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חברים שלום,

מה בעיתון?

כפי שציינתי באודיטון הקודם ,אנו נערוך את הכנס השנתי

עריכת מבדקים פנימיים – מפעל נילית
וינבלום לילך  -עמ' 2

לעורכי המבדקים ביום חמישי ה 15/5/14 -במכללת נתניה
)פרטים יפורסמו בנפרד( .הכנס יתמקד במבדקים לשיפור

מבדקים בתחום גידול בעלי חיים -בהפניית
ד"ר שלהבת צור -עמ' 4

השרות .בארגון הכנס הושקעו מאמצים רבים לכן אני מזמין את
קהיליית עורכי המבדקים לבוא ,לשמוע ולהינות.
ב 16/2/14 -חיל הים אירגן כנס איכות לאנשי האיכות בחיל.

הזמנה לכנס השנתי של עורכי מבדקים
פנימיים עמ' 5

נכחתי בכנס אכן היה מרשים ומאורגן להפליא .בנובמבר השנה
יתקיים כנס האיכות השנתי של האיגוד הישראלי לאיכות.
בכנס אנחנו מארגנים שלושה מושבים שיעסקו במרכזיות

עורך מבדקים – קח אחריות על הממצאים
אמנון מרגלית – תקציר הרצאה עמ' 6

הלקוח.
בחודש יוני השנה נפרסם קול קורא לתחרות הסוקר המצטיין

שמות חברי פורום מבדקים פנימיים  -עמ'
7

לשנת  .2014אני מצפה ממנהלי האיכות ומנהלי הארגונים
המוסדיים ,לשלוח מועמדים לתחרות ובכך להביע הוקרה
לעובדי האיכות שעושים מלאכתם כל השנה במסירות
ובאחראיות .אני מאחל לכל אנשי האיכות ולבני משפחותיהם
חג פסח שמח ,כשר ומהנה.
בברכה,
שחר בן נון
יו"ר המיזם

חברי המערכת:
עורכת ראשית -ד"ר שלהבת ל .צור
shalheve@technion.ac.il

זהו האודיטון הראשון לשנת  .2014הרבה נעשה מאז יצא
עורך משנה – שחר בן נון
sbennon@bezeqint.net

האודיטון הראשון לאור .מאמצים רבים מושקעים על מנת להעביר
אל יכם מידע ומאמרים מעניינים ולתת לכל המגזרים יצוג הולם

מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

בתחום המבדקים .ה"מגזר השלישי" מהווה חלק חשוב בפעילותו
העניפה בתחום האיכות והמצויינות .טרם ראינו באודיטון מאמרים
ממגזר זה .היינו מאד רוצים להציג כאן את יחודיותו של המגזר

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

בביצוע מבדקים .לקראת פסח ו"מבדקי החמץ הביתיים" אאחל
לכולם חג שמח ומהנה.
טל"ח

ד"ר שלהבת צור
עורכת ראשית

עריכת מבדקים פנימיים – מפעל נילית
וינבלום לילך *

מפעל נילית  ,מייצר פולימרים וחוטי ניילון משנת  1974באזור התעשייה רמת גבריאל במגדל
העמק .נילית מותעדת לתקנים  ISO 9001:2008ו. OHSAS 18001 -

חברת נילית היא חברה

גלובלית ולה מספר אתרי יצור ברחבי העולם .באתר מגדל העמק  4מפעלי יצור ומחלקות תומכות .
מערך האיכות בנילית כולל  :מנהל הבטחת איכות – מנהל את מערכת ניהול האיכות ומתחזק את מערכת
התיעוד ברשת המחשבים הפנימית במפעל ,כך שכל הנהלים והוראות העבודה נגישים וזמינים לכל עובד.
בכל מפעל קיימת מעבדה לבדיקות בתהליך ומחלקת ביקורת סופית ואריזה  ,שבודקת  100%תוצרת גמורה
לפני אריזה ללקוח.
מערך האיכות כולל כ 6 -עורכי מבדקים פנימיים  .כל עורכי המבדקים מוסמכים .עורכי המבדקים הפנימיים
הם עובדי נילית  ,בד"כ עובדים ותיקים בחברה שמכירים היטב את תהליכי העבודה ,בעלי תפקידים שונים
מכלל מחלקות החברה ומפעלי היצור.
תוכנית מבדקים שנתית  ,כוללת את כל סעיפי התקנים להם נילית מותעדת .אתר מגדל העמק מחולק ל32 -
יחידות נסקרות.
עבור כל יחידה נעשה מיפוי של סעיפי התקנים הרלוונטיים ליחידה  ,ובכל מבדק נסקרים כל הסעיפים.
המבדק נערך עפ"י דרישות התקן לעריכת מבדק פנימי :תוכנית מבדק  ,שיחת פתיחה  ,קביעת לו"ז ומלווים,
שיחת סיכום.
במהלך המבדק נרשמים הממצאים על גבי טופס מבוקר  ,והוא מהווה חלק מרשומות המבדק.
בשיחת הסיכום מוסרים את עיקרי הממצאים .
הסוקר מסכם את המבדק ומרכז ע"ג טופס מבוקר את רשימת אי ההתאמות ומוסר אותם יחד עם רשומות
המבדק למנהל האיכות.

מנהל האיכות מתאם פגישת סיכום עם היחידה הנסקרת ובה מציגים את אי ההתאמות שנמצאו  ,מחליטים על
פעולות מתקנות ועל זמן לסגירת אי ההתאמות.
מנהל האיכות שומר בקובץ מרכז את אי ההתאמות לכל יחידה .
נרשמים סה"כ אי ההתאמות בבטיחות ואי ההתאמות לאיכות.
לכל אי התאמה במבדק יש סטטוס  :פתוח/סגור.
כל זמן שיש אי התאמות פתוחות במבדק  ,המבדק כולו מסווג בסטטוס פתוח.
כאשר כל אי ההתאמות נסגרות המבדק עובר לסטטוס סגור.
ניתוח סטטיסטי למבדקים הפנימיים מוצג בסקר הנהלה וכולל  :סה"כ מספר אי התאמות לכל תקן  ,ניתוח
הסיבות העיקריות לאי ההתאמות  ,אי התאמות חוזרות לסעיף בתקן והדרך לטיפול ומניעתם בעתיד
והשוואת הפרמטרים לשנים קודמות.
* וינבלום לילך  -מהנדסת איכות ,נילית מגדל העמק

מבדקים בתחום גידול בעלי חיים
()בהפניית ד"ר שלהבת צור

 סיכום מאמר בנושא חשיבות-  אשר לא נפגשים איתו בדרך כלל בביצוע מבדקים,ולנושא קצת שונה
 ניתן, לקריאת המאמר השלם.(המבדקים )צד שלישי( בתחום גידול בעלי חיים )למזון ולצרכים אחרים
:לפנות למקור
Eicher, Susan, D., “Why Should I Know About Animal Welfare Audits?”, Tri-State Dairy
Nutrition Conference, Livestock Behavior Research Unit, April 2006, p.p 65-70,

(http://tristatedairy.osu.edu/Eicher.pdf )

===========�
^ åáã ~ä=Üì ëÄ~åÇêó=ëÜçì äÇ=ÄÉ=Éèì áî ~äÉåí=íç ~åáã ~ä=ï ÉäÑ~êÉI=éêçî áÇáåÖ=ÅäÉ~åI=Çêó
~åÇ=Åçã Ñçêí~ÄäÉÜçì ëáåÖI=åì íêáíáçå=Ä~ä~åÅÉÇ=Ñçê=ëí~ÖÉ=çÑ=äáÑÉ
I=íê~áåÉÇ Éã éäçóÉÉëI=é~áå
ÅçåíêçäI=Éì íÜ~å~ëá~ éêçÖê~ã ëI=~åÇî ÉêáÑáÅ~íáçå=íÜ~í=íÜÉëÉ=åÉÉÇë=~êÉ=ÄÉáåÖ=ã ÉíK=_ì í=Ä~Åâ
íç=íÜÉ=çêáÖáå~ä=èì ÉëíáçåI=ï Üó=ëÜçì äÇ=f=âåçï =~Äçì í ~åáã ~ä=ï ÉäÑ~êÉ=~ì Çáíë\ =c áêëíäóI=íç
ã ~âÉ=~å=áåÑçêã ÉÇÇÉÅáëáçå=êÉÖ~êÇáåÖé~êíáÅáé~íáçå=áå=íÜÉ=éêçÖê~ã ë=íÜ~í ~êÉ=çÑÑÉ
êÉÇK
a ~áêó=n ì ~äáíó=^ ëëì ê~åÅÉ=RJpí~ê=éêçÖê~ã áë=~å=~ëëÉëëã Éåí=~åÇ=î ÉêáÑáÅ~íáçåL~ì Çáí
éêçÖê~ã Ks ~äáÇì ë=áë=~å=~ëëÉëëã Éåí=~åÇ=~ì Çáí=éêçÖê~ã Ke ì ã ~åÉ=c ~êã =^ åáã ~ä=`~ êÉ
éêçî áÇÉë=~å=çééçêíì åáíó íç=ÄÉÅçã ÉÅÉêíáÑáÉÇ=Ñçê=~=åáÅÜÉ=ã ~êâÉí=éêáçê=íç é~êíáÅáé~íáçå=áå
íÜ~í=ã ~êâÉíK=mêÉ
ëÉåíäóI=óçì =ï áää=åÉÉÇíç=~ëâ=óçì êëÉäÑI=ï ÜáÅÜ=éêçÖê~ã =ï áää=ÄÉåÉÑá
í=óçì ê
çéÉê~íáçå\ =a ç=óçì =ï ~åí=çê=åÉÉÇ=íç=ëÉää=íç=~=ã ~êâÉí êÉèì áêáåÖ=~ì Çáíë\ =v çì =ï áää=éêçÄ~Ääó
Éî Éåíì ~ääó=åÉÉÇíç=é~êíáÅáé~íÉ=íç=êÉã ~áå=Åçã éÉíáíáî ÉK=` çëí=áë éêÉëÉåíäó=ÄÉáåÖ=Åçî ÉêÉÇ=Äó
éêçÇì ÅÉêëK=e çï Éî ÉêI áå=Çì É=Åçì êëÉI=íÜÉ=èì Éëíáçå=ï áää=ÄÉÅçã É=�
`~ å=f ~ÑÑ
ç êÇ=åçí=íç
é~êíáÅáé~íÉ\ �
K�
=EéK=STFK

לקראת כנס האיכות הבינלאומי שיערך השנה ,אנו מביאים כאן תקציר של אחת מההרצאות.
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הנושא  :עורך מבדקים – קח אחריות על הממצאים
אמנון מרגלית

אחריות היא בעצם ראשי תיבות :אני חש ראוי יוזם ומוכוון תוצאות ....
לקחת אחריות מתבטאת באחריות שעורך המבדקים לוקח כלפי עצמו ,כלפי הנבדקים ובייחוד כלפי
התוצאות .לקחת אחריות זה להודיע כי עורך המבדקים מעורב  ,חלק מהעשיה  ,חלק מהתוצאות ובמיוחד
חלק מהפתרון.
הכי קל זה לבוא  ,לבדוק  ,למצוא ממצאים כאלה ואחרים ו"לזרוק" את האשמה או את האחריות על אחרים.
ניתן לצפות מעורך מבדקים לתקן את דרכיו  ,לבדוק לאלו מהממצאים תרמה התנהלותו המקצועית ,אלו
דרכים יש כדי לשפר את התוצאות ולהוביל מהלך של פעילות מתקנת ופעילות מונעת
אם נודה על האמת  ,הרי למי יש את היכולת לראות טוב יותר מכולם את הדרך לפתרון הנכון? למי יש את
היכולת למצוא תרופה לכל ממצא ? מי אמור לדעת ולהוביל צוותי שיפור ? הרי ברור שנצביע על איש
האיכות  ,על עורך המבדק כי הוא הוא האיש שיודע טוב מכולם איך להתקדם ,להשתפר ולהוביל שינוי.
אנשי איכות מכווני מטרה ,מלומדים ומקצועיים יכולים לתת לארגון את ה "משהו הנוסף"  ,את קצה החוט
להצלחה  ,להתוות את הדרך הנכונה להיות ארגון לומד ,ארגון המשתפר תמידית וארגון שמגיע ,בסופו של
יום למימוש יעדיו האסטרטגיים....
ההרצאה בנושא תשים את הלקוח במרכז כשעורך המבדקים לוקח על עצמו לייצג מול הנבדקים את הלקוח,
את רצונותיו ,את מטרותיו ואת הצרכים הנסתרים שהמענה עליהם הוא בבחינת ערך מוסף ללקוח תוך שאנו
זוכרים שלקוח מרוצה מגלה נאמנות וגם מביא לקוחות נוספים אחריו.
* אמנון מרגלית  -מנהל איכות ומצוינות ארגונית בארגון  Solutions & Services Israel & SSAשל מוטורולה
סולושנס ישראל.

שמות חברי פורום מבדקים פנימיים

e-mail

פקס

טלפון

שם ומשפחה

sbennon@bezeqint.net
avigdorz@rafael.co.il

9569569-09
8795254-04

5536492-050
8795101-04

נון שחר-בן
זוננשיין אביגדור

2891773-052

wolfsony@icl-ip.com

08- 6276076

08- 6297006

וולפסון יאן

hanan@c-point.co.il

5354045-03

052- 4708006
03-5354045
052-2775072

מלין חנן

reuven@sii.org.il

6465205-03

6465324-03

רבינוביץ ראובן

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

04-8384254

052-6369005
050-7232349
4967212-054

3258537-052

6043753-03

 צור.שלהבת ל
רייניש שי
מילרד אברהם

