
 (Lean Thinking) חשיבה רזהלובארגון  תהליכים ייעולל חדישהגישה 
 

 מאת: דוד שקד .
 

סדנאות  לקחים רבים. רוב מדתיוחשיבה רזה לתהליכים עסקיים ל שיפורים יישוםב נסיוןשנים של במהלך 
 מטרותהתמקדו בשתי  ,בהםהשתתפתי שאו  ,שהובלתי (וכד' Kaizenסדנאות ) הליכיםתוייעול  שיפורה

 :ותעיקרי
 

 םהבלבים שנוצרו ש או ,ללקוחערך  יםמייצר שלבים שלא, תהליךים ביעיל םאינש השלביםאיתור  .1
התמקדות בשבעת תחומי הבזבוז הנפוצים ע"פ מתודולוגית באמצעות : צווארי בקבוק )לדוגמא

 החשיבה הרזה(.
 

חשיבה  שלשונים  םכלישימוש בטכניקות ו)על ידי  ןשלבים והטמעת ותםר אופידרכים לש מציאת .2
 ה(.רז

 
 נשיםעל הא השפיע לרעהעורר חשש ואולי אף אנטגוניזם ולל עלול ,אלה שלביםיישום בפועל של ה
 ,ובאופן ברור לראשונה צפים ועולים ,באותן סדנאות .בו התמקדנוהליך בת מעורביםה ואעובדים ה

 ,כך תוך כדי. ת שלהםבעבודה היומיומימתבזבזים רבים משאבים זמן וש ,ם לכךיהגורמים האמיתי
העבודה שלי והמשימות אותן אני ההגיונית הבאה: "אם  המסקנה מתקבלת אצל המעורבים בתהליך

 האם זה, אותו הבזבוזאת  צמצם או להעליםם לואנחנו מנסי בזבוזכל כך הרבה  יםרמיצ מבצע כל יום
 ו, אבאופן ישיראם  אות,הסדנזה עולה ברוב האתגר מנסיון, ה" ?העבודה שליעל באופן שלילי ישפיע 
לא נרתמים באופן מלא, משתתפים כאשר ה)לדוגמא, המודע שלהם -אף בתתלפעמים ועקיף באופן 

מעכבים ואף עוצרים את תהליך השיפור או מחפשים ואף מוצאים תירוצים להסביר מדוע הבזבוז קיים 
 (.ואינו ניתן לשינוי

 
 :רזהההחשיבה של גישת  עיקרייםעקרונות ההמ כמהזכיר לעצמנו נצעד אחורה וניקח כאן  אובו
 

  ערך ללקוח. ייצרותותהליכים צריכים להתמקד בפעילויות המ ארגונים –ערך ללקוח 

 ה-צריכים לזרום לאורך כל שרשרתמוצרים ושירותים  -חופשית  זרימה( ערךValue Chain) 
 .ללא הפרעהבאופן חופשי ו

 

והסרת צווארי  בזבוזהפעילות המתמקדת בחיסול  ייושמים על ידימ עקרונות אלה, לעתים קרובות
שהלקוח רוצה , שבדרך זו, אנו יוצרים תהליך יעיל המספק את מה ההנחה מתוךבתהליך. זאת הבקבוק 

 באופן פשוט ומהיר יותר.
 

 ?בשטח מציאותה זול האם אב
 

? יזןהקא עאירואו סדנת שיפור התהליך כמה חודשים אחרי  בו התמקדנוש התהליךאותו קורה עם מה 
מחדש במסווה אחר? הופיע הבזבוז האם באופן בר קיימא?  בזבוזלהפחית את הבאמת הצלחנו האם 
המבוזבזים את המשאבים לשחרר  הצלחנומר שולו להיות כנים עם עצמנו יכוליםבאמת אנחנו  האם

 ?למוצרערך  יםמוסיפכן שאחרים תהליכים  לטובת, בתהליך
 

במשך שנים האמנתי  – שתוארה לעיל לשיפור תהליכים תוסורתיהמה גישהאת ומוקיר אני מעריך 
וייצור לניהול  זמותלקידום יוחדשה גישה שתפכם ברוצה לשהיא. אבל במאמר זה אני  וישמתי אותה כפי

 רופישו ינוישבמהניסיון שלי בסיוע לארגונים  הבא גישה זו. ות הללובעיהלהתגבר על  עשויהש ,רזה
 גוני. ארהרעיונות חדשים מתחום הפיתוח  מספרן מתהליכים לא יעילים וכ



 
 Appreciative) מוקיר חקרכגון  -לשינוי ארגוני  עדכניותה השיטות מלימוד פיתחתי הגישה שליאת 

Inquiry ) את  והבנתי על חשבתי מסורתית בההדרך ה את אתגרו . גישות אלהמערכתיתוחשיבה
בהם בעיקר בתהליכים  – בפרט כאלוים לתהליכים שיפוריישום ואת הדרך לבכלל ם הארגוניים תהליכיה
 .לתהליכים ממוכנים ברובם( )בהשוואה התהליך לב ואה משאב האנושיה
 

דרושה הוהמוטיבציה . האנרגיה יםחיובי ומסרים הוא השימוש בשפה, בר קיימאעיקרון מפתח לשינוי 
העבר, על  חיובי מבטתקווה וכאשר אנו מייצרים הרבה יותר  הנגישתהליכים ארגוניים  ושיפורלשינוי 

במהלך  נשאל ונעלהשוהמסרים השאלות ככל שהגישה הכללית, . בתהליךהאפשרי  ההווה והעתיד
כיום ידוע,  .יותרוארוכות טווח יהיו איכותיות יוזמות השיפור שלנו  ,יהיו חיוביים יותר עבודת השיפור

משפיעה על העתיד שאנחנו  ,נו"המציאות" של משתמשים כדי לתאר את התפיסה שלאנו  בהשהשפה 
של אבני הייסוד : "טען  ייצר את הגישה, שקופרידר(. דוד מוקירהחקר ה בשיטהעקרון בסיסי יוצרים )

צורת התפיסה של עתיד את  קובעותשאלות אותן  .תנשאלושבשאלות הראשונות  גלומיםשינוי הארגוני 
 ".והדרך שבה יבנה הארגון

 
 הפעילויות המתרחשות במהלך סדנת שיפוראת שאנו בוחנים כ את העקרונות הללובחשבון אם ניקח 
. אם לשפר את התהליךלהכשיל את מאמצינו למעשה  לוליםאנו עש ,יתן לראותנ, אופיינית תהליכים

איך  מקולקל, ואיטי, ,לא יעילהתהליך  באותם מקומות בהםרק  בעצם מתמקדים אנובאותם תהליכים, 
השאלות  של טבען מעצימים את הבעיות.  רק וכיצד להסיר צווארי בקבוק , אנחנו צמצם את הבזבוזל

שאנו  השיחותו'( ו" וכ?תקועתהליך ה , "למה"מה לא עובד?" ? ",בזבוזיכן יש השאנו שואלים )לדוגמא, "
את המציאות של  תופסיםלהשפיע על הדרך בה אנשים  עלולות ,תהליךעורבים במההאנשים  עם מנהלים
נשיג בדיוק את המטרה , רבים. כתוצאה מכךומע תהליכים נוספים בהם הםשל עצמו וכן  ךהתהלי

 !צוצוחדשות יבעיות ו להיווצר לוליםע יםוצווארי בקבוק חדש בזבוזוחוסר יעילות,  !ההפוכה
 

 מכיוון שונה לחלוטין. בתהליך הקיימים בקבוקהוצווארי  בזבוזל, אני ניגש ץמלייישם ומאני מש בגישה
)קטן או שולי ככל תהליך כלשהו -תתאו  חלקישנו תהליך,  כלשב ,הינהדת ההנחה הבסיסית שלי נקו

 ,דרכים כדי לשפרד בצורה יעילה ובגישתי אני ממקד את המשתתפים במציאת עוב בכל זאתששיהיה( 
 .במטרה שישפיע על כל התהליך חלק יעיל אותואת  , ולהרחיבלהעצים

 
היו נשאלות ,  זן אותם עברנואירועי הקאי או ,שיפורת אודנבאותן ס אם ,ההיו קורתארו לעצמכם מה 

 : השאלות הבאות כגון המתמקדות בכיוון הזה,שאלות 
 
 עבד טוב?כן זה התהליך הכאשר קורה  ספר לי מה.  1
 ?את התוצאה הזו אפשר הטובה ביותר של תהליך זה? מההתוצאה  . מה הייתה 2
 ?תהליךשלך כחלק מהעבודה אתה גאה בבמה  . מה אתה הכי אוהב בתהליך הזה? 3
 ללקוחות? מוסף ערך יםספקמ חלקים חיובייםזה טוב היום? אי עובד כן מה.  4
 ?ומתקדמים בצורה חופשית, יעילה וללא הפרעות זורמיםבכל זאת תהליך אילו חלקים ב.  5
ם? איך התהליך היה לשפר קודמציע היכולת לשפר את התהליך הזה כרצונך, מה היית ה לך ת. אם הי 6

 נראה אז?
 . איך ניתן להרחיב את החלקים שעובדים היטב?7
 

חלקים זיהוי והבנת הלכיוון המעורבים בתהליך על ידי של התהליך ו יותרומחזק חיובי ניתוח י על יד
 נוכלנקבל מידע והבנה שונים לחלוטין. במידע שנשיג,  ,התמקדנובו  יותר של התהליך והבריאים טוביםה

את  אף נחסלאולי ו נפחית, יותר()אך טבעי  עקיף באופן ,וכך יותרויעיל תהליך חזק  כדי ליצור תמשלהש
בתהליך  עבור הלקוח מוסף-ערך מעניקיםן לזיהוי והבנת החלקים שכמאמץ שלנו הלמעשה,  .בזבוזה
שלא במודע או דרבן, ( יהמוסףהערך  הגורמות לאובדן ודותהנק בהפוך מהגישה המסורתית באיתור)



ולהמשיך לשפר תהליכים  ללקוחות ךער לספקנוספות דרכים בעצמם לחפש מעורבים, את ה ,במודע
 .נוספים

 
 :לסיכום

 בקיום סדנאות לשיפור תהליכים, או אירועי קאיזן למינהם, עלולים לגרום אותם משקיע הארגון מאמציםה
מעדיפים להיצמד העובדים  (.חיתהנוכ מציאותבליוזמות אלו )בייחוד  תייחס בחשדנותלהעובדים רבים ל

 שהוצגה לעיל,חדישה הגישה ה .(שינוי בדרכי העבודה שלהם ולידוע להם )ועל ידי כך למנוע למוכר
לטווח ו ותוצאות טובות יותר השפעה . כך נקבלואף דבקות במטרה ,רחבה יותר מחויבות,תבטיח תמיכה

 יותר. ךארו
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