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עניין וסקרנות
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Networking
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4.0מצוינות 

שיפור מתמיד

כבוד לאדם

ערך ללקוח

Industry 4.0

Business Agility



סביבה משתנה

מעורבות מוגברת של  
לקוחות במוצר

מחסור בכוח אדם מקצועי  
וטכנולוגי

מחסור באנרגיה

מחזורי חדשנות  
מתקצרים

הרגלי צריכה המשתנים  
במהירות

שוק גלובלי מורכב
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Industry 
4.0

התאמת מודלים עסקיים משתנים

יכולת הפקת תובנות ופעולות ממידע

IOT- חיבוריות כל שרשרת הערך

גמישות מחשבתית 

דיגיטציה של התהליכים

טשטוש בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי



השפעות המהפכה על ארגונים

בניית מוניטין ומיצוב בשוק

הגדלת תפוקות ורווחים

ואופטימיזציה יכולת סימולציה 

הגדלת גמישות תפעולית וארגונית

אינטגרציה של עולמות  

ואמיתייםוירטואליים 

מימוש יכולות סנכרון

הגברת יכולות ניתוח ואנליזה

לקוחבניית מערך סובב 





הזדמנויותצרכי לקוח
יכולות  

טכנולוגיות

Business 
Agility



Business Agility

לספק ערך ללקוח

להגיב במהירות ובגמישות

להיות ביתרון על פני המתחרים



מרכיבים עיקריים

Sensing

Shifting

Securing

ולהעריךלזהות , היכולת לעקוב
הזדמנויות

היכולת לנייד משאבים נדרשים  
יישום החלטותלטובת 

לתתשינוי אופן פעולת הארגון על מנת 
לדרישות החדשותמענה 



ילי'האגהארגון מימדי

תהליכים•

מבנה ארגוני וניהול•

תרבות ארגונית•

טכנולוגיה•



חלוקת התהליכים לאלמנטים קצרים המספקים ערך

אספקה מתמדת ללקוח

קבלת משוב מתמיד מהלקוח

צמצום בזבוזים

בניית תהליכי שיפור מתמיד 

תהליכים



אירגוני וניהולמבנה 

היררכיה שטוחה  +
משאבים גמישים

השפעה מקסימאלית בין העובדים
עצמםלבין 

ערך ללקוחממוקד 

+



תרבות

עבודה בצוותים 
-מולטי 

דיסציפלינריים

שיתוף פעולה

למידה מתמשכת

צוות בעל הגדרות 
היעדר הגדרות , ברורות

תפקיד ברורות

שיפור מתמיד

העובד במרכז

,אישיותו של הארגוןתרבות ארגונית היא " 

"וכיצד להרגיש לפעול , כיצד לחשובמכוונת את העובדים היא 

Alignment  <- - - - ->  Autonomy



BIG 
DATA

קישוריות חיבוריות

Blockchain

3D 
scanner

Virtual 
reality

Augmented 
reality

3D 
Printing

Internet
Of Things 4.0

Additive
Manufacturing

Cloud 
Computing

Brain
Computer
Interface

Advanced 
Robotics

Cobot

טכנולוגיה



CASE STUDY- AMAZON



4.0מצוינות 

BUSINESS 
AGILITY

INDUSTRY 
4.0

ניהול השינוי



4.0מצוינות 

ניהול הארגון ביחידה
אינטגרטיבית ומסונכרנת  

חיבור ורתימת עובדים  
י כבוד וחניכה   "ע

בניית מנגנוני שיפור  
מתמיד

שילוב עקרונות מצוינות  
בעולם טכנולוגי



האתגרים החדשים בהטמעה

מיקוד בטכנולוגיה והזנחת המשאב האנושי

יצירת עיבוד עודף 
באנליזה

שינוי תכולת עבודת העובדים

אי חתירה לשיפור מתמיד

חזרה לגישת ״בוס משאבים״

GEMBA-התרחקות מה 

מיקוד בטכנולוגיה ולא  
בתהליכים

מיקוד באופטימום מקומי



?איך עושים את זה נכון

טרנספורמציה  
על כלל  

שרשראות הערך 
בארגון

עקרונות
והתנהגויות

לקוח-קשרי ספק

שיפור מתמיד  
של תהליכים

תשתית יציבה

שבירת  
פרדיגמות

Business development VS

Operation VS





סיכום

להתחיל לבנות את התשתית עכשיו

מהפכה טכנולוגית המחייבת טרנספורמציה ארגונית

?איום או הזדמנות 

Be Agile.Build Excellence




