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קונצרן תנובה, מנהל מצוינות תפעולית

למה לי מצוינות  "
"בעולם טכנולוגי
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תנובה היא קבוצת המזון  

הגדולה והמובילה  

:בישראל

מחזור מכירות של למעלה 

₪מיליארד -מ  6

-מעסיקה כ

עובדים  

6,500

לתנובה 

-ו, ספקים

לקוחות עסקיים

8,000

14,000

מיליון  -תנובה מספקת כ

מוצרים מידי יום לאלפי 

נקודות מכירה

ולמאות אלפי בתי אב 

בישראל  

מחומרי הגלם  7

הם מתוצרת חקלאית  

כחול לבן

80%

תנובה היא חברת המזון המובילה בישראל
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30
אתרים ומפעלים  

של תנובה  

מקריית שמונה  

ועד אילת בהם  

מועסקים  

עובדים6,000
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?למה לי מצוינות בעולם טכנולוגי.... אז
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"  אין צורך במצוינות תפעולית, רק במקום שבו אין אנשים"
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...העולם משתנה ולא מתכוון לחכות לאף אחד

מציאות חדשה
לפי סקר מקינזי, כך ייראה שוק העבודה העתידי

מהעובדים ייאלצו  

להצטייד ביכולות  

חדשות כדי לשמור  

על מקום עבודתם

מהמנהלים אינם  

מוכנים למציאות  

החדשה של שוק  

העבודה

מתלמידי בתי  

הספר יעבדו  

בעבודות שאנחנו  

לא מכירים כיום

מהפעולות שאנחנו  

עושים היום יעברו  

אוטומציה

מהעובדים יעברו  

ניוד פנימי

מהעובדים ייהפכו  

למובטלים

מהתפקידים  

והעיסוקים ייעלמו  

יעברו  , כלומר)

(אוטומציה מלאה

90%87%65%50%

10% 25% 50%
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?...האם זו אפוקליפסה
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אז מה כן 
הולך  

להשתנות  
ואיך זה קשור  

?אלינו

...אפשר להירגע
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... מה לא משתנה

יצירת תרבות של שיפור מתמיד

מנהלים חונכים לפתרון בעיות

העצמה ושיתוף כלל העובדים

מתן ערך ללקוחות

... מה כן משתנה

התפקיד שלנו

כלים חדשים

האחריות שלנו

מעבר מתעשייה מסורתית לתעשייה חכמה משנה את חוקי המשחק אבל לא 

את העקרונות המנחים של המצוינות התפעולית
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... מה לא משתנה

יצירת תרבות של שיפור מתמיד

מנהלים חונכים לפתרון בעיות

העצמה ושיתוף כלל העובדים

מתן ערך ללקוחות

... מה כן משתנה

התפקיד שלנו

כלים חדשים

האחריות שלנו לתהליך

מעבר מתעשייה מסורתית לתעשייה חכמה משנה את חוקי המשחק אבל לא 

את העקרונות המנחים של המצוינות התפעולית
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אוטומציה כשלב מתקדם ביותר של סטנדרטיזציה

דוגמא לכיול פחתים בקווי מילוי גבינות

אוטומציה מלאה סטנדרטיזציה עם אוטומציה חלקית ללא סטנדרט מוגדר
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–שימוש בפתרון בעיות כמנוף עיקרי לשיפור מתמיד 

לכלים מתקדמים" מסורתיים"מעבר מכלים 

ידע מצטבר▪

ניסיון▪

שימוש בכלים סטטיסטיים  ▪

(רגרסיה לינארית' לדוג)

תצפיות▪

איסוף נתונים▪

שאלונים/ראיונות▪

ידע חיצוני▪

((AAאנליטיקה מתקדמת ▪

▪Machine learning

שימוש בסנסורים מתקדמים▪

▪Big Data

▪IOT

....ל....מ
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י שימוש באנליטיקה מתקדמת "פיתוח נוסחה ע: מקרה בוחן

לטובת שיפור ביצועים בקווי ייצור גבינות  
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מעבר מתעשייה מסורתית לתעשייה חכמה משנה את חוקי המשחק אבל  

לא את העקרונות המנחים של המצוינות התפעולית

... מה לא משתנה

יצירת תרבות של שיפור מתמיד

מנהלים חונכים לפתרון בעיות

העצמה ושיתוף כלל העובדים

מתן ערך ללקוחות

... מה כן משתנה

כלים חדשים

התפקיד שלנו

האחריות שלנו לתהליך
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בואו נדבר על השינוי בתפקיד שלנו
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התפקיד של אנשי המצוינות התפעולית ישתנה ובעתיד יתפתח  

Lean Translatorתפקיד של 

יכולות חיבור ותרגום בין הטכנולוגיה לצרכים העסקיים▪

–יכולת להתאים פתרונות מתקדמים לצרכים העסקיים ▪

אפים-סטארט/חיבור עם חברות בתחום

:הבנת כלים טכנולוגיים מתקדמים כגון▪

בינה מלאכותית–

Big Dataשימושים של –

ניתוחים רב פרמטרים–
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בואו נדבר על השינוי בתפקיד
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