
מי שירצה  "
"יראה, לראות

תעשיות רהיטים לביא 

תפעולל "סמנכ, דורון קליין



תעשיות רהיטים לביא

1962–שנת הקמה •

לביאבבעלות קיבוץ •

קיבוץכולל חברי 80-כעובדים •

בלביאאתר ייצור אחד •

.4,800–בתי כנסת בישראל בהם הותקן ריהוט •

850-כ–ל "בתי כנסת בחו•



עיקרייםשווקים 

67%–שוק מקומי •

33%–ייצוא •

ב"ארה•

קנדה•

צרפת•

...(גרמניה, בלגיה)אנגליה ומדינות מערב אירופה נוספות •

אוסטרליה•

פנמה, ברזיל•



:בתי כנסת בארץ ובעולם•

ד"חב, חרדי, דתי לאומי: אורתודוקסיים

קונסרבטיביים

רפורמים

השוניםישיבות על פי הזרמים •

עיקרייםקהלי יעד 



מערכות ישיבה ומוצרי סטנדרט לבתי כנסת: 1מרכז רווח 

דגמים  מספר משפחות –לבתי כנסת ספסלים •

כנסתשולחנות לבתי •

נערמיםכיסאות •

ניידותמחיצות •

סטנדרים•

שוניםמוצרים מתועשים ללקוחות •
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Tailor Madeמחלקת עבודות מיוחדות : 2מרכז רווח 

ומודרנימסורתי –בימות ועמודי חזן , קודשארונות •

אומןדלתות , חיפוי קיר ותקרה, מחיצות קבועות•

ועודמסגרות חלון מיוחדות •

:אומנויות•

עיבוד זכוכית  , כרסום בלייזר, חריטת עץ, ריקוע בפליז ונחושת, גילוף בעץ•

וכדומה
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?למה מצוינות ארגונית



תכנית מענקים של משרד הכלכלה לשיפור הפריון

סיוע לתעשייה להעלות את רמת הפריון ולשפר את כושר התחרות

,  או שדרוג בציוד וטכנולוגיה הקשורות לשרשרת אספקה/השקעה ו: הוןהשקעות •

.התייעלות במשאבים וחומרי גלם

שדרוג השבחה והעצמת ההון  , שיפור המצוינות התפעולית: השקעות רכות•

.קידום חדשנות, האנושי



(כולל צבע37%)25%= בעיבוד והרכבה פרודוקטיביות נמוכה •

גבוהים מאודג"ותוצWIP, ח מלאי"מש5-כ–מלאים •

9%= שעות נוספות ממוצע •

חודשים3ארוך בייצור של LT-גבוהות שגורמות לרמות מלאי גוררת 500עבודה במנות של •

הרכבה/תלונות רבות הנוגעות לאיכות המוצר–תלונת לקוח •

"מה שלא נמדד לא מנוהל", אין מדדים בסיסיים-מדדים•

נמוכות ביחס למפעלים ותעשיה דומה-תוצאות עסקיות •

2017סוף –תמונות מצב 



(₪)ערך מוסף למשרה –מדדים כלכליים 

תעשיה דומה Benchmarkממוצע תעשיה מסורתיתממוצע לביא

Benchmark-ערך ממוצע למשרה

50%-

לביא  VS תעשיה



נראות•

תהליכים מסורבלים•

"SILO"עבודה ב•

מנהלים חושבים ומורידים הנחיות לשטח-תרבות של מבנה היררכי •

..איך נראינו אז



האם אנחנו יכולים להרשות 
לעצמנו שלא להשתנות

?!
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?מה לי ולזה



יצאנו לדרך



VSM
Value Stream Mapping
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יראה–לראות שירצהמי 

יראהלא–ירצה שלאמי 

Whether you THINK you can,
or 

you THINK you can’t you’re RIGHT
-Henry Ford-
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הקטנת גודל מנה–צוות כוכב צפון 

תשתית ליצירת תהליך בזרימה ומשיכה

ניהול ויזואלי של מנות  
ברצפת הייצור

:יעד
שבועות5-מLTקיצור 

!ימים 8-ל
מקומות  2500-הקטנת מלאי בתהליך מ

מקומות1000-ל

" שיטת השבועות"מעבר מייצור ב
מקומות בשבוע500

מקומות100–למנה יומית 

0

5

10

15

20
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30

LT בפועל למנה
שיטת  "

"השבועות

LT להזמנה-

+ימים 25 WIP



זרימה ומשיכה–צוות כוכב צפון 

מיקוד בלקוח

VS-הפרדה ל
עבודה לפי 

הזמנות בייצור

PC+PDCA מנגנוני משיכה
Stop & Fix

קיט מלא בין מחלקות

:יעדים
:LTיעד 



..כעבור שנה

ייצור במנה  
שבועית של 

מקומות500

הקטנת מנה ל 
מקומות  100

בייצור יומי

עבודה לפי  
הזמנות ב 

זרימה ומשיכה  
ומיקוד בלקוח

שנה30

2018יולי  

2019ינואר 

700-מלאי 

מקומות
LT= ימים 7-8

1000-מלאי 

מקומות
LT= ימים 10-11

3000-מלאי 

מקומות
LT= שבועות5



צוות שיפור איכות בצבע

חשיבה סיסטמתית לפתרון בעיות

שגרות אחזקהStop & Fixמנגנון 

0%

20%

40%

60%

80%
פסולים% -קלאפותאיכות בצבע

ניתוח סיבות שורש



זרימה ומשיכה במחלקת הרכבות

TAKTחישוב מיפוי תהליך
"קול הלקוח"

SOE 
ניתוח פעולות

Layout 
תכנון המערך

קלאסי
דקות למקום6= 80(/60*7.75)

דקות24= מקומות 4ספסל 

Standardization 
יצירת סטנדרט

Sustain 
שימור

PDCA+ PC
שיפור מתמיד

תצפיות  
-Gembaב
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Balance 
התהליךאיזון 

לפני איזון

אחרי איזון



אדם המרגיש מועצם לא נותן רק את ידיו אלא  "
"גם את ליבו ונפשו לארגון

Shingo Shigeo
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2019לביא 

30



הטמעת כלים כבסיס לתרבות

31

שניות שיפור2

לוחות בקרה

5S

לפני

אחרי



תקשור ופידבקים חיוביים

32



מדדים תרבותיים

18-יול 18-אוג 18-ספט 18-אוק 18-נוב 18-דצמ 19-ינו 19-פבר 19-מרץ 19-אפר

ADKAR-מפעלי -מעורבות עובדים 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

18-יול 18-אוג 18-ספט 18-אוק 18-נוב 18-דצמ 19-ינו 19-פבר 19-מרץ

מפעלי-אחוז העדרות עובדים 



פרס מצוינות בתעשייה

20182019



שינוי בתפקידי כמנהל

לתת את הרוח•

להתוות את הדרך•

להשרות בטחון בתהליך•

35



?מה יוצא לנו מזה



עלייה בפריון–צמצום עלויות ניכר 

בשלישון₪ אלף 218צמצום עלויות עבודה 

שליש ראשון  
2018

שליש ראשון  
2019

אחוז השיפור

74757439יחידותכמות 

-254752075823%שעות עבודה

-104257760937%שעות הרכבה

שעות מושקעות  
ליחידה

3.62.7929%-



שיפור משמעותי בתחרותיות

עמידה בזמני אספקה 
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benchmark 2017לביא  2019לביא  הזמנה לפקיעין החדשה

LT

ימי עבודה5אספקת הזמנה מלאה ב 




