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מרץ 2013

לכל חברי האיגוד,ולחברי הפורום שלום,

מה בעיתון?
ביצוע מבדקים פנימיים בתחום
הבטיחות בתעבורה בחברת "שי
תובלה בע"מ" ,בוריס קוטל ד"ר שלהבת
צור  -עמ' 2

חשיבותו של המבדק הפנימי
בתהליכי הייצור ,מילארד אברהם  -עמ'

חברים ,התחלנו את שנת  2013בארגון כנס עורכי המבדקים
השנתי שיערך במלון "הרודס" ברח' הירקון בת"א .הזמנות
יפורסמו לארגונים המוסדיים עד ה) 15/3/13מספר המקומות
מוגבל ( .נא לשריין מקומות )ראו פרוט הזמנה באודיטון(.
השנה כנס עורכי המבדקים מתקיים בשיתוף "תנובה".

3
במהלך הכנס יחולקו תעודות למבדקים המצטיינים ב"תנובה".

הזמנה לכנס עורכי מבדקים פנימיים
 -עמ' 5

השנתי של האיגוד.

תקן לביצוע מבדקים בשירות
הציבורי בארה"ב ,ד"ר שלהבת צור -
 -עמ' 6

שמות חברי פורום מבדקים

במקביל התחלנו את הארגון של שני המושבים לכנס האיכות

פנימיים -

עמ' 7

החברים מוזמנים לשלוח מאמרים ,רעיונות ,בקשות לקידום
הנושא .זה הזמן להו דות לחברי הפורום על תרומתם בכל
הקשור בגיבוש הרעיונות והנושאים של מבדקי איכות.

בברכה לכולם וחג פסח שמח,
שחר בן נון
יו"ר המיזם

חברי המערכת:
זהו האודיטון הראשון לשנה זו .בעיתון זה תוכלו לקרא

עורכת ראשית -ד"ר שלהבת ל .צור
shalheve@tx.technion.ac.il

מאמרים קצרים בתחום ניהול המבדקים בחברת הובלת חומ"ס וכן
מאמר של ותיק המפרסמים ב"אודיטון" והמתמיד שביניהם -מילארד

עורך משנה – שחר בן נון
sbennon@bezeqint.net

אברהם ,בנושא מבדקים בתהליכי היצור .מאמר שלישי מציג תקן
לניהול מבדקים במשרדי ממשלה וציבור אמריקאים שלעיתים אני

מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

נעזרת בו .אני מקוה כי פרסום מתמיד של האודיטון אכן מביא
ל"שיפור מתמיד" בביצועי המבדקים הפנימיים בארגונים בהם אתם
עובדים .הייתי מצפה לשמוע עוד מכם .גם אם זה בקצרה.

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

בהנאה רבה וחג פסח שמח,
ד"ר שלהבת צור
טל"ח

עורכת ראשית

ביצוע מבדקים פנימיים בתחום הבטיחות בתעבורה בחברת שי תובלה בע"מ
בוריס קוטלר ,מנהל האיכות ,שי תובלה בע"מ
דר' שלהבת צור – יעוץ ארגוני ,ניהול איכות ובטיחות
כללי:
תהליך זיהוי והערכת סיכונים בתחום התעבורה הינו חלק אינטגראלי מדרישות תקן ישראלי .9301
תהליך ביצוע הזיהוי של גורמי סיכון בתחום הובלת חומ"ס ,על כל היבטיו הינו תהליך מורכב .בהמשכו,
הצורך להעריך את הסיכונים אינו נופל במורכבותו מתהליך זיהויים.
ביצוע מבדק פנימי לתהליך זה מערב הן אלמנטים הקשורים ישירות לאיכות התהליכים ,המוצר,הלקוח
והחומ"ג וכן אלמנטים מתחום ניהול הבטיחות בארגון.

רקע על החברה:
בחברת שי תובלה בע"מ אשר פועלת על פי ת"י  9301הוקם מנגנון כזה במהלך מספר חודשים.
חברת שי תובלה ,נוסדה בשנת  1965כחברה פרטית .החברה ממוקמת בפארק שער נעמן  -עכו ועוסקת
במגוון רחב של שרותי הובלה הכוללת בעיקר הובלה ואחסנת חומרים מסוכנים ,הובלת מכולות
ואיזוטנקים ,הובלת גלילי גז הובלת כלליות ועבודות מנוף להעמסה ופריקה עצמית ,סל להרמת אנשים
לגובה ,שרותי אחסנה ומלגזה.

ביצוע תהליכי המבדק בתחום הבטיחות בתעבורה:
המנגנון לזיהוי והערכת הסיכונים מלווה בתיעוד נדרש על פי כללי בקרת התיעוד .לאחר ביצוע הזיהוי
וההערכה הנדרשים מבוצע תהליך מובנה של בקרה על הסיכונים הללו באמצעות פורום בטיחות המתכנס
בתדירות קבועה .הכלי לזיהוי והערכת גורמי הסיכון נבנה בשיתוף מספר גורמים בחברה כגון מנהל
האיכות ,קצין הבטיחות בתעבורה ומנהל צי הרכב .הוא שוכלל מספר פעמים על מנת שיתאים לפעילות
החברה ,לרבות אזורים מחוץ לגדר החברה ובערוצי תעבורה עיקריים של החברה .במסגרת בניית הכלי,
ניתן הדעת על אוכלוסיות נוספות ,מעבר לנהגי החברה ,כגון משתמשים אחרים ברכבים פרטים ,הולכי
רגל וקבלני משנה הנכנסים בשערי החברה.

כאשר עלה הצורך לבצע מבדק פנימי ,נערך שאלון יעודי לכל התחום הזה שכלל אלמנטים מתחום

הבטיחות הכללית שהותאמו לתחום התעבורתי .רשימת התיוג לביצוע המבדק הפנימי בתחום כללה
שאלות ונקודות לבדיקה אשר בדרך כלל אינן נכללות ברשימה הכללית למבדקי ת"י  9001ואף לא ל-
 .OHSAS18001אי לכך בוצע המבדק הפנימי לתחום זה כחלק מורחב ונפרד .חשיבותו הרבה בארגון
שזו ליבת פעילותו בניעה את הצורך בהרחבת רשימת תיוג כללית יחסית לכדי רשימה ממוקדת ששוכללה
מידי שנה והפכה לכלי יעודי לתחום התעבורה.
בניית כלי זה הוא מודל אידיאלי לחברות מסוג זה שליבת פעילותם היא שינוע חומרים בכלל וחומרים
מסוכנים בפרט .הכלי הינו גנרי לארגונים מסוג זה ואלו המעוניינים לבצע BENCHMARKING
יכולים אף להשתמש הבו ולהתאים כלי כזה לצרכיהם.
מנהל האיכות היה אמון על תהליך בניית הכלי ,בסיוע יעוץ חיצוני .כלי זה נבנה גם על בסיס ניסיונם של
הנהגים וסדרן הרכב אשר יחד בקיאים במסלולי התעבורה של רכבי החברה .אמנם יכולתה של החברה
להשפיע על שינוי מעמדם של גורמי הסיכון מחוץ לכותליה הוא קטן יחסית ,ועל כן גם המבדק הפנימי
)למרות שכלל גם אזורים כאלו( הרי שלא היה בעל השפעה מירבית על חלקים שאינם בתחום אחריות
החברה ,אולם זהו כלי המאפשר העלאת מודעות המעורבים בחברה בשימוש במסלולים מחוצה לה
ומאפשר במידת הצורך ,פניה לגורמים בעלי עניין אחרים לצורך הסבת תשומת ליבם לאחריות שלהם על
גורמי סיכון שמחוץ לחברה )כגון החברה הלאומית לדרכים ,רשויות מקומיות ,משרד התחבורה ועוד(.

חשיבותו של המבדק הפנימי בתהליכי הייצור
מילרד אברהם
על מנת לוודא ולהבטיח שכל הגופים ו/או הגורמים המעורבים בתהליך העבודה בייצור ובתכנונה
פועלים בהתאמה לדרישות החוזיות ,בביטחון ובאמון נדרש להכיר ולאמת ש:


מדידת התהליכים בוצעה על מנת להבטיח כשירותם והסמכתם.



תוכנית מערכת ניהול בקרת האיכות נאמנה ,מתאימה ונמצאת אפקטיבית.



הגופים והגורמים הניהוליים דבקים בתוכניות ,קבילים ומובנים.



מובנת החשיבות שסטיות וחריגות מתוכנית העבודה וניהול בקרת האיכות המתגלות וניתן

להבטיח שמבוצעות פעולות מתקנות ו/או מונעות.

המפורט להלן חייב להיות מודע למבצע המבדק על מנת לאפשר לנו לבצע מבדק אפקטיבי:


מהן הדרישות החשובות והנכונות על מנת שהמוצר הנבדק בתהליך יהיה בהתאמה

לדרישות המשתמש.


כיצד דרישות אלה משולבות בתהליך הייצור ,הבחינה והביקורת.



כיצד תהליכים אלה והתכונות מבוקרים )מדידת כשירות התהליך ,בקרת סטטיסטית של

המוצר ,בדיקות מיוחדות ייעודיות שיש לבצע ומה הן המבוצעות על ידי מפעיל התהליך(.


מהן הראיות שניתן להשיג כדי לוודא שדרישות הלקוח מיושמות בתהליך.

מבדק תהליך בייצור עלינו להקפיד ש:


מערכת המדידה מכוילת ,מאושרת ותקיפה.



השרטוטים בשימוש הם הנכונים והמתאימים.



הוראות והדרישות ברורות.



מפעיל התהליך מבין את הדרישות וההוראות.



המסמכים ברשות המפעיל בתהליך של בקרת תצורה.



שיטת הדגימה הקיימת מתחשבת בכל התנאים הטכניים והכלכליים הקיימים.



גודל הדגימה אקראי ו/או מתאים ביחס לגודל המנה.



כל הממצאים החיוביים ו/או השליליים חייבים להיות מתועדים.

תקן לביצוע מבדקים בשירות הציבורי– ארה"ב 2011
ד"ר שלהבת צור
בחודש דצמבר ,שנת  2011התפרסם בארה"ב גרסה מעודכנת לביצוע מבדקים בפורמט המומלץ
על ידי הממשל .במסמך זה  7פרקים בהם מפורטות דרישות שונות לאופן בו מומלץ לבצע מבדקים ביחידות
וגופי ממשל בשירות הציבורי .חידושים על גרסה זו בוצעו בשנת  2012אולם הם מינוריים יחסית.
התקן דומה במרכיביו ובנושאי ההתייחסות שלו לתקן  19011אולם מתייחס באופן יחודי לממשל ולשירות
הציבורי גם במרכיבים פיננסיים שלו.
 7החלקים הם:
 .1מבוא כללי ועקרונות אתיים לביצוע המבדק
 .2עקרונות מקובלים לביצוע המבדק בשירות הציבורי המכונים Generally accepted government
).auditing standards (GAGAS
 .3עקרונות לביצוע מבדקים בתחומי השירות הכוללים דרישות לאודיטורים לגבי אופן תכנון
וביצוע המבדק ביחידות שונות.
 .4עקרונות לביצוע מבדקים ביחידות כלכליות
 .5אופן ביצוע המבדק ודיווח עליו בהתאם לדרישות תחיקתיות ישימות בתחומים הנבדקים
 .6מאפייני המבדק -כגון אמינות הממצאים ,נתוני המבדק ותיאורם ודגשים נוספים היחודיים
למבדק.
 .7מבנה ומסגרת פורמט הדיווח
מטרת התקן היא לפרט את הדרישות המקובלות בשירות הציבורי לביצוע מבדקים פנימיים
בכל הקשור לדרישות כלפי מבצע המבדק -תכונותיו ,כישוריו )לדוגמא -יושרה( וכן מאפייני
המבדק הנדרשים כגון -אי תלות ,אמינות הממצאים והדיווח עליהם.

ש מות 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
וולפסון יאן

2891773-052

wolfsony@icl-ip.com

08- 6276076

08- 6297006
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

04-8384254
6043753-03

052-6369005
050-7232349
4967212-054

 צור.שלהבת ל
רייניש שי
מילרד אברהם

