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מה בעיתון?
השונה והדומה בעריכת מבדקים
פנימיים במערכות ניהול משולבות -
ובמערכות ניהול מאוחדות ,ד"ר
דביר פלג – עמ' 2

ראיון עם זוכת תחרות "הסוקר
המצטיין" לשנת  2012במקום
שלישי – גב' אביבה ברגל  ,שלהבת
צור  -עמ' 7

תחרות סוקר מצטיין שנת 2012
 -עמ' 8

שמות חברי פורום מבדקים

פנימיים -

עמ' 10

חברי המערכת:
עורכת ראשית -ד"ר שלהבת ל .צור
shalheve@tx.technion.ac.il
ועדה מייעצת – חברי פורום
מבדקים פנימיים
עורך משנה – שחר בן נון
sbennon@bezeqint.net
מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

לכל חברי האיגוד,ולחברי הפורום שלום,
זה עתה סיימנו את כנס האיכות הבינלאומי ה 19 -שהתקיים
בירושלים .בכנס קיימנו שלושה מושבים
 1עסקנו במבדקי איכות בשרשרת ההספקה ,אותו ריכז מר יאןוולפסון.
 2עסקנו במבדקי איכות גלובאליים ,אותו ריכזה הגב' טינהאנגלהרד.
 3פאנל שריכז עורכי מבדקים בכירים ,אותה ריכזה הגב' ליאתמילוא.
תודתי למרכזי המושבים על ההשקעה וההובלה של המושבים בכנס.
מפעל נוסף אותו אנו מקיימים זו השנה השמינית הינו "תחרות
הסוקר המצטיין" ,אותו ערכנו ביום השני של הכנס במושב המליאה
)פרוט ראו בהמשך הגיליון( .שלושה פרסים הוענקו בטקס זה:
המקום הראשון הוענק לרס"ן טוביה אושר מחיל האוויר
המקום השני הוענק לדדי סיטרואן משרות בתי הסוהר
המקום השלישי הוענק לגב' אביבה ברגל מתרכובת הברום
חברים יקרים ,עדיין אנו מצפים מכם למעורבות של כתיבת מאמרים
והגשת הצעות .פורום עורכי המבדקים ממשיך לפעול לקידום
הנושא ובימים אלה אנו שוקדים על גיבוש הנושאים בהם נטפל
בשנה הבאה.
אני מאחל לכל חברי הפורום שנת איכות במבדקים,ושנת שגשוג
בעסקים.
בברכה לכולם,
שחר בן נון
יו"ר המיזם

האודיטון השלישי והאחרון לשנה זו .בעיתון זה תוכלו
לקרא מאמר של ד"ר דביר פלג על ההבדלים בין מבדקים פנימיים
במערכות ניהול משולבות לבין מערכות ניהול מאוחדות .כמו כן,
יוצגו הזוכים בתחרות הסוקר המצטיין לשנת  2012וכן ראיון עם
הזוכה במקום השלישי.
בהנאה רבה,

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

ד"ר שלהבת צור
עורכת ראשית

השונה והדומה בעריכת מבדקים פנימיים במערכות ניהול משולבות integrated -
 management systemsובמערכות ניהול מאוחדות combined -
management systems
ד"ר דביר פלג

ניהול סיכונים הוא אמנם טרנד ניהולי שלאחרונה מרבים לדבר עליו ,אולם הלכה למעשה
ניהול ע"פ תקנים מהווה ניהול סיכונים בפועל .שימוש בתקן ת"י  9001הוא שיטה לניהול סיכונים
בתחום ניהול לקוחות ,בתחומי היצור \ השירות ,עמידה בתקן ת"י  14001הוא שיטה לניהול סיכונים
בתחום הניהול הסביבתי ועמידה בת"י  18001הוא שיטה לניהול סיכונים בתחום ניהול הבטיחות וכן הלאה.
ככל שמתרבות דרישות הלקוחות\ המחוקק או בעלי העיניין למידה בתקני הניהול רבים יותר ,כך
רבים יותר הארגונים שמאמצים את גישת "מערכות ניהול משולבות IMS integrated -
.management systems

בארצות הברית מקובל להבחין בין גישת ה  integrated management systemsלבין גישת ה
 .combined management systemsהתרגום העברי משתמש גם למילה  combinedוגם
למילה  integratedבמונח "משולב" – כלומר שתי הגישות מתורגמות ל"מערכות ניהול משולבות"
אולם בכל זאת יש הבדל בין הגישות:

 Combined management systemsהיא מערכת ניהול מאוחדת  -כלומר שני תקנים או יותר
שהמשותף להם הוא תחום ההתעדה וכמו כן הם מבוססים על אותם משאבי ניהול .דוגמא טובה לכך הוא
ארגון הנסקר לתקן ניהול איכות ת"י  9001ותקן לניהול סביבתי ת"י  14001ולשניהם תחום התעדה זהה
ומבדק פנימי משותף ,פעולות מתקנות או מונעות משותפות וסקר הנהלה משותף .במערכות ניהול מאוחדות
יכול להיות מצב שבו חלק מהפעולות התקנות שייכות רק לת"י  9001או לתקן האחר.

אם ננסה לצייר את המערכת נקבל את האיור הבא :מער

כת פיננסית

מערכת
פיננסית
מערכת HR

ת"
9001
ת"י
14001

מערכת
תפעול

ת"י
XXXX
X

מערכת
XXXXX
כלומר  - Combined management systemsמערכת התקנים המאוחדת היא עוד תת מערכת
בתוך המבנה ניהולית \ תפעולית של הארגון ואינה מקושרת באופן ישיר לביצועים הכלכליים או
למערכת הפיננסית.
לעומתה  integrated management systemsמערכת ניהול משולבת קשורה באופן ישיר
לביצועים הכלכליים של הארגון ומערכת הפיננסית :נתונים פיננסים הם חלק מבסיס הנתונים ,פעולות
מתקנות\ מונעות במישור הכלכלי הם החלק מהפעולות המתקנות במערכת הניהול משלבת ,וכל פעילות
תפעולית מתורגמת גם לפעילות כלכלית שנתוניה הם חלק מתקני הניהול .למשל ,במערכת ניהול משולבת
טעות בשכר של עובד )מערכת פיננסית  (HR +תחשב לאי התאמה ,תיקון במאזני החברה בעקבות שינוי
סטנדרטים חשבונאים יחשב לפעולה מתקנת וכו'.

מבחינה סכמתית מערכת משולבת ה  integrated management systemsתיראה כך:

מערכת
פיננסית

ת"
9001

מערכת
תפעול

ת"י
14001

מערכת HR

ת"י
XXXX
X

מערכת
XXXXX

כלומר ,מערכת ניהול משולבת ,משולבת עם כל מכלולי הארגון ומקיימת אינטרקציה מלאה עם המערכת
הפיננסית שגם היא חלק ממערכת תקני הניהול.

מה באמת ההבדל?
האם מדובר בסמנטיקה בלבד? כמובן שלא .במערכת ניהול משולבת

integrated management

 systemsהשקיפות גבוה יותר .המערכת הפיננסית היא חלק ממערכת ניהול רחבה יותר ,ומאפשרת
לארגון ראיה ניהול כלכלית ובעלת משמעות לארגון.

דוגמא:
במפעל תעשייתי כימי במדינת אוטופיה ,שלמה המכשירן יצא לקריאה לתיקון מד לחץ בקו היצור .בדרכו
למקום הוא החליק בשלולית של חומר שמנוני ,נפל ושבר את הרגל .במערכת ניהול מאוחדת התאונה
תירשם כאקט תפעולי שבו תוחקרה התאונה ובוצעה פעולה מתקנת של טיפול בגורם לכתם השמן .במערכת
ניהול משולבת  integrated management systemsבה יש משקל גם המערכת הכלכלית,
יחושבו גם עלויות התאונה )דמי מחלה ,פינוי וכו( ,ואם המפעל חושב גם באופן כלכלי אמיתי יחושבו גם

עלויות אי האיכות :בעקבות התאונה הוזמן מכשירן אחר מהבית ועד הגעתו הקן היה מושבת כ 3שעות –
עליות התאונה היו איפה  3שעות של השבתה )הקו מייצר  $100000חומר לשעה( ,עלויות שכר של
הקריאה החריגה למכשירן שהיגיע במקום שלמה ,דמי מחלה ,שכר  3שעות ל 50עובדי יצור שפועלים על
הקו ולא עבדו בזמן ההשבתה ועוד.

דוגמא שניה:
באותו מפעל ,שסתום לחץ הידרוטרמי נפגם והקו הושבת .במחסן לא נמצא חלק רזרווי עקב עלויות גבוהות
)כל שסתום עולה  $1000ומידת אמינותו גבוה( ,שסתום חליפי הוזמן מהיצרן בגרמניה והיגיע לאחר  3ימי
השבתה .כל יום השבתה עלה למפעל  .$1000000במערכת ניהול מאוחדת ,תירשם התקלה ,יבוצע תחקיר
לגבי אי המצאות השסתום הרזרווי במחסן ותרשם פעולת תיקון .במערכת ניהול משולבת integrated
 management systemsתירשם התקלה ,יבוצע תחקיר וישולבו בו גם אלמנטים כלכליים כגון
הפסדים ,השפעת התקלה על חשבון הבנק וכו'.

עריכת מבדק משולב \ מאוחד
ת"י  19011קווים מנחים לעריכת מבדקים ,במהדורתו החדשה מתייחס לעריכת מבדקים משולבים דרך
הגדרת כישורי הסוקר :מתוך התקן )סעיף  7.2.3.2.1בתרגום חופשי(

 7.2.3.2.1סוקרים המבצעים מבדקים במערכות ניהול מאוחדות או משולבות
סוקרים המתעדים להצטרף לצוות הסוקרים במבדקים מערכות ניהול מאוחדות או משולבות
נדרשים ל:
כשירות נדרשת לעריכת מבדק בלפחות מערכת אחת מתוך המערכות הנסקרות בתנאי שצוות
המבדק כולל סוקרים אחרים בעלי כשירות נדרשת לכיסוי שאר מערכות הניהול הנותרות.
הבנה של יחסי הגומלין ושיתופי הפעולה בין מערכות הניהול השונות
-

ראש צוות הסוקרים המפקח על ביצוע מבדק מערכות ניהול מאוחדות או משולבות ,צריך שיהיה בעל
ה כישורים המוזכרים לעיל וכמו כן בעל כישורים לתיאום המבדק בין מערכות הניהול השונות.
כאמור ,גם ת"י  19011במהדורת העדכון מבדיל בין מבדק למערכת ניהול אחת )מבדק לתקן יחיד( לבין
מבדק ליותר ממערכת ניהול אחת .חשוב לשים לבל כי גם התקן מבדיל בין מבדק למערכת ניהול מאוחדת
לבין מערכת ניהול משולבת.

הדומה והשונה
הדומה בעריכת מבדק בה לידי ביטוי בכשירות הנדרשת בסעיף הראשון:

כשירות נדרשת לעריכת מבדק בלפחות מערכת אחת מתוך המערכות הנסקרות בתנאי שצוות
המבדק כולל סוקרים אחרים בעלי כשירות נדרשת לכיסוי שאר מערכות הניהול הנותרות.
בשני סוגי המבדק ,הן במבדק מערכות ניהול משולבות והן במבדק מערכות ניהול מאוחדות ,על הסוקר
להיות בעל כשירות והכרה של מערכת ניהול אחת לפחות מתוך מערכות הניהול הנסקרות .הכרת מערכת
הניהול הנסקרת היא הבסיס לעריכת המבדק :אי אפשר לבקש מטכנאי מחשבים לחוות דעה על כשירות
טיסה של מטוס משום שהוא אינו מתמצא ואינו מכיר את מערכות הטיסה .כך גם אי אפשר לבקש מסוקר
שכשירותו היא למערכת ניהול איכות לסקור מערכת ניהול לאבטחת מידע..
השונה בא לידי ביטוי בסעיף השני:

-

הבנה של יחסי הגומלין ושיתופי הפעולה בין מערכות הניהול השונות

מתוך ההגדרות אנו למדים כי במבדק מערכות ניהול משולבות יש אינטראקציה על המערכת הכלכלית,
ומכאן שהכשירות הנדרשת מסוקר במערכות ניהול משולבות היא גם יכולת הבנה של ההשלכות הכלכליות
ויחסי הגומלין בין מערכת הניהול הנסקרת והביצועים הכלכליים.

סיכום
מתוך למעלה מאות או אלפי מבדקים שערכתי בתקופת עבודתי ,נראה כי מרבית מערכות הניהול הנקראות
מערכת ניהול משולבות ,הן בעצם מערכות ניהול מאוחדות – מערות ניהול המתנהגות כתת מערכת בתוך
הארגון שאינה מקיימת אינטראקציה עם המערכת הכלכלית.

המעבר ממערכת ניהול מאוחדת למערכת ניהול משולבת היא השלב הבא בניהול ע"פ תקנים ,והוא בעל
משמעות כלכלית רבה לארגון :הדבר דומה לארגון שקנה מכונה יצרנית ב  $1000000והוא לא מפעיל
אותה כי הוא לא יודע לקרוא את הוראות ההפעלה .לכם זה נשמע הזוי או נשמע מוכר?

ראיון עם זוכת תחרות "הסוקר המצטיין" לשנת  2012במקום שלישי –
גב' אביבה ברגל
מהם השלבים הקשים ביותר ,לדעתך בביצוע מבדקים פנימיים?
לדעתי השלבים הקשים בביצוע המבדקים הם להביא את הנבדק להכרה שהוא לא במצב של "נחקר" אלא
משתף פעולה – ברגע שמשיגים את זה – המבדק זורם.
האם נבדקת ,כמנהלת יחידה ארגונית ,במסגרת המבדקים הפנימיים ?
כמובן -כל הזמן מתקיימים כאן מבדקים – פנימיים וחיצוניים – לאחרונה התקיים אצלי מבדק של מכון
התקנים על פעולותי בנושאי אבטחת איכות בענף שרשרת אספקה
צייני מהי דעתך בנוגע לשאלה האם יש הבדל משמעותי בין עריכת מבדק פנימי בארגון גדול או קטן )עד כ-
 30עובדים(  .כיצד ניתן לתמוך במבדקים בארגון קטן ,בו ההנהלה הנה גם הבעלים?
אין הבדל גדול – ברגע שמגיעים מוכנים למבדק – עם רשומות תיוג המבוססות על נהלים והוראות עבודה
שנכתבו על ידי נציגי הארגון – ההתייחסות היא שונה – יותר משתפת  ,פחות מלחיצה .בארגון גדול
המבדקים נעשים בצורה יותר נקודתית – וכך כל יחידה הופכת למעין "ארגון קטן".
המקבלת את את השם "סוקר" למושג  ? AUDITORאם כן ,איך את מגדירה את הסקר  /סקירה
לעומת המבדק ?
לדעתי ,המילה סוקר אינה משקפת את פעילות עורך מבדקים  .באמירה לסקור נושא  -מייצג תהליך בדיקה
פשטני ,לא מעמיק – ואילו בתהליך המבדק הנכון יש צורך להעמיק בבדיקה וגם להציע הצעות /המלצות
כמי שצופה וראוה מהצד.
האם את מתכוונת לבצע מבדקי איכות בעתיד הקרוב? איזה )צד א,ב,ג ( ? האם הכשרות שעברת בעבר
מכינות לדעתך לביצוע המבדק האמיתי?
בהחלט בכוונתי לערוך מבדקי איכות בקרוב – זה חלק מהגדת תפקידי .ההכשרות שהכינו אותי אכן נתנו
כלים לביצוע המבדק אך הניסיון מהווה נדבך חשוב בהצלחת המבדקים.
מהו ,לדעתך ,החשוב  :להיות מקצוענית בתחום הייעודי של הארגון ולקלוט בהליכה את עקרונות המבדקים
הפנימיים ,או להיות עורכת מבדקים בעל ניסיון רב ,ללא קשר ישיר עם טכנולוגיות הארגון בו הנך עובדת?
לדעתי יש להיות עורך מבדקים בעל ניסיון רב – יקל על הבנת עקרונות המבדקים הפנימיים ועל ביצוע
המבדק בפועל גם אם לא מקצוענים באותו תחום .יש בהחלט תחומים נקודתיים שיש צורך בהבנה וידיעה

רוחבית יותר – כמו איכות הסביבה ,חשמל וכדומה – שם נדרש הבודק להכיר חוקים על מנת לבדוק את
קיומם בתהליך המבדק.
האם ,לדעתך ,רצוי לתכנן מבדקים פנימיים גם בתחומים הכספיים ,האם על התהליך ולא על הערכים
הכספיים ? האם יש תחומים אחרים יחודיים אשר יש להכיל את ביצוע המבדק עליהם?
לדעתי ,על מנת למנוע תהליכים "לא חוקיים" יש לבצע מבדקים פנימיים גם בתחומים הכספיים – קבלת
החלטות ,נתונים ,בדיקות רוחביות ,חתימות נכונות ,בעלי עיניין ועוד.

כעורכת מבדק ,האם נתקלת בהתנגדות של הנבדק לצורת רישום הערותיך? איך פתרת את האי-נעימות ?
בהחלט נתקלתי בתופעות של סילוף ,חוסר שיתוף פעולה – אך עם הזמן והניסיון ניצלתי  2תכונות שלי –
אמפתיה והיותי אישה – מייד על תחילת המבדק אני מעבירה את המסר שהכוונה הינה לבדוק את
הפעילויות ,ובמידה ויש תחומים שאינם תואמים – ביחד נשנה או נתאים אותם לנהלים  -וכל זאת באווירה
נעימה  ,לא מלחיצה .לפני המבדק אני בודקת מי יעמוד מולי – מנסה למצוא נושאים אישיים שיהוו שינוי
אוירה – וזה עובד!!
האם את נוהגת להקריא את הראיות  /ממצאים במהלך המבדק ורק לאחר אישורם על ידי המלווה ,רושמת
אותם דף הממצאים ?
בהחלט !! חלק משיתוף הנבדק  -מקריאה את הראיות ובמידה ויש דברים שלא הובנו כהלכה – שזה המקום
לשנותם.
מה היית משנה בתהליכי המבדקים שהנך עורכת )צד א',ב' ,ג' ( ?
המלצתי לבדוק תהליכים ולאו דווקא נושא אחד
צייני מקרים מעניינים ,בעיות או אירועים בהם נתקלת במהלך מבדקים פנימיים .כיצד פתרת מקרים אלו
או מה היו השלכות המקרים על המשך עיסוקך כאודיטורית ?
ביצוע מבדק בעקבה ,ירדן לאישור חברה ליצור שקי ענק – היה מעניין לשהות במחיצת העובדים והמנהלים
במשך יומיים – לשמוע מהם על עבודתם ,על מה שחושבים עלינו ולהבין שכולנו בסופו של דבר בני אדם.
ברגע שדיברנו על הבית – על הבעיות עם הילדים וכדומה – הקרח נשבר והמבדק זרם  -מנכ"ל החברה
מקורב לבית המלוכה ולן לקח אותי לסיור למקומות בעקבה שאחרים  ,גם בני המקום ,לא רשאים להגיע
אליהם.

תחרות סוקר מצטיין שנת 2012
בטקס חגיגי במסגרת מליאת הכינוס הבינלאומי ה 19-במלון רמדה בירושלים ) 22-24באוקטובר
 ('12הוענקו פרסי האיגוד הישראלי לאיכות לסוקרים המצטיינים .שחר בן נון ,מרכז מיזם סוקר מצטיין,
הכריז על הזוכים לשנת :2012

מקום ראשון  -רס"ן טוביה אושרי מחיל האוויר .טוביה משמש קצין מדור הבטחת איכות ומרכז את סיקורי
האיכות בחיל האויר .משמש כעורך מבדקים בכיר מזה חמש שנים .בעבודתו מבצע מעל  100מבדקי איכות
בשנה .ניסיונו מצטבר לכ 500 -סיקורים בתעשייה ובחיל .תרם לבניית מתודה לסיקור בנושאי רוחב הצגת
ממצאים כתמונת מצב.

מקום שני  -עודד סיטרואן משרות בתי הסוהר .עודד משמש מנהל האיכות של מערך התעסוקה בשב"ס.
בעל ניסיון של  14שנים כעורך מבדקים .בעבודתו תרם רבות לשיפור תהליכי המבדק ללקוחות פנימיים
וחיצוניים כאחד.

מקום שלישי – אביבה ברגל מתרכובת ברום .אביבה עוסקת באבטחת איכות ענף שרשרת אספקה ומנהלת
פרויקטים 14 .שנים סוקרת איכות בארץ ובחו"ל .מתמקדת בשיפור תהליכי איכות בשרשרת ההספקה.
עוסקת בתרומה לקהילה במועדונים לילדים קשיי יום בבאר שבע.

ש מות 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
6043753-03
04-8775629

052-6369005
050-7232349
4967212-054
050-5725209

 צור.שלהבת ל
רייניש שי
מילרד אברהם
אנדרי פישהוף

