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מה בעיתון?
הערכות למבדק פנימי לקראת פרס איכות
לאומי לאיכות בתעשייה  -וכמן שלמה -
מנהל איכות מרכז אחזקה ושיקום – 7000
עמ' 2
הכל בגלל בורג קטן – ניתוח אופני כשל
ברכיבים מתוברגים רס"ן יהודה וייס-
ראש מדור חומרים  ,זרוע יבשה ,צה"ל
עמ' 4
עוצמת המילים 12 -נקודות סגנון דיבור
כמדריך לסוקר מקצוען לאיכות – אברהם
מילארד -עמ' 5
תכנית כנס עורכי מבדקים פנימיים – עמ' 8
זוכי תחרות הסוקר המצטיין לשנת -2010
עמ' 9
חברי המיזם למבדקים פנימיים – עמ' 10

חברי המערכת:
עורכת ראשית -דר' שלהבת ל .צור
shalheve@tx.technion.ac.il
עורך מקצועי – אנדרי פישהוף
afish@netvision.net.il
ועדה מייעצת – חברי פורום
מבדקים פנימיים
עורך משנה – שחר בן נון
sbennon@bezeqint.net
מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

חברים יקרים,
זה עתה הסתיים כנס האיכות הבנלאומי בנוב' .2010
בכנס קיימנו שני מושבים בנושא מבדקי איכות .במושבים אלה הצגנו
את חשיבותם של מבדקי האיכות ככלי ניהולי וכמכשיר להשגת תועלות
ארגוניות .כמו כן ,הצגנו מושב שעסק באיכות ומצוינות בקהילה,
נושא המשלים את תפיסת עולמנו לשאיפה למצוינות בכל מעשינו.
ביום השלישי לכנס 17/11/10 ,הענקנו את פרסי הסוקר המצטיין
לשנת ) 2010ראו התייחסות בהמשך העיתון(.
כמנהגנו ,התחלנו בארגון פעילותנו לשנה הבאה 2011-ואנו נערכים
לקיום כנס עורכי המבדקים ב .14/04/11-השנה מארח את הכנס חיל
האוויר .הכנס יתקיים בבסיס חצור שבדרום .לנוחות החברים אנו
מארגנים הסעה מתל אביב רכבת צפון )יש חשיבות לרישום מוקדם(
חברים ,אני ממשיך לבקש את מעורבותכם בכתיבת מאמרים לאודיטון
וליתר מעורבות באיגוד הישראלי לאיכות ככלל ולפעילות בכנסים
המקצועיים,של עורכי המבדקים בפרט.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל חברי פורום מיזם עורכי
המבדקים,ולעורכת האודיטון  ,ד"ר שלהבת צור.
אני מאחל לכולנו המשך פעילות פוריה ומוצלחת גם בשנה הבאה ,שנת
.2011
בברכה
שחר בן-נון
מרכז מיזם עורכי המבדקים

מידי מספר חדשים ,מפורסם האודיטון על סמך מידע ,מאמרים וחדשות
המועברות אלי לצורך פרסום ועריכה .היות ותחום המבדקים הפנימיים
אינו ייחודי לתקן זה או אחר או לשיטה או מודל מסוים ,הרי שנושא זה
יכול לקבל פנים רבות .אלא שאנו ,במערכת העיתון ,איננו מקבלים
זוויות אלו מכם ,למרות שיודעים אנו כי אתם אכן קוראים ומתעניינים
בנושא .היינו מאד מקווים לראות מאמרים והצגת דעות שלכם
בתחומים בהם אתם המומחים ואתם מבצעים או נתקלים תחום המבדק
כחלק מפעילותכם השגרתית .אנא שתפו אותנו בחוויותיכם מתחום
עיסוקכם ואנו נעניק למאמר את המקום המכובד ונפיץ לכלל המנויים
כך שיוכלו להחכים וללמוד גם על צדדים במבדק שלא הכירו.
מצפה למאמריכם.
שלהבת צור
עורכת ראשית

הערכות למבדק פנימי לקראת פרס איכות לאומי לאיכות
בתעשייה
וכמ שלמה

מנהל איכות מרכז אחזקה ושיקו 7000

כשלב היערכות למבדק פנימי בוצעו מספר רב של פעולות כ שנית יהיה לאמת במסגרת
המבדק .במאמר הבא מפורטות פעולות אלו אשר נסקרו במבדק.

 .1עקרונות ההפעלה  פריסה גיאוגרפית
במסגרת העבודה במפעל המכללי גובש מסמ תפיסת ההפעלה .מסמ זה קובע את אופ
ההפעלה של מפעל המכללי כגו הנות שירותי לשטח בעת רגיעה ובעת חרו .
הוחלט להתמקד בארבעה נושאי  :הספקת חלקי בדחיפה ללקוח ,סיוע ללקוחות בשליחת
חוליות לשטח ,צוות ה"א בתפיסת עול האיכות בניהול איכות כוללת  ,ברצפת הייצור יעבדו
"מפגוש לפגוש" .מסמ תפיסת ההפעלה מבוסס על העיקרו שבבסיס השרות :הלקוח במרכז
העשייה.
 .2מנהיגות לאיכות  ראית עולמו של המפקד .

בשני האחרונות ע התפתחות תפיסת השירות ללקוח וחשיבותו בתהלי היצרני ,על המפקד
להתחשב בנוס לנתוני ולמידע המגיע אליו )כגו לו"זי לניפוק המוצר במהירות ובאיכות
ראויה( ,עליו להתחשב ברצו הלקוח הלא הוא החייל ו/או המפקד בשטח.
 .3תכנו אסטרטגי  מדניות איכות כוללת .

על מנת ליצור תרבות איכות בארגו ,לא מספיק להשתמש בכלי ה"טכניי " אות מספקת
תורת האיכות :נהלי  ,מבדקי  ,סקרי למיניה בתהלי הפיתוח וכו' .יש ליצור קרקע
פורייה לכ :יש ליצור את "האווירה" לחשיבה ועשייה איכותית" .אוירה" זו תתרו ותרתו
את כלל האנשי לחשיבה נכונה ואיכפתיות בהוצאת מוצר איכותי ביותר.
 .4התמקדות בלקוחות  שירות בבית הלקוח .

היצר מחויב לבצע כנסי ללקוחות חו' ,בה יוצגו הפערי העיקריי והציפיות של לקוחות
המפעל .בעקבות כנסי אלו ,נית יהיה לקבוע במפעל יעדי ומטרות ,כדי לתת מענה לדרישות

וציפיות הלקוח  .לצד הכנסי  ,אי לוותר על קיו דו שיח מתמיד ומפגשי ע לקוחות המפעל
ע"מ להיות קשובי לצרכיה  .יחד ע זאת עידוד הלקוחות להעביר "פניות לקוח/תלונות
לקוח " לנושאי הדורשי שיפור .כל זאת כדי להפיק לקחי ולהשתפר .דבר זה יביא לבניית
אמו הדדי ע הלקוחות.
 .5ניהול תהליכי .

הארגו ינהל את תהליכי איכות בצורה יעילה ביותר ברצפת הייצור ,תו שיפור מדדי זמ
הביצוע ,הבקרה על התהלי ואיכות התוצרי  ,מקסימו רווחיות של הארגו ויעילות ,תו
כדי שימוש ביכולות תכנו ,אוטומציה ,ניהול ואופטימיזציה של תהליכי .
 .6התמקדות במשאב האנושי .

המשאב היקר ביותר בארגו הוא האד העושה את המלאכה יו יו  .לפיכ ,חייב הארגו
להתמקד בו ולהפיק את מירב היכולות של העובד תו התאמה בי התפקיד ליכולת העובד.
המפקדי בכל הרמות אחראי לפיתוח וטיפוח המשאב האנושי באמצעות סגל מער משאבי
האנוש ביחידה ,תו הקצאת כלי  ,ידע ,מיומנויות והכשרה.
 .7ניהול הידע והמידע.

לצור ניהול הידע והמידע בארגו בוצע שימוש במשאב האנושי עתיר הידע
והניסיו .מנגנו לניהול ידע והמידע הוא גישה ניהולית העוסקת בידע המעשי של
הארגו ,הגלוי והסמוי ,בעיקר ע"י חשיפת הידע הסמוי בו מחזיקי העובדי .
ניהול ידע ומידע עוסק בידע הקיי בארגו וביצירת ידע חדש .הידע הקיי והידע
החדש יתמכו בפעילות הארגו .ניהול ידע חשוב לארגו בשני היבטי  :שמירת
הזכרו הארגוני מחד וטיפוח כ"א האד מאיד.

 .8תוצאות בפועל לאור #זמ  יעדי ומדדי

.

לאור הזמ הועלתה סוגיה הא נית למדוד אפקטיביות ויעילות בפעולות
המרובות המבוצעות ברצפת הייצור .לאור השנה מבוצעות מדידות ביחס
לביצועי כדי לבחו את איכות הביצועי ברצפת הייצור .לצור בחינת המדידות,
פותחה מערכת שבעזרתה מוצגי נתוני האיכות .מערכת זו מהווה כלי עזר בידי

העובדי והמנהלי לשיפור ושימור רמת איכות המוצרי המסופקי ע"י
המש"א .חשוב לציי כי המערכת מאפשרת הצגת דו"חות איכות ברמות ובחתכי
שוני .

הכל בגלל בורג קט – ניתוח אופני כשל ברכיבי מתוברגי
רס" יהודה וייס  -זרוע היבשה ,ראש מדור חומרים ,צה"ל

"חוזקה של השרשרת כחוזקה של החוליה החלשה ביותר" ואמינותה של מערכת תלויה
באמינות מרכיביה".
למעבדת החומרי בצה"ל מובאי מדי פע רכיבי מתוברגי של מכלולי שכשלו בשירות.
כשל של רכיב במכלול אוטומוטיבי או אחר עלול לגרו לתאונה או לגרו לנזק כלכלי חמור.
בוצעו מספר חקרי הכשל של ברגי שהובאו לבדיקה כדי לאמוד את מקורות השורש של
הבעיות..
המכנה המשות לכל הדוגמאות הוא "סו מעשה במחשבה תחילה" פעולות רבות בוצעו כדי
למנוע את הכשלי בשלבי התכנו ו/או היצור.
בחירת החומר והגדרת התכונות המכאניות שלו בשלב התכנו או קביעת דרגת הבורג המסחרי
ישפיעו על תפקוד הפריט .בורג מסחרי הוא פריט ,שלכאורה אי צור לבדוק אותו א הניסיו
מוכיח כי ההיפ הוא הנכו .הרצו להקטי עלויות על ידי גיוו מקורות מביא את הקנייני
לרכוש ברגי בעלות נמוכה יותר ולא פע

על חשבו האיכות.

כשל של בורג ,שמחירו שקלי בודדי  ,עלול לגרו לנזק של אלפי ועשרות אלפי שקלי  ,שלא
לדבר על תאונות ע נפגעי  .חסכו בבדיקת קבלה של קשיחי קנויי עלול להתברר כמקח
טעות א הרכיב נכשל עקב תקלות בייצור שנית היה לגלות בבדיקת הקבלה.

עוצמת המילי  12נקודות סגנו דיבור כמדרי #לסוקר מקצוע
לאיכות
אברה מילרד
)תמצית מאמר מתורג מתו  , quality progressאוקטובר (2010
מאתburior Mehta :

למילי יש כוח כביר .ה מסוגלות לפגוע א ג יכולות לסייע .ה מסוגלות לחזק אמו,
לעורר ולקד הכרה ביעדי משותפי  ,להפנות תשומת לב לנושאי שכיחי ורגילי או
לאלמנטי נדירי  .מילי יכולות לבלבל או להבהיר .מילה בודדת יכולה להצית רגשות
כוחניות ולהסב שיחה רגילה לשיחה טעונה או לגרו ליחסי עסקיי לפנות לתחו אחר.
מילי חייבות בבחירה זהירה והשימוש בה חייב להתבצע בשיקול דעת .לכ זה הגיוני
שאנשי איכות כסוקרי

מקצועיי

חייבי

בהכרת הצור בניסוח מדויק וביכולת לסגנ

משפטי .
סוקר מערכת איכות ,מנהל איכות או מהנדס איכות )או כל גור מקצועי העוסק באיכות(
חייב שתהייה לו היכולת לתעד דוחות ולהמרי' את קוראיו לפעילות בונה ומועילה.

שתיי

עשרה הנקודות המפורטות להל ,מבוססות על הרבה שנות ניסיו מעשי ונתוני

סטטיסטיי של עבודת מבדקי שבוצעה ותועדה :
 .1השתמש במילי בעלי משמעות חיובית:
מילי יכולות לייצר תגובות רגשיות בראשו של קורא דו"ח.
זכור! מטרת תקשורת איכותית היא לעבוד באמצעות שיתו פעולה והבנה הדדית.
 .2תמיד הסתכל על הצד החיובי:
ליקויי  ,טעויות ומכשולי אינ בהכרח שליליי  .אילוצי ממריצי  ,לעיתי  ,הופעתה של
יצירתיות .בעיות מובילות לפתרונות חדשי ותקלות ה מרכיב מפתח להדרכה ולקידמה.

 .3אמור מה הנ #רוצה ולא את מה שאינ #מעוניי בו:
מטרה שנאמרה ונקבעה כהלכה מהווה מחצית הדר להשגתה .במילי אחרות

התמקד

בפתרונות ולא בבעיות .התמקד בסיכויי ולא באמצעי זהירות.
 .4תדר #נקודתית לעיקר:
הער את זמנו של קורא הדו"ח המתועד ונסה להיות תמציתי ככל האפשר .השתמש במילי
ציוריות המתארות את הסיטואציה במקו בקטעי קצרי .
 .5השתמש במונחי יציבי ועקביי:
אחד הכללי

הסגנוניי

החשובי

שאינ

קשורי

בכתיבה טכנית היא למנוע חזרה על

משפטי כתובי א אפשר.
 .6השתמש בפורמט יציב ועקבי:
הרשומות .אנשי איכות

פורמט יצב הוא חשוב מכל נקודת ראות .במיוחד חשוב בתחו
מקצועיי משתמשי ברשומות במרבית המצבי .
 .7השתמש במרווח לב:
מרווח לב זה מיקו על גבי ד מודפס ללא תאור גרפי או דוגמה.

מרווח לב ייעודו למקד את קורא הדו"ח ותשומת ליבו במידע חשוב באמצעות תוספת מרווח
ושימושו .כאשר נדרש להוסי מספר מילי  ,נמצא שמרווח לב בי משפטי הוכיח עדיפות
על גודל האותיות ,ציו קו הדגש או סימו בצבע.
 .8הייה יחודי:
מילי

כלליות מהווי

שדה מוקשי

כאשר מתארות מצבי

וממצאי

בתחו

מבדקי

מערכות האיכות .מילי כגו :תמיד ,לעול לא ,כול  ,א אחד ,חוסר ,כמעט וכדומה .קורא
הדו"ח ימצא את עצמו בקשיי הבנת המצב לאשורו בקריאת הדו"ח.
במילי המתארות חוות דעת ,נדרש להשתמש בחסכנות ובזהירות .מה שברור לאד אחד
לעתי לא מוב לשני .א בכל זאת ברצוננו להשתמש במילי אלה בדו"ח ,עלינו להסכי
ע הגדרת המילי ופירוש.

 .9פחות הבטחות ויותר מסירת מידע:
תמיד חשוב להגדיל ציפיות בניגוד למצב הקיי  .א הנ מבצע מבדק ברמה הגבוהה בהרבה
מהציפיות המקוריות של הלקוחות א הינה פחותה מרמת ההבטחות של ,אזי אי שביעות
רצו הלקוח בלתי נמנעת.
הנ"ל נכו ג ללקוחות פנימיי  ,חיצוניי שותפי  ,ספקי וכל הנציגי האחרי שהנ
קשור אליה  .כלל זהב הוא לדעת להערי את יכולת ולהציב ציפיות אמיתיות הנמוכות
מהרווח שהנ יכול לבצע .גישה זו צריכה להיות ברורה בכל הרשומות שהנ מתעד בכתב
לאנשי איכות מקצועיי .
 .10אל תשתמש בשפה מקצועית או בביטויי נדושי:
סוקרי איכות מקצועיי

מקיימי

קשר ע

אנשי

במונחי

שכבר בקיאי

הקשורי

לאיכות .נדיר שהשימוש במונחי איכות או במונחי טכניי גורמת בעיות בתקשורת.
בעיות שמתעוררות לעיתי

יותר תכופות קשורות לצליל קולו של המשתמש הידידותי.

השימוש בשפה מקצועית או בביטויי

נדושי

אינה משפרת תקשורת או הבנה .נקיטת

זהירות יתר מונעת שפה מקצועית וביטויי נדושי .
 .11השתמש בסגנו מושל ומשפטי מתאימי:
הטכנולוגיה המתקדמת של העשור האחרו מלווה על ידי מגמת חיסכו בזמ ושימוש בראשי
תיבות .מומל' להשתמש במשפטי ובסגנו מלא ולהסביר את ראשי התיבות כאשר הנ
משתמש בה.
 .12השתמש במילה "אני" בשאלה וכ במילה "אתה" בעת מסירת תשובה:
רוב החברות נמנעות להשתמש במילי

"אני" ו

פורמאליי  .כאשר זה הגיע לתיעוד מסמכי

"אתה" כאשר ה מתעדות מסמכי

לא פורמאליי

כללי

ישימי  :השתמש

במילה "אני" כאשר הנ במצב של שאלה ,מבקש או מסביר או מביע אי שביעות רצו ודאגה.
למשל" :אני צרי לדעת"" ,אני לא הבנתי"" ,אני הייתי מערי".
להודעה להיות פחות הרסנית.

משפטי אלה עוזרי

השתמש במילה "אתה" כאשר הנ נמצא במצב של הצעה ,הודעה ,יעו' .מצב זה יביא את
הלקוח להתמקדות בעיקר.

לסיכו שמור על לשונ!#
מילי לא נכונות בזמ לא מתאי יכול לגרו לסטייה במאמצי בעת מבדק .התמקד בעיקר
כדי למנוע מצבי מביכי ידי שימוש בכלי הפרשנות של מסמ זה.

תכנית כנס עורכי מבדקים  – 2011כנף  ,4חצור
תכנית ראשונית של כנס עורכי מבדקים לשנת :2011
יום חמישי 14.4.2011 ,בבסיס חצור -כנף .4

מתוכננת הסעה מרוכזת מתחנת רכבת מרכז בבוקר הכנס
-09:00-10:00התכנסות וכיבוד
-10:00-10:15ברכות ,פתיחה -שחר בן-נון,יו"ר האיגוד ,מפקד הבסיס או הטייסת
-10:15-10:40הרצאת מפקד טייסת תחזוקה  -סא"ל שמעון וקנין
-10:40-11:00אחזקה חזויה  -אל"מ מיל .אבי רוזנברג
-11:00-11:15הפסקה וכיבוד קל
-11:15-11:45איכות בחיל האוויר -סא"ל דוד פדידה
 -11:45-12:15הרצאה של מר חנן מלין
 -12:15-13:30סיור
 -13:30חזרה לת"א

זוכי תחרות הסוקר המצטיין לשנת  -2010כנס
האיכות הבינלאומי 2010

זו השנה השישית בה אנו מקיימים אירוע חשוב זה במסגרת כנס האיכות.
חברי צוות השופטים -דר' אביגדור זוננשיין )יו"ר חבר השופטים( ,דר' שלהבת צור ,מר ראובן רבינוביץ ,מר שי
רייניש ומר שחר בן נון.
במקום הראשון זכתה רונית סגל מנהלת איכות של חטיבת מכשור רפואי ב .RH-בתפקידה זה ניהלה את כל המבדקים
הפנימיים והחיצוניים,הובילה את ,תהליך ה ,5S-מסייעת בניהול איכות בחברת הבת מיטל .בעבודתה המגוונת מפגינה
יכולת לימוד והדרכה ,מקצועיות רבה .על כך הוכרזה כעובדת מצטיינת של החברה לשנת  .2009בנוסף לתפקידיה
הרבים הינה פעילה בקהילה בשני תחומים עיקריים האחד בפרויקט " מעגל האור "חניכת נערים שנשרו ממערכת
החינוך ושותפה לסיירת הורים בערבי ימי שישי.
במקום השני זכה אזרח עובד צה"ל ,מר יעקב קניג .יעקב משמש קמ"ט הבטחת איכות בבסיס ציוד ,עורך מבדקי
איכות כ 14-שנים .ב 2004-זכה בפרס קל"ר )קצין לוגיסטיקה ראשי ( על יוזמה בפיתוח תוכנה לניהול סיכונים
לבקרת מיכון ולרישום ליקויים במבדקים פנימיים .יעקב הינו אוטוריטה מקצועית בתחום האיכות ואיכות סביבה.
במהלך השנים קידם את תחום האיכות והטמיע אותה בכל הרמות.
במקום השלישי זכתה גב' עדנה ישר ממפעל  .ECIעדנה משמשת כמהנדסת איכות בנושאים תפעוליים מול גורמי
שרשרת ההספקה של אי,סי אי,עורכת מבדקי איכות מזה  15שנים .בתפקידיה הרבים סייעה ל ECI-לקבל התעדה
לתקן  .ISO 9001ערכה וכתבה את כל נהלי האיכות ,אחראית לניהול ומעקב על שירות הלקוחות והספקים .עדנה
מבצעת מבדקים איכותיים עם ערך מוסף גבוה.

שמות חברי פורום מבדקים פנימיים

e-mail

פקס

טלפון

שם
ומשפחה

sbennon@bezeqint.net
gad@sii.org.il
gorel12@gmail.com
avigdorz@rafael.co.il

9569569-09
9625748-03
8795254-04

5536492-050
5563049-050
057-8168855
8795101-04

נון שחר-בן
גבע גדי
גורל חיים
זוננשיין
אביגדור
הנס צבי

2891773-052
SHELI98@ZHAV.NET.IL

-

wolfsony@icl-ip.com

08- 6276076

057-8152250
03-5695700
08- 6297006

וולפסון יאן

052- 4708006

Hanan1m@zahav.net.il

5354045-03

5354045-03

מלין חנן

2775072-052

reuven@sii.org.il

6465205-03

6465324-03

רבינוביץ ראובן

3258537-052

shalheve@tx.technion.ac.il
shai@reinish.co.il
milrada@bezeqint.net
afish@netvision.net.il

04-8384254
050- 7232349
6043753-03
04-8775629

052-6369005
054-4216005
4967212-054
050-5725209

 צור.שלהבת ל
רייניש שי
מילרד אברהם
אנדרי פישהוף

