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 תכנו� ושיפור תהליכי�

 

 התפיסה הרעיונית של התכנית

 אפקטיבי של ארגו� תלוי במידה רבה ביכולתו לבצע מספר רב של פעילויות מקושרות ודתפק

המשתמשת במשאבי� והמנוהלת מתו� , פעילות. יניה� יחסי גומלי� וקשרי קדימויותהמקיימות ב

תפוקה של תהלי� אחד . ה להיחשב כתהלי�וליכ, מטרה לאפשר המרת תשומות לתפוקות

 .משמשת לעתי� קרובה תשומה ישירה לתהלי� הבא

, � וניהול�וזיהוי תהליכי� אלה ויחסי הגומלי� ביניה, יישומה של מערכת תהליכי� בארגו�

 ."גישה תהליכית"יכולי� להיחשב כ

אחד היתרונות של הגישה התהליכית הוא הבקרה המתמדת שהיא מספקת על הקישור שבי� 

וכ� על הצירופי� ויחסי הגומלי� המתקיימי� , התהליכי� הנפרדי� בתו� מערכת התהליכי�

 .ביניה�

 :הגישה התהליכית בניהול מדגישה את העקרונות האלה

 . המטרות והדרישותהבנת .1

 . לבחו� תהליכי� במונחי� של ער� מוס��הצור .2

 .הפעלת מדדי� לבקרה ומדידה של רמת הביצועי� בתהלי� .3

 .שיפור מתמיד של תהליכי� תו� התבססות על מדידה אובייקטיבית .4

המקצוע תכנו� וניתוח תהליכי� מייש� את הגישה התהליכית ובוח� את הארגו� לפי התהליכי� 

 .מתקיימי� בוה

, תשומותיה�,  לימודיו יכיר התלמיד את התהליכי� המרכזיי� המתקיימי� בארגו��במהל

 .תפוקותיה� ויחסי הגומלי� המתקיימי� ביניה�

התלמיד ירכוש כלי� לזיהויי� וניתוח� של תהליכי� ישימי� בארגו� תו� מת� דגש לתהלי� 

איכות העבודה , ש ושיפור איכות הניהולהבקרה ולצור� בקיומו של תהלי� שיפור מתמיד למימו

 .ואיכות התפוקה בכל דרגי המפעל או הארגו�

 מטרות כלליות

 .כרת התהליכי� המרכזיי� המתקיימי� בארגו�ה .1

 .בנת הגישה התהליכית והשפעתה על ניהול המשאבי� בארגו�ה .2

 .קניית כלי� וטכניקות כמותיות למיפוי וניתוח תהליכי�ה .3

 . הגומלי� בי� התהליכי� השוני� בארגו�בנת יחסיה .4



3 

 .שת חשיבותו של התכנו� בניהול תהליכי�הדג .5

איכות העבודה , הכרה בחשיבותו של תהלי� השיפור המתמיד במימוש ושיפור איכות הניהול .6

 .ואיכות התפוקה בכל דרגי המפעל או הארגו�

 מטרות אופרטיביות

 :התלמיד, ע� סיו� לימודיו

 .הליכי� השוני� בארגו�יתאר את הת .1

 .לבחינת והערכת תהליכי� יפרט את המדדי� .2

 .יציג ויסביר את השיטות האפשריות למיפוי וניתוח תהליכי� .3

 .יכיר את העקרונות של שיפור תהליכי� והשיטות והטכניקות ליישומ� .4

 .כיר את השיטות של ניתוח תקני זמ� ודר� יישומ� לתגמולי� כשכר עידודי .5

 למידה מומלצות/ י הוראה דרכ

יש לשלב , על הוראת המקצוע להיות גמישה ולעשות שימוש במגוו� שיטות הוראה ועזרי הוראה

, דרכי הוראה קונבנציונליות וחלופות ייחודיות התורמות להגברת המוטיבציה של תהלי� הלמידה

 :כגו�

וד בדיו� כיתתי או הקשורי� לחומר הלימ. ניתוח מאמרי� מעיתונות יומית או מקצועית .1

 .קבוצתי

. יועצי� ארגוניי�.  מנהלי תפעול, מנהלי חברות:מרצי� אורחי� מתחומי הארגו� והחברה .2

 יעדיו ודרכי , אילוציו,לצור� מפגש ע� העול� המעשי של הארגו�. אנשי תעשייה וניהול ועוד

 .השגת�

 .יתוח אירועי� ממקורות ומאגרי מידע שוני� כדוגמת האינטרנטנ .3

 .)ארגוני שירות, מפעלי תעשייה(סיורי� מקצועיי� בארגוני�  .4

 .הנגזרי� ממקצוע זה, בנושאי� עיקריי�) אישיות או קבוצתיות(ביצוע עבודות  .5

 . של מערכות ממוחשבותהדגמה .6
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 כ"סה

היק� שעות
 נושאי לימוד עיוני התנסות

4 

 

4 

 פריו� הייצור ומשמעותו הכלכלית .1

10 

 

10 

  עקרונות–תכנו� ובקרת תהליכי�  .2

22 

 

22 

  עקרונות–שיפור תהליכי�  .3

16 4 12 

 כלי� בשיפור תהליכי� .4

20 10 10 

 חקר זמ� .5

12 10 2 

 שיטות שכר עידוד .6

כ"סה 60 24 84

 



5 

 פירוט התכני� וחלוקת השעות המוצעת

 

 

 נושאי לימוד שעות

 ו הכלכליתפריו� הייצור ומשמעות 1פרק  4

 הקשר בי מרכיבי פעילות לעלות מימושה 1.1 

 גורמי תחרות ופריו הייצור 1.2 

 משקל פריו הייצור בעול� העסקי המודרני 1.3 

  עקרונות–תכנו� ובקרת תהליכי�  2פרק  10

 2.1  סוגי תהליכי� בארגו

 גורמי� אנושיי� 2.2 

 גורמי� טכנולוגיי� 2.3 

 טכנית�הגישה הסוציו 2.4 

 יודל הבקרה הכללמ 2.5 

 מדדי� ותקני ביצוע 2.6 

 יעילות ונצילות, אפקטיביות 2.7 

  מדדי� אינטגרטיביי� 2.8 

  עקרונות�שיפור תהליכי�  3פרק  22

  התפיסה התהליכית–מעגל השיפור של דמינג  3.1 

 Lean Management –" רזה"ניהול  3.2 

 ינויי� בביקוש בשוקכתגובה לש" רזה"התפתחות גישת ניהול  3.2.1 

 זיהוי צרכי ,)(Lean Production" רזה"ר מרכיבי שיטת יצו 3.2.2 

הפעלת צוותי , בארגו�) (Waste" זבובז"זיהוי גורמי , לקוחות

 שיפור מתמש�, שיפור

 התהלי� הארגוני של ישו� השיטה במגוו� פעילויות היצור 3.2.3 

 קהע� ניהול שרשרת האספ" רזה"שילוב ניהול  3.2.4 

Supply Chain management/SCM)( 

הסמכת ,  הקטנת מספר הספקי��שילוב הקשר ע� ספקי�  3.2.5 

 הספקי� והדרכת�

  דיווחי� נדרשי� לניהול התהלי�–" רזה"מערכות מידע בניהול  3.2.6 

 – )(Lean Enterprise � "רזה"לארגו� " רזה"יצור י מ–בר מע 3.2.7 

  פעילויות הארגו�בכל" רזה"ילוב תפיסת הניהול הש
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 נושאי לימוד שעות

 כלי� בשיפור תהליכי� 4פרק  16

 תרשימי תהלי� ופעולות 4.1 

 DFT – Demand Flowכלי� לשיפור הזרימה בתהליכי�  4.2 

Technology 

 4.3 KAIZEN 

  השיטה והתפתחותהברהס 4.3.1 

תו� שיתו� , זי� בארגו� ומניעת�בושימוש בשיטה לאיתור בז 4.3.2 

 העובדי�

 בארגו� לצור� השגת תוצאות מהירות (Kaizen Blitz)תהלי�  4.3.3 

 ומידיות לשיפור ההישגי� והביצועי�

 חקר זמ� 5פרק  20

 זמ מוקצב לחקר זמ מחזורי 5.1 

 זמ מוקצב לחקר זמ לא מחזורי 5.2 

 זמ לצוות בתחנות ידניות 5.3 

 חקר רב תצפיתי 5.4 

 תרשימי אד� מכונה 5.5 

 ודשיטות שכר עיד 6פרק  12

 שיטות אחוז מול אחוז 6.1 

 Low Taskשיטות  6.2 

 פרמיה מואצת 6.3 

 6.4  שיטות רוא

 שכר עידוד אישי מול קבוצתי 6.5 

כ"סה 82
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 מושגי� עיקריי�

 

 מושג הסבר

 

ושר הפעולה של כתנאי או תכונה המצמצמי� את , כל גור�

.שגת מלוא המטרות שנקבעואת ההמערכת ומונעי� ממנה 

.1 לו�אי

פועלי� בתיאו�  הקבוצת אנשי� בעלי מטרה משותפת

 .ולרשות� משאבי� הדרושי� להשגת המטרה, ובמשות�

.2 ארגו�

המיועדי� , ארגו� כלכלי שתפוקותיו ה� מוצרי� מוחשיי�

 . למכירה

.3 )ויצרני(ארגו� ייצור 

,  שירותי בנקי�:כגו�. ארגו� כלכלי שתפוקותיו ה� שירותי�

 .'ביטוח וכו

.4  שירותארגו�

ש� כולל לגורמי תשומה המשתתפי� בתהלי� הייצור או 

 .השירות ומובילי� לתפוקת� של סחורות ושירותי�

.5 גורמי ייצור

תיאור תהלי� באמצעות תרשי� רשת אשר בו הפעולות 

 .מיוצגות באמצעות חיצי�

 לתיאור תהליכי�AOAגישת 

)Activity on Arcs( 

6.

תיאור תהלי� באמצעות תרשי� רשת אשר בו הפעולות 

 .צגות באמצעות צמתי�מיו

 לתיאור תהליכי�AONגישת 

)Activity on Nodes( 

7.

דברת על תהלי� מ ניהול איכות כוללת – TQM ופייתסילופ

היעד . וסק שלעול� אינו מסתיי�פשיפור מתמיד בלתי 

ושג א� תמיד מיעד שלעול� אינו , מרכזי הוא שלמותה

 כדי KAIZENשתמשי� במונח  מהיפני�. שואפי� אליו

 של השגת מטרות גבוהות תהלי� המתמש�הלתאר את 

מבטא את תהלי� השיפור המתמיד בחיי�  קייז� ,יותר ויותר

בתהליכי ,  בסביבה החברתית,בחיי המשפחה, האישיי�

 .שיווק וניהול, הייצור

.8 גישת קייז�

 תרשימי� המשמשי� לתכנו� –בניהול פרויקטי�  )1(

נותני� ביטוי . ובקרת הביצוע של שלבי הפרויקט השוני�

 .רור לגור� הזמ�גרפי ב

 תרשי� המתאר בצורה חזותית את –בניהול התפעול )2(

תכנית העבודה ושיבו� המשימות למשאבי� המתאימי� 

 . ביחס לציר הזמ�,)עובדי�, מכונות(תחנת עבודה ו

 ואת הביצוע נ�התרשי� מציג את הביצוע המתוכ )3(

תו� יכולת להצביע על אי , בפועל בצורה הניתנת להשוואה

 .התאמות

.9 )תרשי� גאנט(גאנט 
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 מושג הסבר

 

 �שבי� שתי תת� גישה ניהולית הבוחנת את יחסי הגומלי

ותת ) ציוד וחומרי�( תת המערכת הטכנולוגית :מערכות

המערכת האנושית האמורה להפעיל את תת המערכת 

הצלחתו של התהלי� מותנית לא . הטכנולוגית ולפקח עליה

המערכות אלא �מתתרק בתכנו� האפקטיבי של כל אחת 

 .מידת האינטראקציה ביניה�מבעיקר 

.10 טכנית�סוציוההגישה 

 ,מכונות, עובדי�,  חומרי� כגו�תהלי� עיבוד של תשומות

 .לצור� קבלת תפוקות ומוצרי� ושירותי�

.11 המרה

, תהלי� פיתוחו של מוצר הבנוי ממכלול פעילויות פיתוח

 .המתבצעות במקביל באמצעות צוותי� רב תחומיי�

בתחומי� של  לת פעילויות מרכזיותהנדסה משולבת כול

פיתוח תהליכי ייצור ופיתוח התמיכה , פיתוח המוצר

 .התחזוקתית

.12 הנדסה משולבת

הניסיו� לפתח ולייש� טכניקות ייצור המובילות ליעילות 

 .מרבית ושימוש מיטבי בכושר� של עובדי�

.13 הנדסת אנוש

שיטה הנדסית אשר יעודה צמצו� עלויות מיותרות 

 מבלי ,ל מוצרי� ובהפעלת� של תהליכי�בייצור� ש

 .באמינות ובאיכות, שתיווצר פגיעה ברמת ביצועי�

.14 הנדסת ער�

.15 העמסה  .הקצאת עבודה למפעיל או למכונה

בדיקת רמת ביצוע של ישות עסקית הנבחנת באמצעות 

מדדי� שוני� ויחסי� פיננסיי� במטרה להערי� את היבטי 

  .פעילותה השוני�

.16 הערכת ביצוע

העומדי� ) שכמות� מוגבלת(חלוקת המקורות השוני� 

בי� הפונקציות השונות במטרה להשיג יעד , לרשות הארגו�

  .מסוי�

.17 הקצאת משאבי�

יכול להתבצע . קריטריו� כמותי להשוואת ביצוע של פירמה

, השוואה בי� ביצועי� בעבר ובהווה: במספר דרכי�

ואה ע� השו, השוואה ע� אחרי� הפועלי� באות� תנאי�

 .ביצוע תקני כלשהו

.18 השוואת ביצוע

.19 זימו�  .ויות במשאבי� שוני�לביצוע פעיבוח זמני� ל

חלקי� ורכיבי� המשמשי� מפעל יצרני בייצור המוצרי� 

  .והשירותי� שהוא מספק

.20 חומרי גל�
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 מושג הסבר

 

 מכונות וטכניקות המשמשי� בתהלי� ההמרה ,כלי�, ידע

  .של תשומות למוצרי� או שירותי�

.21 וגיהטכנול

תהלי� של המרת חומר גל� למוצרי� מוגמרי� המיועדי� 

  .למכירה

.22 ייצור

המוצרי� מורכבי� בדר� . ייצור מוצרי� בודדי� לפי הזמנה

  .כלל ממספר ניכר של חומרי� ורכיבי�

.23 ייצור בודד

ייצור מוצר בתק� קבוע ובכמויות גדולות על מנת להשיג 

 .יעילות הנובעת מיתרונות הגודל

.24 ר המוניייצו

אול� , המכונות ה� ספציפיות, ייצור בסדרות בינוניות לרוב

בשל הדמיו� בי� המוצרי� נית� לארג� את תהליכי הייצור 

כאשר המכונות ניתנות להתאמה למוצרי� , באופ� דומה

 .נעליי�, רהיטי�, טקסטיל:  לדוגמה,נוספי�

.25 ייצור לפי תהליכי� דומי�

בינוניות לפי הזמנה או יצור מוצרי� בסדרות קטנות עד 

 .למלאי

.26 ייצור סדרתי

הכמות המרבית של יחידות שנית� לייצר בתקופת זמ� 

 .מסוימת במגבלת המשאבי� הקיימי�

.27 כושר ייצור

אמת מידה כמותית המבטאת את מצבה של המערכת אשר 

מדד מאפשר להבחי� בשינויי� ה .אותה רוצי� להערי�

 .סיגהה� נושיפור ה� , בביצועי הארגו� החלי�

.28 מדד

,  תכיפות תקלות:דוגמאות. מדד המתייחס לתכונות המוצר

 .הזמ� העובר מבקשת שירות ועד לקבלתה, אחוז פגומי�

.29 מדד איכות

מדד המתייחס לכמויות משאבי� הדרושות לביצוע תהלי� 

מבוטא לרוב במושגי� של . השירות או ההמרה, הייצור

 .יחידות תשומה ליחידות תפוקה וזמ�

.30 ד תשומותמד

או  (סחורה או שירות אשר הינ� תוצאה של פעילות )1(

הממירות חומרי� ותשומות לתוצר ) סדרת פעילויות

 .המתאי� לשימוש הצרכ�

 . של תהלי� המרהרתוצ )2(

.31 מוצר

סחורות הגמורות באופ� חלקי ואשר נדרשת עבודת עיבוד 

 למוצרי� �או חומרי� נוספי� לצור� הפיכת/נוספת ו

 .סופיי�

.32 מוצר בתהלי�
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ייצור של המוצר תהלי� הנובע או נגזר מייצור או מכל מוצר 

 .הארגו�העיקרי של 

.33 מוצר לוואי

סחורה שעברה את תהלי� הייצור באופ� מלא והיא מצויה 

 . ג� תוצרת גמורהתבמלאי למכירה או לשימוש ונקרא

.34 מוצר מוגמר

השלבי� אות� עובר מוצר מהשלב שבו פותח מוצר חדש 

שלבי� אלה . הוחדר לשוק ועד דעיכתו ויציאתו מהשוקו

 .בגרות ודעיכה, צמיחה, חדירה: כוללי�

.35 מחזור חיי מוצר

ואבי " בשורת האיכות"אדוארד דמינג הנחשב לנביא ' פרופ

 מציג את עיקרי תורתו TQMגישת ניהול האיכות הכוללת 

דמינג , באמצעות מודל אופרטיבי המוכר בש� מחזור דמינג

�  עשה בדוק ופעל או,תכנ�:  על מעגל השיפור הבאממלי

 .PDCA – Plan, Do, Check, Act: האחרבשמו 

 ר איתו: מתמקד דמינג בפעולות הבאותרבתהלי� השיפו

ניתוח , טיפול בתהליכי�, בעיות חוזרות וטיפול בה�

 .הנתוני� הנאספי� מהשטח ומעורבות ההנהלה בתהלי�

בדיקה של צעדי  תהלי� מחזורי לתכנו� ורהמעגל מתא

 . לפני יישומו בהיק� מלארשיפו

.36 מעגל השיפור של דמינג

.37 �מער .בארגו�ר הייצו/השיטה שלפיה מאורג� תהלי� העבודה

 עבודה המאורג� לפי מחלקות שלכל אחת מה� שטח �מער

מתאי� לסדרות ייצור קטנות של מוצרי� . התמחות משלה

 .דומי�

  לפי התמחות�מער

 )יפונקציונל �מער(

38.

מער� עבודה המאורג� על פי מוצר או שירות כאשר תחנות 

, העבודה מסודרות לפי סדר הפעולות הדרוש לייצור המוצר

ייצור של מוצרי� דומי� או מוצרי� , מתאי� לייצור המוני

 .זהי� כימיי� בעלי תהליכי�

.39  לפי מוצר�מער

 עבודה המאורג� לפי מוצר גדול שלא נית� להזיזו או �ערמ

הציוד מסודר באופ� קבוע . וד לעשות זאתשקשה מא

 ).אנייה, הרכבת מטוס, בניית בית: לדוגמא. מסביב למוצר

.40  לפי מוצר עומד�מער

ציוד , כולל כוח אד�הריכוז משאבי� ואמצעי� טכנולוגיי� 

תחת , הנמצאי� בסמיכות גיאוגרפית) מדידה וביקורת

 המשמשי� לייצור מוצר או משפחת, כפיפות ארגונית אחת

מתאי� לגישת , מוצרי� בעלי מאפייני� זהי� או דומי�

 .Group Technology (GT) – טכנולוגיית הקבוצות

.41  תאי�מער

. של המערכתרהמגביל את יכולת הייצו"  בקבוקרצווא"משאב  .42 משאב קריטי
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ולל לכל הגורמי� הנדרשי� לש� ייצור מוצרי� כש� 

 ).(Inputתשומות : ושירותי� ונקרא ג�

.43 משאבי�

 מוצרי� ראותו חלק של ניהול העוסק ישירות בייצו

 .ושירותי�

.44 ניהול היצור

מונח הבא במקו� ניהול הייצור ומבטא את העובדה כי 

 ג� על ארגוני שירות חלותהטכניקות השונות הכלולות בו 

 .ולא רק על מפעלי תעשייה

.45 ניהול התפעול

, רגו�גישה ניהולית השואפת ליצור שינוי ושיפור מהותי בא

התפיסה אינה דוגלת בביצוע שיפורי� מצטברי� אלא 

לתכנו� מחדש של תהליכי� , מעוניינת להוביל למהפ�

ולקפיצת מדרגה אשר תושג באמצעות הפעלת שיטות 

 .עבודה חדשניות ושימוש ניכר בטכנולוגיית המידע

 מוצאת את ביטויה בספר� של RE-engineering שיטת

 .יצוב מחדש של התאגיד ע�מפי 'ימס צ'מייקל המר וג

הגישה מתמקדת בכוחות העיקריי� שהארגו� צרי� 

מתחרי� והשינויי� המהירי� ,  לקוחות:להתייחס אליה�

הגישה פועלת ליצירת שינויי� שאינ� . החלי� בסביבה

 של קיימות ולבחינת� המחודשת הכפופי� להנחות היסוד

 .הנחות הקיימותה

.46 עיצוב מחדש

מחזור חייו של  ת לאור� כלכל העלויות המצטברוס� 

האחזקה , התפעול,רהייצו, פיתוחההחל מעלויות , המוצר

 חיי� מחזורעלות . ועד לעלויות הנובעות מעצ� השימוש

מאפשרת בניית תזרי� תשלומי� על פני זמ� וניתוח כלכלי 

 . בסיס לקבלת החלטות תפעוליות ושיווקיותהמשמש

.47 �ייעלות מחזור ח

 . השוני� המרכיבי� מוצר מוגמר של החלקי�יסכמטתאור 

כמויותיה� וסדר ,  ציו� הפריטי�:בתכנו� דרישות חומרי�

  . אחדהדרושי� לצור� הרכבת מוצר, הרכבת�

.48 ע� מוצר הנדסי

 , ניפוי, העלאת רעיונות:תהלי� המורכב משישה שלבי�

 .שיווק ומכירה ,בחני שוקמ,  פיתוח דג�,ניתוח עסקי

ות להשתתפות ועידוד עילות זו זוכה ברוב המדינפ

נושא המדע� הראשי האחראי על , בישראל. הממשלה

 .במשרד המסחר והתעשייה

.49 פיתוח מוצר חדש
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משימה חד פעמית המורכבת מאוס� פעולות אות� יש 

כאשר , ע� התחלה וסיו� מוגדרי�, לבצע בסדר מסוי�

 .הסדר נקבע לפי שיקולי� טכנולוגיי� ולוגיסטיי�

הקמת , בניית מטוס, נשק ייחודית פיתוח מערכת :לדוגמה

 .'הקמת מפעל תעשייתי וכו, מבנה

.50 )מיז�(פרויקט 

השיטה . זימו� ובקרה של פרויקט, שיטה אנליטית לתכנו�

מתארת את הפעולות השונות בעזרת רשת המחוברת 

 .בסדר לוגי של ביצוע

הקלט הוא הזמני� לפעולות השונות וסדר ביצוע� והפלט 

עולות הנמצאות על הנתיב הקריטי הוא זה המציי� את הפ

 .שונותהואת מועדי ההתחלה והסיו� של הפעולות 

.51 )רשת פרט(פרט 

ייצור שלה ההיא תחנה שקצב " צוואר הבקבוק"תחנת 

היא מעכבת את זרימתו , לפיכ�, במערכת הוא הנמו� ביותר

כולל שלו ההשוטפת של התהלי� ומכתיבה את קצב הייצור 

 כושר )לאי ניצו ("בזבוז"ל ולעתי� תו� יצירת מצב ש

 .טכנולוגי של תחנות העבודה האחרות

 ".משאב האילו�"מוגדרת ג� כ

.52 צוואר בקבוק

אוס� של תחנות עבודה הממוקמות בצורה עוקבת או 

כאשר כל אחת מה� מבצעת פעולה או אוס� של , מקבילה

פעולות על המוצר בתהליכי עיבודו השוני� עד לקבלת 

נת עבודה נית� למק� עובד אחד או בכל תח. המוצר הסופי

 .יותר

.53 קו ייצור

או מספר מקבלי /יצר ויהכמות המרבית של יחידות שנית� ל

 בתקופת זמ� מסוימת במגבלת המשאבי� רביהשירות המ

 .הקיימי�

.54 קיבולת

 מערכת טכנולוגית :כגו�, קשר הגומלי� בי� שתי מערכות

  תועלת של כל�המבטא את העלות , ומערכת אנושית

 .כתרמע

.55 קשר גומלי� מערכתי

 הרשת . של פעולות בתהלי� או פרויקטיסכמטתאור 

, מבטאת את קשרי הקדימויות הקיימי� בי� הפעולות

 .ויקטרכלומר את הסדר הטכנולוגי והלוגיסטי הנדרש בפ

.56 )בניהול פרויקטי�(רשת 

אירועי� או מצבי� , פעולות, כל סדרה עוקבת של צעדי�

ביניה� ומהווי� סדר עבודה אחיד הקשורי� , מתחלפי�

 .וקבוע והעברה מקלט לפלט

.57 תהלי�
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משאבי , תהלי� ההופ� תשומות שונות כגו� חומרי גל�

או שירותי� וסוג / מוצרי� ו:אנוש והו� לתפוקות רצויות

 ).של תהלי� המרה

.58 תהלי� ייצור

תהלי� הקביעה מראש של הגורמי� הדרושי� כדי להשיג 

ה להגיע אליה� בדר� היעילה ביותר במגמ, סדרה של מטרות

 .על ידי הקצאה אופטימלית של מקורות מוגבלי�

.59 תכנו�

,  החומרי� והשירותי�בתחו� מער�רכי הארגו� צחיזוי 

 .תכנונ� ותזמונ�

נועד לספק את המשאבי� הדרושי� בכמות ובזמ� 

/ המתאימי� כדי שהארגו� יספק את הביקוש למוצריו 

 .זעריותשירותיו בעלויות תפעול מ

.60  דרישותתכנו�

מת תלות מערכת גומלי� בי� ארגו� וסביבה שבה קיי

 .במשאבי� המצויי� בסביבה

.61 תלות משאבי�

מונח כללי לענפי ייצור המעבדי� חומרי גל� ומכשירי� אות� 

 .מוגמרי� על ידי הפיכת� למוצרי�, לסיפוק צרכי האד�

.62 תעשייה

, י� ייצור נתו�זר� של מוצרי� או שירותי� המיוצרי� בתהל

 נמדד. בתו� תקופת זמ� נתונה על ידי יחידה כלכלית

 .במונחי� כספיי� ובמונחי� כמותיי�

.63 תפוקה

 .כל סוג של פעילות שבה עוסק הארגו� )1(

 דרישות פונקציה בארגו� הדואגת לייצור השוט� לפי )2(

 .קיימות

.64 תפעול

מסמ� המציג את הדרישות הטכניות החלות על מוצר  )1(

 .ולייעודדי שיתאי� כ

 .'איכות וכו,  ביצועי�משווה של להערכהמדד המשמש  )2(

.65 תק�

רמת ביצוע אותה יש להשיג בביצוע פעולה מסוימת 

שנקבעה על סמ� מדידות וקביעת מכסות ממוצעות או 

 .'� המקובלי� בענ� אצל אחרי� וכוהישגי

.66 תק� ביצוע

הגומלי� בי� יחסי , הצגה ויזואלית של מבנה לוגי של מערכת

באמצעות סמלי� תקניי� , המרכיבי� וסדר המאורעות

כדי לזהות את רצ� , מוסכמי� המחוברי� בחיצי�

את כל , נית� למפות באמצעות תרשי� זרימה. האירועי�

ולה שלביו של תהלי� מראשיתו ועד סופו תו� הצגת כל פע

 .והחלטה שהתקבלו וסדר ביצוע�

.67 תרשי� זרימה
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אפשריות ה גרפי את מכלול הסיבות רשי� המציג באופ�ת

אחר השלמתו כמו להתרשי� נראה . לקיומה של בעיה

 הגורמי� השוני� מציג אתהתרשי� . אדרת דג

תו� זיהוי יחסי , בעיה באופ� היררכיל) והאפשריי�(

 .ניי�משגומלי� בי� גורמי� ראשיי� לבי� גורמי� ה

 התרשי� מאפשר זיהוי שיטתי של שורשי הבעיה תו� זיהוי

מאפשר ריכוז משאבי� בגורמי�  וקשרי גומלי� קריטיי�

 .הקריטיי�

עצ� (תוצאה �תרשי� סיבה

 )הדג

68.

 פעולה שמבצע עובד תסכמטי בצורה רשי� המתארת

,  פעולה:תייחסות למכלול השלבי�התו� , ייצורבתהלי� 

 .השהייה ואחסו�, העברה

.69 תרשי� פעולה

ולות  עליה מודגמת סדרה עוקבת של פעהדיאגראמ )1(

כדי ,  באמצעות סימני� מקובלי�– מתחילתה ועד סופה

 .לתאר תהליכי עבודה

תרשי� שנועד לתאר פעולת אד� או מוצר בעת  )2(

 :תו� ציו� פרמטרי� רלוונטיי� כמו, תנועתו ממקו� למקו�

 .'עומס וכו, זמ�, מרחק

.70 תרשי� תהלי�

ש� כולל לכל גור� הנדרש לש� ייצור תפוקות של מוצרי� 

 ).מכונות,עובדי�,חומרי גל�, ידע, הו�(ותי� ושיר

.71 תשומה
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