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:הדקות שלפנינו יעסקו ב20

 טעימות ממאפייני דורY  בהקשר של תרבות
Leanה 

  ניהול ויזואלי לא מה שחשבתם
כבוד הדדי לעבוד ומחויבות ארגונית
 הGemba   החדשה
תוכנית פיתוח אישי
משמעות וניצול כישורים אישיים
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:רישמו בגוגל, הצטרפו אליי למשחק קצר

"Kahoot it”

...לפני שנתחיל
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?כולנו מכירים" בתים"כמה מודלים ו
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סיימון סינק בהרצאתו
How great leaders inspire action

הגיע הזמן להתעדכן



10

ומצוינות ארגניתLeanהמודל שלנו ל 
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X

Y

Z

Baby boomers

1958

?אז מאיזה דור אתם

1975

1981

2001

"I"דור ה 

מילניום

Generation

Leanאיך מטמיעים 
?בפערי דורות כאלה
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2020ענפים חדשים באולימיפיאדת טוקיו 
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Softball Baseball
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Skateboard Climbing wall
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Karate Surfing
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חדש)!( ספורט אולימפי

New Olympic sport In Paris 2024 
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!!דור קצר קשב
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?  מה יש בהן
?במדינות האלה

Leanאיך מטמיעים 
עם כל ההסחות  

?האלה
או אולי  
...?באמצעותן

?מהי המדינה הגדולה בעולם
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שנים13 שנים4 שנים3 שנים38שנים2

?  מיליון איש50כמה זמן לוקח להגיע לקהל של 

?Leanוכמה זמן לוקח להטמיע 

עם עוד  ,  שנים5מה הטעם לבנות לעובד תוכנית ל 
?שנתיים הטכנולוגיה הוא לא איתנו



20

?מי שולט בעולם

30מהעולם הוא מתחת לגיל 50%

שניות8 שניות7
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ראיון עבודה בדור המילניום
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איך מטמיעים תרבות בתחלופה כה גבוהה

אנשים מצטרפים 2
ללינקדין בכל שניה

עד לגיל

,הסטודנטים של היום
יחליפו

עבודות

הסטודנטים של היום 

...לא הדביקו אף פעם בול
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Love #? ואיך אהבה קשורה לסיפור

האדם  2020ב 

הממוצע ידבר  

עם בוטים

יותר מעם בני  
הזוג שלהם
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!לא מוותרים על הנייד

מערכת שיפורים
A3מערכת פתרון בעיות 
תקשורת ווטסאפ

התחברות  
יעדים ומדדים
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.אין לנו ברירה

“We don’t have choice 
on whether we digitally 

transform, the 
choice how 

well we do it”

!נדרש יותר מתמיד Leanעכשיו 
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הדרכות מסומלצות

ועם תכנים ? שניות7איך מדריכים אנשים עם קשב של 
?הכי עדכניים
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סטנדרט בוידאו

מהצריכה שלנו  80%
:במדיה היא

צוות וידאו במקום  
צוות כתיבת נהלים

! חוכמת ההמון
(מתועדת וסטנדרטית)

וידאו
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"שולחן עגול"לא רק 
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תקשורת ישירה מהירה ולא היררכית
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קלללללל, שיפורים קטנים
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יחסי גומלין עובד וארגון, חדשנות ושיפורים

ENGAGE CULTURE COST SAVING SUCCESS

961

Suggestions!

500
Employees!

4.3M$  potential 
Saving!

668    
Implemented!

Summary (2018) – Indikare & Innovation 

POTENTIAL

3.5M$



32

תחרות ושיפורים

מהעובדים יציעו שיפור אחד לרבעון65%: יעד
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?האם הוקרות עוזרות

שיפורים 130

קטנים ברבעון
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?ומה עם שיפורים גדולים
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גדול יותר, השיפור הבא, לאחר הערכה גבוהה

קודם, כל מי שהציג בתערוכת השיפורים, סטטיסטית
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הוקרה מסוג עמוק יותר

קודם, כל מי שהציג בתערוכת השיפורים, סטטיסטית
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מה יוצא לארגון מזה? לתת ערך ללקוח וגם לעובד
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העובדים חי ואונליין300הלוגו הנבחר על ידי 

מהי לדעתכם רמת המחויבות של העובד שהשתתף  
?  בתחרות לארגון
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מיליון דולר בחצי שעה2, האתקון שיפורי מנהלים



40

מסקנה

אי אפשר להילחם בטרנפורמציה הדיגיטלית
Lean נדרש יותר מתמיד

הכל מהיר יותר

??צריך לתת ערך גם לעובד? ובנוסף למתן ערך ללקוח

יותר מתמיד, כן
. הקשב שלו איתנו לעוד קצת, רק ככה



BMW Augmented reality



Hyundai




