלזיהוימדידהסמני•



נתוניםוניתוחאיסוףשל
הצוותפעילות

.קיימיםנתוניםאיסוף•

נתוניםהצגת.חסריםנתוניםהערכת•
.שנאספו

.הבעיהגורמילזיהוי ,הסיבהשורשיניתוח•

.הלקוחותמולהסיבהשורשיאימות•

ניתוחטכניקות.לפתרונותממוקדתהתחלהנקודתקביעת•
.מוחותסיעור•

.מגמהתרשים•

.פארטותרשים•

.דג–תוצאהסיבהתרשים•

.חוזרלהיזוןלקוחותסקר•

לזיהויבדיקהודפיהסטוגרמה•
.ותדירותהתרחשותמקום



שורשסיבותואיתורמידעלניתוחכלים–שיפורצוות
הצוותבעבודתקריטיבשלבלהשתמשניתןבהםהמופלאיםשבעת

תרשים
איסוףגליוןזרימהתרשיםהיסטוגרמהפארטוניתוחתוצאה/סיבה

בקרהתרשיםפיזורתרשיםנתונים

:עלמידעאיסוף

שיטות•
סביבה•
מדיניות•
אדםכח•
משאבים•
טכנולוגיות•

:עלמידעאיסוף

הבעיהכימות•
עוצמה•
הטיפולריכוז•
ומגמהכיוון•
תדירות•
עלות•

:עלמידעאיסוף

שכיחות•
מיצוב•
גודל•
נפיצות•
עוצמה•

:עלמידעאיסוף

תשומות•
תהליכים•
מגמות•
פעילויות•
תפוקות•
בקרות•

:עלמידעאיסוף

גולמינתון•
כמותינתון•
מדידות•
מגמות•
סיכונים•
עלויות•

:עלמידעאיסוף

ביןקשר•
המשתנים

כמותימידע•
גרפיזיהוי•
אינטרקציות•

:עלמידעאיסוף

חריגות•
בתהליך

יחסים•
הבעיהגודל•
אפשרויות•
מאפיינים•



פתרונותהצגת

הצוותפעילות
והעיקריתהבסיסיתלסיבההסכמה•

.לבעיה

מדידהכסמנישישמשופונקציותבחירת•
.הפתרוןלבחירת

מקורלנטרולאפשרייםפתרונותאיתור•
.הבעיה

ניתוחטכניקות
.מוחותסיעור•

.מדידהסמני•

.תוצאהסיבהתרשים•



חלופותבדיקת
הצוותפעילות

.הצלחהוסיכוייתועלתפ"עהפתרונותרשימתצמצום•

,יישוםיעילות :בסיסעלהפתרונותודירוגהערכה•

משאביםזמינות ,עלות ,לקוחרצוןשביעות
.ליישוםביותרהרצויהפתרוןבחירת•

.סיוםמועדי,אחראים ,פעולות ,ז"לו ,דרךאבני–היישוםתכנון•

ניתוחטכניקות
פתרונותלשקלול–שדהכוחותניתוח•

.אפשריים

עדיפויותסדרילקביעת–פארטותרשים•
.הצלחותוזיהוי

שלחזותילתיאורומיפויגנטתרשים•
.הפתרונות



ובצעהחלט

הצוותפעילות
.פעולהלתוכניתהפעילותתרגם•

.בדברלנוגעיםוהשפעותיהםהתוכניותהעברת•

.הפתרונותיישום•

.הצורךלפיושינוייםביצועמעקב•

.השינוייםתיעוד•

.יותרטובותתוצאותלקבלתחוזרהיזוןהשגת•

.הבאלפרוייקט–חדשיםונושאיםבעיותזיהוי•

ניתוחטכניקות
.לסיוםז"ולו ,אחראים ,מינויים ,למשימות-יישוםדפי•

.הבעיהשורשושיפורהתקדמותלמעקב–פארטותרשים•

.החדשהתהליךומיסודחזותיתלהצגה–תהליךמיפוי•

.נדרשיםושינוייםרצוןלשביעותחוזרלהיזון–לקוחראיוןאוסקר•

.נדרשיםשינוייםוגילויהיישוםלמעקב–בדיקהדפי/היסטוגרמה•

.החדשהתהליךיציבותעלמתמשךלמעקב–מגמותתרשים•



שיפורלצוותפעילותמסלול
צוותצוותראשהנהלה

הצוותהקמת
ר"יובחירת

התהליךהכרת

הזדמנויותרשימת
אחתבעיהבחירת

הבעיהניסוח

נוכחימצבבדיקת
נתוניםוניתוחאיסוף

שורשסיבת
חלופייםפתרונות

מועדףפתרוןבחירת
להנהלהפתרוןהצגת

לפתרוןראשוניאישור
מערכתמיניניהול

פתרוןמימוש
ובקרהמעקב

בצוותאמוןיצירת
התנגדויותנטרול

נאותוגילוישקיפות
מקצועיותהנחיות

בכליםשימוש
הנהלהתמיכתקבלת

והכלהאמון

ובקרהתמיכה

משאביםהקצאת

הזמןציר



Indigo WW Operations Lean Transformation - Pillars
Purpose: Enable meeting Indigo’s strategy and purpose

Lean Culture

Hoshin 

Kanri

Process 

Improvements
People 

Development



Indigo WW Operations Lean Transformation - Pillars
Purpose: Enable meeting Indigo’s strategy and purpose

➢ Learning by doing (“On the job training”)

➢ Developing people’s capabilities (Lean principles and mindset, PS(

➢ “Walk the talk” & “Lead by example”

➢ Recognizing progress

Developing 
People



Indigo WW Operations Lean Transformation - Pillars
Purpose : Enable meeting Indigo’s strategy and purpose

Processes 
improvement

➢ Quarterly WW Kaizen events

➢ VSM for Continuous improvement

➢ Mfg stations/Area Lean transformation

(Waste elimination, Standard work, 5S and Visual Workplace)

➢ Methodical problem solving (A3)

➢ ‘Small improvement’ by all levels

Q1

Q2

Q3

Q4

Major Kaizen events 2021 plan



What Happened? (vs planned/goal, Problem, +  ∆)

What happened vs. what was planned/desired in terms of actions (process) and results 

(outcomes)? What was the measurable impact ?

How to improve ? (Countermeasures & Action plan)

Evaluate and select countermeasures, build action plan to build and test 

Why? (Root Cause)

Drill down till reaching root causes of gaps

For things that went well – what enabled / supported the success ?

Verification, Standardization, Communication

Test verify effectiveness, adjust per need, standardize and communicate, ensure sustainability

Title:

Lead Sponsor Start Date Rev DateCoach Team

Format relevancy:
For general reflection (+ ∆) and for small/simple 
problems

Write/Show here

Write/Show here Write/Show here

Write/Show here



Indigo WW Operations Lean Transformation - Pillars
Purpose: Enable meeting Indigo’s strategy and purpose

“Kaizen” means change (Kai) to become good (Zen)

It is a rapid, focused application of Lean tools to add 

value and eliminate waste in particular processes



Kaizen Event – Opening 

The Japanese word “Kaizen” 
means change (Kai) to become 

good (Zen)

Kaizen Event - Assy Line SER4/5
Dec 20th-24th



Kaizen Event – Day 1 

Station 1 DIGUM:

Station #2-#5 3S: Day Opening:



Kaizen Event – Assy Line SER4/5

Before AfterDe-trash and 
point of use 



Kaizen Event – Assy Line SER4/5

Before AfterTools’ at point 
of use



Kaizen Event – Assy Line SER4/5

Before AfterStation Layout



Why Lean ? 

40

Lean thinking is a passionate belief that there’s always a simpler, better way to do things. 



Visual communication 



"למצוינותהירתמות"

:להשיגבשאיפה

.לציפיותומעברהלקוחותשלמוחלטתרצוןשביעות

,מתמידשיפורשלתהליךהטמעת

התפתחות ,התחדשות ,למידהיכולתהבטחת
.טווחארוכתהצלחהשמאפשריםלשינוייםוהסתגלות

אירגוניתלמצוינותכאמצעישיפורצוות-סיכום



Always seeking to 
improve




