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מה בעיתון?

חברים שלום,

ארגון פתרונות ושרות במוטורולה סולושנס
ישראל משנה את הליך המבדקים ,אמנון
מרגלית  -עמ' 2

זה עתה סיימנו את הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי לאיכות.
בכנס היתה השתתפות ערה מכל מיגזרי המשק .בכנס הובלנו
שני מושבים -האחד הובילה ליאת מילוא ועסק "במחווית לקוח
בתהליך המבדק" השני הובילה ד"ר שלהבת צור ועסק

הזוכים בתחרות השנתית של הסוקר
המצטיין  - 2014ד"ר שלהבת צור -עמ' 4

ב"מבדקי איכות לשירות לקוחות ".
ברצוני להודות לשני יושבי הראש ולכל המרצים שנטלו חלק

ראיון עם ליאורה אברהם ,זוכת תחרות
סוקר מצטיין  ,2014שלהבת צור עמ' 6

במושבים אלה .בכנס קיימנו גם את טכס הסוקר המצטיין לשנת
 .2014זה הטכס העשירי שאנו מקיימים .תודה לחברי ועדת
השיפוט של התחרות :ד"ר אביגדור זוננשיין ,ד"ר שלהבת צור,

שמות חברי פורום מבדקים פנימיים  -עמ'
8

מר ראובן רבינוביץ ,מר שי רייניש ולעבדכם -שחר בן נון.

חברים אני חוזר ומבקש יותר מעורבות יותר מאמרים על
הנושאים שחשובים לנו,ולאופן ביצוע המבדקים
בברכה,
שחר בן נון
יו"ר המיזם

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

זהו האודיטון האחרון לשנת  .2014העיתון הבא יחגוג 30
עותקים .אכן זה מראה על התעניינות וקריאה שלכם .אם ידוע לכם
על עובדים להם קשר עם הנושא שלנו ויהיו מעוניינים להצטרף

עורך משנה – שחר בן נון
sbennon@bezeqint.net

לרשימת התפוצה -אנא העבירו אלי את המייל שלהם ונצרפם .ידוע
לנו כי לא כל העוסקים בתחום נגישים לעיתון זה .העיתון גם

מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

מתפרסם באתר האיגוד ומאפשר לעיין בו באופן מקוון .עם זאת,
לנוחיותכם ,הוא יכול גם להגיע ישירות למייל שלכם .אולי כך תוכלו
להיות שותפים פעילים יותר בהופעתו ובהופעת מאמריכם בעיתון

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

זה.
טל"ח

בברכה,
ד"ר שלהבת צור
עורכת ראשית

ארגון פתרונות ושרות במוטורולה סולושנס ישראל משנה את הליך המבדקים
אמנון מרגלית *

בשנת  2014החלו להישמע "רינונים" על התקן המחודש  . Iso9001:2015דיברו על שינוי
גדול  ,על ירידה מדרישות מהותיות ועל שינוי תפיסה כולל .ארגון פתרונות ושרות במוטורולה סולושנס
ישראל דואג מאז ומתמיד להיות ממובילי האיכות בשרות בקרב ארגוני האלקטרוניקה בישראל ובתוך
מוטורולה סולושנס נחשב ארגון זה לראש וראשון במערכת ניהול האיכות .כדי לשמור על מעמדו זה חייב
הארגון להיות מעודכן בכל החידושים והחדשות בעולם האיכות.
אשר על כן החל הארגון כבר ב  2014להתאים עצמו לתקן הצפוי והשינוי הראשון הורגש בניהול
ובתכנים של המבדקים הפנימיים .כאמונים על גלובליזציה ,יזם ארגון האיכות העולמי של מוטורולה
סולושנס שני בסיסי ידע משותפים  :תוכנית מבדקים פנימיים עולמית שבה לכל אחד מתתי הארגונים היה
את החלק שלו ותוכנית חדשנית ומתקדמת לזיהוי ,הסמכה ,מיתוג וקידום עורכי מבדקים פנימיים .כמה
מילים על התוכנית לזיהוי וקידום עורכי מבדקים פנימיים  :ארגון האיכות זיהה צורך בדירוג עורכי
מבדקים פנימיים .הוגדרו "מדרגות" כמו "בוחן חדש" " ,בוחן מנוסה" " ,בוחן מומחה" ו"בוחן מוביל"
כשלכל מדרגה קריטריונים ברורים של ותק בעריכת מבדקים ,עמידה ביעדי ביצוע מבדקים ,הערכה ע"י
עורך מבדקים בכיר ושביעות רצון הנבדקים .התוכנית גובשה במהלך  2014ותיושם במהלך  2015על כל
עורכי המבדקים הפנימיים בחברה.
תוכנית המבדקים הפנימיים הופצה לכל עובדי החברה כך שכל עובד בכל החברה ידע בדיוק מתי יהיה
מבדק ,מה יהיו נושאי המבדק ומי יהיו עורכי המבדק – שקיפות מלאה .לא זאת אף זאת התכנים
המסורתיים שלאורם נערכו מבדקים בשנים קודמות שונו ועברנו לבחון "נקודות צומת בתהליך" .
מה זה אומר ? בכל תת קבוצה ,קבוצה ,תת ארגון ואפילו בהנהלה ,היה על הנבדקים להכין תרשים זרימה

של התהליכים הנהוגים אצלם ביום -יום .ידענו מראש שלרוב הקבוצות הנבדקות  ,אם לא לכולן ,יש כבר
תרשימי זרימה מוכנים מתוקף העבודה לפי נהלים ותיעוד זה שנים .אולם ,בשונה משנים קודמות נבחנו
בכל תהליך "נקודות צומת" שבהן פוגש התהליך המוצג כניסה של תשומות מתהליך של קבוצה אחרת או
מתפוקה של עובד שאמורה להתחיל תהליך של עובד אחר  .או אז נשאלו שאלות כמו מה יקרה אם
התשומה המתבקשת לא תגיע בזמן או לא תגיע בכלל ,מה יקרה אם התשומה המתבקשת תגיע לפני הזמן,
מה יקרה אם התשומה המתבקשת לא תעמוד בדרישות האיכות של הלקוח הסופי בתהליך ועוד "בירורים"
שנועדו לקבוע שתי רמות סיכון :הסיכון שהתהליך לא יתבצע והסיכון ללקוח הסופי מאי ביצוע התהליך.
ניתוח סיכונים אלו הביא את עורך המבדקים הפנימיים לעבוד ביחד עם הנבדקים על אמצעים לנטרול או
צמצום האפשרות למימוש הסיכון מצד אחד ולמזעור ההשפעה על התהליך אם הסיכון בכל זאת התממש .
מי אחראי? בהתאם לרוח החדשה הנושבת בעולם האיכות לא משאירים את הנבדק עם האחריות להקמת
תהליך למניעת הסיכונים .האחריות היא משותפת כשעורך המבדקים תורם את הידע של המתודולוגיות
השונות לפתרון בעיות והנבדק תורם את הידע המקצועי ויחד פותרים "צומת אחרי צומת" תוך הליך בריא
של ניהול סיכונים וטיפול בסיכונים המתגלים בעת המבדק הפנימי .אנו ממשיכים בתלם של "היפוך
הסמכויות" בעולם האיכות כשמצד אחד עוברת האחריות לאיכות הביצוע למנהלים ולעובדים עצמם ומצד
שני עוברת האחריות ך"סגירת" ממצאי המבדקים הפנימיים לעורך המבדקים ביחד עם איש המקצוע.

לסיכום :ארגון פתרונות ושרות של מוטורולה סולושנס ישראל שינה את תהליך המבדקים הפנימיים
כהכנה לתקן ה  Isoהחדש שיצא בשנה הבאה ויצא לחריש עמוק של כל התהליכים בארגון תוך הובלת
השינוי בחברה כולה ותוך הצטרפות לתהליכים הקורים בתחום המבדקים הפנימיים בארגון האיכות
העולמי של החברה והכל מתוך ראיית הלקוח הסופי  ,שמירה על נאמנותו ושביעות רצונו .זוהי התרבות

הארגונית שלנו וכולנו שותפים לתהליך תוך שההנהלה יודעת להנחיל את המגמות והאסטרטגיה המבוקשת
עד לאחרון העובדים.

* אמנון מרגלית  ,מנהל איכות ומצוינות ארגונית בארגון פתרונות ושירות ישראל במוטורולה סולושנס ישראל .מנהל
שירות חוץ של מוטורולה סולושנס ישראל.בעל חגורה ירוקה במתודולוגית  . Six- Sigmaבוגר ניהול עסקי בכיר
בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א.בעל תואר  ICMQומוסמך האיגוד הישראלי לאיכות כמנהל מערכות איכות וחבר
האיגוד .מוסמך לבוררות משפטית ע"י מכון יתרו .מנחה צוותי שיפור בשלטון המקומי במסגרת ארגון צ.א.ל.ה.טוען משפטי
במדור לאכיפה אזרחית במועצה הישראלית לצרכנות

הזוכים בתחרות סוקר מצטיין לשנת 2014
שלהבת צור
במסגרת כנס האיכות הבינלאומי שנערך בחודש נובמבר ,הוענקו תעודות לזוכים בתחרות השנתית של
הסוקר המצטיין .בצוות השיפוט היו שותפים ד"ר אביגדור זוננשיין ,ד"ר שלהבת צור ,ראובן רבינוביץ ,שי
רייניש ושחר בן נון .הזוכים בתחרות הם:
במקום ראשון זכתה גב' ליאורה בן אברהם מרפא"ל .עובדת במחלקת איכות של מיפל"ן חטיבת חימוש
משנת  .2002בעלת תואר שני במדעים ובהבטחת איכות .הובילה את התעדת מיפל"ן לתקן  ISOבשנת
 .2008מעורבת בהחדרת מודל מצויינות  .EFQMהקימה את מערך ההסמכות במערכת  ERPשל רפא"ל.
שותפה לפורום עורכי מבדקים ברפא"ל .מתנדבת בחניכה ב"בית קסלר" מוסד שיקומי בקריית חיים

במקום שני זכתה גב' מירב אבינועם מויאל ממרלו"ג תנובה דרום .מנהלת איכות ועורכת מבדקים
ראשית במרלו"ג עם וותק של  9שנים כעורכת מבדקים .היקף ביצוע שנתי כ  20מבדקים .תורמת לקהילה
במסגרת אימוץ יחידת שלד"ג של חיל האויר.
במקום השלישי זכה מר גבי היימס מחברת נילית .גבי עובד בנילית משנת  .1999משנת  2010מנהל
הדרכות כלל מפעלי 2008 .הוסמך כעורך מבדקים ומקיים מבדקי איכות בכ 32 -יחידות מישנה .הוביל
פרוייקט מצויינות  . TOPמסייע בספריה העירונית בקרית ים כחלק מתרומתו לקהילה.

בתמונה -מימין ,יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות דב פרי ,סיו"ר האיגוד הישראלי לאיכות שחר בן נון,
הזוכים :מר גבי היימס )מקום שלישי( ,גב' מירב אבינעם )מקום שני( ,ליאורה בן אברהם )מקום
ראשון(.

ראיון עם ליאורה אברהם ,זוכת תחרות סוקר מצטיין 2014
שלהבת צור

ראיינתי את ליאורה אברהם והפניתי לה מספר שאלות בכתב :
פרטים על הרקע המקצועי שלך הרלוונטי לתחום ,כולל זכייה בפרס האחרון:
עובדת ברפאל ,במחלקת האיכות משנת  .2002בעלת תואר ראשון  B.Aרב תחומי במגמת מחשבים
ומערכות מידע – מכללה אקדמית עמק יזרעאל ותואר שני MS.c ,מגיסטר במדעים בהבטחת איכות
ואמינות ,הטכניון חיפה .
את עבודת הגמר שלי בלימודי המגיסטר ,עשיתי בנושא "אפקטיביות מבדקים פנימיים" ברפאל ומאז אני
עוסקת בתחום באופן רציף.
במהלך עבודתי ברפאל עברתי הכשרות והשתלמויות רבים בנושאי עריכת מבדקים לתקני האיכות
 AS9100 ,ISO9000ומודל ה.EFQM-
כחלק מעבודתי אני מבצעת מבדקי צד א' בארגון ולעתים עורכת מבדקים ביחידות אחרות ברפאל.
עוסקת רבות בכתיבה והטמעת שיטות ונוהלי עבודה ,הדרכות עובדים ועורכי המבדקים בארגון.
ב 11/2014-היו לי הזכות והכבוד לייצג את רפאל בתחרות ארצית של עורך מבדקים מצטיין ,מטעם האיגוד
הישראלי לאיכות וזכיתי במקום הראשון.
מהם השלבים הקשים ביותר ,לדעתך בביצוע מבדקים פנימיים?
השלב הקשה ביותר הינו לגרום לנסקר לשתף פעולה עם המבדק ,מתוך הבנה אמיתית כי המבדק מביא
לשיפור תהליכי המוקד.
הדבר מחייב הטמעת תרבות ארגונית תומכת ומקדמת את הנושא וכן ביצוע מבדקים אפקטיביים המוכיחים
את עצמם בשטח.
האם נבדקת ,כמנהלת יחידה ארגונית ,במסגרת המבדקים הפנימיים ?
אני נסקרת אחת לשנה במבדק פנימי שנערך במחלקתי )מחלקת הבטחת איכות( .הנסקר הראשי הינו
הממונה הישיר שלי ,ואני נסקרת יחד עימו כממונה על נושא המבדקים בשטח.
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?
כאשר עורך המבדקים הינו מקצועי ואיכותי ,הוא יצליח להפיק מבדק טוב בכל סוג של ארגון ,ללא תלות
בגודלו.
גם בארגון קטן ,שבו ההנהלה היא הבעלים – במידה והמבדק הינו אפקטיבי ויציף פערים אמיתיים להנהלה,
הבעלים ישתפו פעולה ויקדמו את הטיפול בפערים.
המקבלת את את השם "סוקר" למושג  ? AUDITORאם כן ,איך את מגדירה את הסקר  /סקירה
לעומת המבדק ?
על פי תפיסתי ,מבדק האיכות הינו רחב יותר מפעילות הסקר ,ומכיל נושאי רוחב הנגזרים מתקני מערכות
הניהול השונים )איכות /בטיחות /איכות הסביבה /אחריות חברתית וכו'( .מטרת המבדק לבדוק את מידת
ההתאמה של היחידה ביעדי הארגון ,שיטותיו ,ותקני מערכות הניהול השונות הקיימות .לעומת סקר ,הנתפס
בעייני כפעילות ממוקדת יותר לבדיקת התאמת תהליך /פעילות בדרישות לקוח /מפרט ספציפיים.

האם את מתכוונת לבצע מבדקי איכות בעתיד הקרוב? איזה )צד א,ב,ג ( ? האם הכשרות שעברת בעבר
מכינות לדעתך לביצוע המבדק האמיתי?
אני מתכוונת לבצע מבדקי איכות בתקופה הקרובה והרחוקה ,כחלק מתפקידי .המבדקים אותם אני מבצעת
הינם מבדקי צד א' .ההכשרות ,ובעיקר ניסיוני בתחום ,הכינו אותי בצורה טובה לביצוע המבדקים.
מהו ,לדעתך ,החשוב  :להיות מקצוען בתחום הייעודי של הארגון ולקלוט בהליכה את עקרונות המבדקים
הפנימיים ,או להיות עורכת מבדקים בעל ניסיון רב ,ללא קשר ישיר עם טכנולוגיות הארגון בו הינך עובדת?
לצבירת ניסיון וידע בתהליכי הארגון קיימת תרומה ממשית לעורך המבדקים במסגרת ביצוע המבדק .הנ"ל
תורמים למבדקים אפקטיביים יותר ,עם היבטים מקצועיים הרלוונטיים ליחידה.
עם זאת ,עריכת מבדקים הינה מקצוענות בפני עצמה ,אשר מצריכה עורך מבדקים בעל יכולת להבנת
תהליכים /ראיה רוחבית ו"ראש פתוח" ,לשם הבנת תהליכי המוקד הנסקר והנושאים המרכזיים שבהם הוא
מטפל) .אחרת המבדק עלול להיות לא אפקטיבי וייצור אנטגוניזם מצד הנסקרים(.
בהתאם לכך ,המלצתי הינה כי מבדק יבוצע בהובלת עורך מבדקים מקצועי ובעל ניסיון ,בליווי של מומחה
תוכן ,אשר יגרום לשיפור האפקטיביות של מבדקים.
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?
ניתן לבצע מבדקים גם בתחום הכספים .תהליכים נוספים שניתן לסקור :משא"ן ,תיעוד ,ניהול מטות/
פרויקטים.
כעורכת מבדק ,האם נתקלת בהתנגדות של הנבדק לצורת רישום הערותיך? איך פתרת את האי-נעימות ?
בד"כ אני לא נתקלת בהתנגדות לרישום הערותיי .ניסוח הממצאים מתואם עם המוקד הנסקר טרם הפצת
המבדק.
כעורכת מבדק -האם את נוהגת להקריא את הראיות  /ממצאים במהלך המבדק ורק לאחר אישורם על ידי
המלווה ,ירשמו אותם דף הממצאים ?
אני מקפידה לעבור על הממצאים העיקריים של המבדק בשיחת הסיכום .טיוטת המבדק נשלחת לנסקרים
להתייחסות לפני הפצה רוחבית.
מה היית משנה בתהליכי המבדקים שהנך עורכת )צד א',ב' ,ג' ( ?
חשוב לתחום לפרק זמן סביר את תהליך המבדק ,כך שיהיה מבדק אפקטיבי ומעמיק אשר מתמקד בעיקר
מבלי "להימרח בזמן".
בנוסף מקפידה על ציוות מומחי תוכן לתהליכים מיוחדים  /מורכבים.
צייני מקרים מעניינים ,בעיות או אירועים בהם נתקלת במהלך מבדקים פנימיים .כיצד פתרת מקרים אלו
או מה היו השלכות המקרים על המשך עיסוקך כאודיטור?
במהלך המבדקים נתקלתי ,בראשי מוקדים נסקרים ,אשר לא הכירו דרישות המעוגנות בנהלי היחידה.
במקרים אלו ,נהגתי לבצע הדרכות ממוקדות במוקדים ,להצגת הנהלים והדרישות הרלוונטיות וכן להציג
לראש המוקד כיצד מוקדים אחרים בשטח פועלים לשם עמידה בדרישות אלו.

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

07-22446260

052- 4708006
03-5354045
052-2775072

מלין חנן

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

04-8384254

052-3258537
052-6369005
050-7232349
4967212-054

רבינוביץ ראובן
 צור.שלהבת ל
רייניש שי
מילרד אברהם

6043753-03

