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חברים,

מה בעיתון?
מקומם של מבדקים בתהליך התחזוקה של
מערכת האיכות בשב"ס  -דדי סיטרואן
 עמ' 2עורך מבדקים  -אל תקשיב לקול הפנימי
שלך  -ליאת מילוא  ,עמ' 5

השנה האיגוד הישראלי לאיכות מקיים את הכנס השנתי ב29--
 30/10/13במלון דוד אינטרקונטיננטל .בכנס נקיים שני
מושבים תחת הכותרת" מבדקי איכות מחוץ לקופסה" :מושב
אחד יעסוק במבדקי איכות מחוץ לקופסה ,מושב שני יעסוק
במבדקים במחשבה תחילה.
במהלך הכנס נקיים את טכס חלוקת פרס הסוקר המצטיין לשנת

הערכה של ממצאי מבדקים של ניהול
מערכת איכות  -מילרד אברהם ,עמ' 6

 . 2013חלוקת הפרס תתבצע ביום השני של הכנס במושב
הפתיחה של הבוקר )ראה תקנון מצורף(.

קול קורא למועמדים לתחרות לבחירת עורך
מבדקים מצטיין לשנת  - 2013עמ' 7

הנהלת האיגוד שותפה למפעל הלאומי של פרס האיכות ע"ש
יצחק רבין ז"ל .האיגוד עצמו עוסק בתחומים רבים בהם אתם

שמות חברי פורום מבדקים פנימיים  -עמ'
11

מוזמנים ליטול חלק.
בפרוס השנה החדשה תשע"ד קבלו את איחולי לשנה טובה
מבורכת ואיכותית.
שחר בן נון
יו"ר המיזם

זהו האודיטון האחרון לשנה עברית זו .בעיתון זה תוכלו

חברי המערכת:

לקרא שלושה מאמרים ,שניים מהם קצרים ואחד מפורט יותר
)מערכת האיכות בשב"ס(.

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

לקראת ראש השנה הקרוב ולאחר מספר לא מבוטל של שנים בהם
אני בתפקיד זה ,הייתי מאד שמחה אם היוזמתים שביניכם יפנו אלי

עורך משנה – שחר בן נון
sbennon@bezeqint.net

על מנת לסייע ולמלא תפקיד רשמי וחשוב בהוצאת האודיטון לאור.
בתפקידי ,אני נחשפת לבעלי תפקידים שונים בארגון אשר בנוסף

מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

לתפקידם הרשמי ,משמשים גם כאודיטורים פנימיים .אני בטוחה כי
מביניהם יהיו כאלה שיוכלו למלא גם תפקיד לא פחות חשוב כעורך
ראשי של האודיטון .אנא פנו אלי ואשמח לתאר לכם את הפעילות

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

הנ"ל.
בהנאה רבה ושנה טובה,
טל"ח

ד"ר שלהבת צור
עורכת ראשית

"ס
מקומם של מבדקים בתהליך התחזוקה של מערכת האיכות בשב
דדי סיטרואן -מנהל איכות מערך התעסוקה בשב"ס
מבוא
שירות בתי הסוהר מהווה זרוע ביצועית במערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל .ככזה ,הנו משתתף פעיל בשמירה
המתמדת על ביטחונה הלאומי ועל איכות חייה של החברה הישראלית מפני הקמים עליה -מבית ומחוץ -על מנת
לפגוע באורחות חייהם של אזרחיה ו/או מוסדותיה.
שלילת חירותו של האדם כפועל יוצא מפסיקת בתי המשפט והפיכתו לאסיר שמרבית האספקטים השונים של חייו
נשלטים בידי אחר ,מחייבת את שב"ס לנקוט את מרב המאמצים והאמצעים כמתחייב מהאחריות לחייהם של
האסירים ולשלומם הפיזי והנפשי .האחריות הרובצת על כתפי הארגון בהחזקתם של האסירים והעצורים במשמורת
כחוק ,והטיפול בהם תוך שמירה על כבודם ומילוי צרכיהם הבסיסיים ,מוצאת את ביטויה ,הלכה למעשה ,בשגרת
החיים השוטפת בין כותלי בית הסוהר .המאמץ המערכתי המושקע בתהליך שיקומו של האסיר בתקופת המאסר
ולאחריו מכוון ,בין השאר ,לביסוס האופציה להחזרתו לתפקוד תקין בחברה ,לא רק לתועלתו האישית כי אם גם
לתועלת החברה בכלל .שיקומו וכניסתו למעגל החיים הנורמטיבי מצריך הכנה מוקדמת ,מגוונת ומתמשכת בעת
שהייתו בתוככי בית הסוהר .איכות בתעשיות שב"ס צורך קיומי ועסקי .העיסוק באיכות ,שיפור תהליכים ביצור
ובטיחות הינו חלק מתפישה מערכתית כאשר הנחת היסוד הבסיסית נבעה מצורך כלכלי עסקי ובחלק מהמקרים
הינו כתנאי חיוני להמשך הפעילות היצרנית ,כך שאם לא נשנה ונשתנה לא נשרוד בטווח הבינוני
מאפייני פעילות להטמעת מודל האיכות בשב"ס כוללים:

א .רשמיות האיכות-העיסוק באיכות צריך שיהיה נראה ברור ,רשמי ,ומחייב עפ"י תקן ומכאן ההחלטה לאשר את
המפעלים בתקן  .ISO 9001-2008כאשר הבחינה והבדיקה יבוצעו ע"י סוקר חיצוני כגוף מסמיך.
ב.

שותפות ואחריות -התהליך יחצה את כל רובדי הארגון .כלומר ,יובל ע"י הנהלת מערך התעסוקה ,וישלב את

הנהלת בתי הסוהר ,מנהלי המרכזים היצרניים ,מנהלי המפעלים והחשוב מכל את האסירים העובדים.
רצינות מיסוד ותקינה -האיכות מנוהלת ע"י גורם ממוסד מתוקנן ואחראי שהינו חלק בלתי נפרד מגורמי
ג.
הייצור ולשם כך נקבע תקן של מנהל אבטחת איכות שהינו קצין מהנדס בתוארו שנושא באחריות המקצועית
תוך ביצוע פיקוח ,בקרה ,והתעדכנות בחידושי המקצוע.
ד .עדיפות לספקים -מאחר והבסיס לייצור הינו מרכיב ח"ג נקבע כי תינתן עדיפות ברורה ליצרנים ולספקים בעלי
תו תקן איכות כחלק ממרכיבי האיכות של המוצר הסופי ,במהלך סיכום השנה מבוצע סקר ספקים.
ה .פומביות האיכות -העיסוק באיכות יקבל פוקוס תקשורתי בתוך השב"ס ,ומחוץ לשב"ס תוך שילוב תקשורת
המונים )עיתונות ,רדיו ,טלוויזיה( וגופים רשמיים כגון :התאחדות התעשיינים ומכון התקנים האיגוד הישראלי
לאיכות.
ו .היתרון הכלכלי  -העיסוק באיכות דורש הקצאת משאבים חומרים והקצאת זמן פעילות ,להבנתנו בכדי
שהתהליך יצבור מומנטום של המשכיות והתרחבות חשוב לקבוע יעדים כמותיים של רווחים נראים ומדודים
שיציגו את הקשר החד ערכי הנוצר כתוצאה מפעילות האיכות.

ז .מדדים מייצגים -נקבעו מדדים מייצגים ע"מ לבחון שיפור התקדמות או נסיגה  .המדדים נבנו מכלל תחומי
העשייה ,כספים ,שיווק ,ייצור .המדדים שנקבעו :תלונות לקוח ,נאמנות לקוחות ,היקף המכירות ללקוח ,מס'
תאונות עבודה ע"פ סוגים ,זמן השבתה למכונה ,העדרויות עובדים ,היקפי הכשרות עובדים ,מופע תקלות
במפעל ,עמידה בלו"ז הספקה מול התחייבות ,נאמנות למפרט ,יצור עפ"י תיק מוצר סדור ,בדיקת חו"ג מספקים
ובדיקת תעודת .C.O.C
ח .מסד נתונים ממוחשב -ע"מ לרכז נתונים ,השקענו ברכש תוכנה וחומרה מתקדמים לרמת המטה והשטח,
מערכת המיחשוב הותאמה פונקציונלית לצרכים של בעלי התפקידים מבלי להתייחס למעמדם ההיררכי באירגון
בפועל לרשות מנהלי המפעלים עומדת מערכת חזקה ומתקדמת יותר מאשר להנהלת בתי הסוהר.
ט .סביבת עבודה -כחלק ממרכיבי האיכות נקבעו סטנדרטים לסביבת עבודה יצרנית .השתלבנו בתחרות "תעשיה
יפה" במסגרת התחרות הארצית לא"י יפה ובתחרות אכן אושרו המפעלים ע"י מבקרים חיצוניים ב 5 -כוכבי
יופי .ההכרה החיצונית מחזקת את תחושת הגאווה המקצועית.
י .בטיחות בעבודה -נקבעו יעדים ,נהלים ,בוצעו ביקורות פותח מסד נתונים ממוחשב למעקב אחר תאונות .אנחנו
משגרים מנהלי מפעלים לקורסי ממוני בטיחות ונאמני בטיחות ומשלבים את האסירים העובדים כנאמני
בטיחות מפעלים .קיימת הקפדה על שימוש במיגון אישי מיגון למכונות שילוט מתאים והוראות בטיחות
בעברית ,אנגלית ,רוסית ואמהרית .הבטיחות היא חלק מאיכות התפעול .במקביל השתלבנו בתחרות בטיחות
וגיהות )פרס יוספטל(( של המכון לבטיחות וגיהות.

תחזוקת מערכת האיכות נבנתה לאחר שבוצע תהליך ההתעדה הראשוני )פירוט בהמשך( וכללה
את המרכיבים הבאים:
*

ביצוע מבדקים פנימיים.

*
*

תיעוד מקרי אי התאמה.
מעקב אחר ביצוע פעילות מתקנת ומונעת.

*

עריכת סקרי הנהלה ברמת מרכז יצרני ומטה.

*
*

ניתוח מאפייני תפעול והסקת מסקנות לגבי עמידה ביעדים.
מעקב אחר ביצועי ספקים ושביעות רצון לקוחות.

הכנות לביצוע מבדק פנימי
בהמשך לביקורת יישום נהלי הפעלה  ,מתבצע מבדק פנימי במפעל כקדם והכנה לקראת המבדק החיצוני ע"י גוף
המוסמך ע"י גורם בינלאומי לבצע את ההתעדה המבוקשת .
ביצוע מבדק פנימי
מבדק פנימי זהו תהליך ב חינה שיטתית ובלתי תלויה של תהליכי העבודה המופעלים באמצעות נהלי האיכות ,כדי
לבדוק ולאמת תקפותה ויעילותה של מערכת הניהול.
המבדק הפנימי מבוצע בכל המפעלים במרכזים היצרניים המוסמכים )שיטה ,צלמון ,חרמון ,השרון ,רימונים ,איילון,
אשל ,דקל( ומטה מערך תעסוקה.
במהלך שנת עבודה  2012חודש התוקף בגרסה החדשה לתקן  ISO 9001:2008בתעשיות שב"ס:


"שיטה" – מפעלי מתכת ,עץ וטקסטיל .



"איילון" – מפעל עץ ושני מפעלי הטקסטיל.



"אשל"  -מפעלי מתכת ושני מפעלי עץ .



"דקל"  -מפעל טקסטיל .



"צלמון" – מפעל טקסטיל.



"רימונים" – מפעל טקסטיל.



"השרון" – מפעל עץ.



מטה מערך התעסוקה .



בית סוהר "חרמון" – מפעל חיווט למרכבים והרכבות.

במהלך שנת עבודה  2013הותעד לתקן : ISO 9001:2008


בית סוהר "אלה" – מפעל טקסטיל.

בסוף שנת  2010הוסמך מרכז יצרני "אשל" לתקני ISO 14001:2004
ו OHSAS 18001:2007 -כפיילוט לשאר המרכזים היצרניים.
בכל התקנים החדשים בוצעו מבדקים פנימיים בהתאם לדרישה.

סיכום
הטריגר המשמעותי ביותר לקיום המערכת היה "תנאי השוק" המחייבים קיומה של מערכת איכות כתנאי להגדרת
תעשיות שב"ס כספק מורשה למשרדי הממשלה ,מימוש ההתעדה של תעשיות שב"ס ל –  ISO 9000הייתה לעובדה
קיימת .לאיכות ומדיניות דינמיקה משלה ,דינמיקה המזינה את עצמה ומתעצמת ככל שנרבה להשתמש בה וככל
שנשכיל להנחיל אותה לכלל .הטמעת מערכת איכות  ISO – 9000בשב"ס מיוחדת בכך שהעובד האסיר נמצא
במערכת טוטאלית מענישה ומחייבת ובכך חדשנותה ביחס למערכות האזרחיות .הרתמות סגל ההנהלה מטה ומנהלי
השטח מתקיימת ברוב מערכי היצור בעולם .הרתמות האסירים ומחייבות לתהליכי האיכות הינה ייחודית והיא
נובעת להערכתנו ממניעים פסיכולוגיים ,בעיקר קבלת אחריות והערכת של הסגל המנהל .הערכה זו מעצימה את
עצמה כאשר כל ההתעדה מלווה בטכס רב משתתפים בנוכחות נציב שרות בתי הסוהר ,נציגי תעשייה בכירים וסגל
המערך בהשתתפות האסירים העובדים .מינוי אסירים לנאמני איכות ובטיחות מאפשר לאסירים העובדים להחזיר
לעצמם חלק מאובדן זהות מקצועית ו/או אישית ובכך לשפר תחושתם והזדהותם על הפעילות המקצועית ולהשתתף
באופן כעיל בתהליכי בדיקת המערכת והמבדקים .ההתייחסות לאיכות כאל מסגרת הוליסטית הביאה לתוצאות
מידיות של שיפור ובדיקה של נוהלי העבודה ,שיפור סביבת העבודה ושיפור הטיפול בנושאי בטיחות בעבודה.
נושאים אלו השפיעו על מודל חיי האסיר בתעשייה.

עורך מבדקים  -אל תקשיב לקול הפנימי שלך
ליאת מילוא )*(
עורך מבדקים ,בדיוק כמו הורה  -מקבל יחד עם ה'דרגות' המון כח וסמכות ,בייחוד אם למדת
קורס או שניים בנושא .בשני התפקידים אתה פועל מתוך ניסיון חייך )"מה שעשו לי ,איך שסקרו את
מחלקתי...כך עלי לנהוג"( ,אלא שכאן טמון מקור הטעות.
בילדות מלמדים אותנו להקשיב לאחר ,במיוחד אם הוא מורה ,הורה ,מדריך )או כל מומחה אחר( .בבגרות אנו
מנסים )ויש שמצליחים( להקשיב לקול הפנימי שלנו )מה מתאים לנו לעשות ,מה נכון לנו לכרגע וכד' ,(..עם
הזמן והניסיון העניין מעמיק ואנחנו בקושי שומעים את האחר במיוחד אם אנחנו כבר בעמדת המורה ,ההורה
)או כל מומחה אחר(  -עתה יש לנו לגיטימציה להשמיע מה נכון לעשות או לא.
עם האבולוציה לא נוכל להתווכח ,אבל אם בחרנו בתפקידים מסוימים המצריכים הקשבה כגון :פסיכולוג ,רופא
או עורך מבדקים  -אין לנו ברירה אלא להתאמץ ולשנות הרגלים:
מיומנות ההקשבה בעת מבדק שונה מכל דיאלוג אחר בין שני אנשים או יותר .על עורך המבדקים להקשיב
למה שאומר הנבדק ובעיקר למה שאינו אומר .יש ערך לימודי רב ל 'מנגינה של הדברים' ,להתנהגות ולשפת
הגוף.
ההקשבה תהיה חיצונית ופעילה וכדי לבצע אות ה כראוי עלינו להשקיט את קול הניסיון )"הקול הפנימי"( ופשוט
לספוג ,לדובב ולגרום לנבדק לשתף ולחשוב בקול רם.
אבל איך אומרים לקול הפנימי )שיודע בדיוק "איך הדברים צריכים להיות"( ,לא להישמע?
זה מתחיל בדיוק כמו בתפקיד ההורה  -כשסופרים עד עשר ,לא אומרים תמיד מה שחושבים וכד' ...זה לא קל,
אבל בהחלט הכרחי וממשיך בתרגול הכללים הבאים:
 להקשיב לתוכן :לתוכן המסר פשוטו כלשונו
 להקשיב לצורך :מהו המניע של הדברים וכיצד זה משפיע על התהליכים והממשקים
 להקשיב למכלול :הסתכלות רחבה ובכל החושים לנאמר )כולל לשפת הגוף(
נסו ליישם דרך זאת כבר במבדק הבא !!!
כלל האצבע אומר שבמקרים בהם יצאת ממבדק בתחושה שלא זכית לשת"פ ,עליך להתבונן שוב במראה
ובמקום לספר לעצמך ש'ככה זה במבדקים'' ,ואין ברירה אף אחד לא אוהב להיבדק'  -נסה לשאול את עצמך –
איפה טעיתי? עתה שים לב ,במקרים רבים תגלה כי הקשבת לעצמך יותר מידי ,זה טבעי לחלוטין ,אך זה מקור
הבעיה...
קריאה נוספת )ליאת מילוא(" :מה בין הקשבה לאיכות"  ,קהילת איכות ישראל ) (www.iquality.co.il
*  -בעלים ומנכ"ל משותף של מילוא מיקסום יכולות בע"מ.
בעלת תואר במדעי ההתנהגות -CMQ ,MBA ,ו.Coaching-
בעלת ניסיון עשיר בתחומי הניהול עם התמחות בניהול איכות.
מפתחת מודל  Quality Coachingומחברת הספר 'פשוט לכתוב נהלים'

הערכה של ממצאי מבדקים של ניהול מערכת איכות
מילרד אברהם
בתקופתנו מתגברות ההבנות ודרישות הלקוחות וציפיותיהם לאיכות ההתאמה למוצר ולתהליך הנעשה גורם
משמעותי של המדיניות העסקית של חברות ותעשיות .ההמשכיות והרציפות לאיכות ,אשר מבוססת על מערכות ניהול
אפקטיביות ,תורמות להגברת המוניטין של החברה/התעשייה .מערכת ניהול איכות יעילה ואפקטיבית תורמת גם
להפחתה בעלויות התפעול וזאת באמצעות המניעה כתחליף לעלויות המוצאות על ידי ארגונים לאחר ביצוען של
פעולות מתקנות .מערכת ניהול איכות אפקטיבית היא גורם ישיר הקשור לבקרה בעסקים ,החל מקבלת הזמנת הלקוח,
קביעת תאריך המתחייב למשלוח ותקופת האחריות לשימוש במוצר והפעלתו .פעולות מניעה מעורבות בשלבים
השונים בתהליכי הנדסה ,ייצור ,שיווק ,מכירות ועוד.
החלק החשוב והעיקרי במבדק הוא הערכתו  ,לאחר ביצוע הסיקור וכתיבת הדו"ח המסכם .הערכה זו לא רק
שמשמשת לוודא התאמה למערכת הנדרשת בתקן ובמדיניות המוצהרת אלא משמשת הזדמנות לוודא ולהבטיח
שמערכת ניהול האיכות מתוכננת להתאמה ולעמידה בדרישות העסקיות ובצרכים של החברה/התעשייה.
השלבים הבאים המפורטים כוללים את הבסיסים להערכה נכונה של ממצאי המבדק ונדרש להתייחס אליהן לאחר
ביצוע המבדק:
.1

בחינה וסקירת דרישות הלקוח.

.2

ניסיון ומומחיותו של הספק לחומרי גלם  ,פרטי הרכבה נוספים ועוד.

.3

תכנון שלבי הייצור ומערכת ניהול האיכות והתאמתם.

.4

זיהוי חומרי גלם  -ניסיון העבר באספקתם.

.5

בקרת חומרים /חלקים לא מתאימים.

.6

תכן הנדסי ותהליכי בקרת שינויים.

.7

תחזוקת החומרים /החלקים באחסון וניהולם.

.8

רשומות בקרה  -שמירתם ואחסונם.

.9

בקרה ותחזוקת ציוד ומערכת מדידה וכיולם.

.10

יישום פעולות מונעות ופעולות מתקנות.

.11

מבדקי תהליכים.

.12

מבדקי מערכת ניהול האיכות.

לסיכום:
ניהול מבדק מתוכנן והערכתו הנכונה נותן בנו בטחון ואמונה לזיהוי המוצר המסופק או הנרכש כמותג איכותי וכן
האיכות והאמינות הוא ערך שהלקוחות זוכרים זמן רב יותר לאחר שמחיר רכישתו נשכח.

מפורסם לקוראים ה"קול הקורא" הבא לצורך העברת המידע באשר
לקריטריונים לבחירת הזוכים .הרישום לתחרות הסתיים ,אולם ישנה חשיבות
לבעלי התפקידים הנוגעים בתחום זה ,לדעת כיצד מבוצעת הערכת המועמדים
ותהליכי המיון.
קול קורא למועמדים לתחרות לבחירת עורך מבדקים מצטיין לשנת 2013
 .1כללי
רצ"ב להלן קול קורא להגשת מועמדים לתחרות שמקיים האיגוד הישראלי לאיכות לבחירת עורך
מבדקי איכות פנימי מצטיין.
ארגונך שהינו חבר מוסדי באיגוד הישראלי לאיכות ,בודאי מקיים פעילות מבדקי איכות פנימיים.
בתחרות זו אנו נותנים לך ולארגונך את ההזדמנות להעריך ולהוקיר עורך מבדקי איכות מצטיין
ממפעלך/ארגונך.
נא עיין בקריטריונים לבחירת העורך מבדקים המצטיין ובתהליך הבחירה ,והגש לנו את פרטי המועמד
המצטיין במפעלך.
 .2מטרות התחרות
 2.1העלאה על נס של עורכים מבדקים מצטיינים בפעילותם בארגון שלהם ,הערכת הערך המוסף
שלהם בארגון ותגמולם באופן ציבורי.
 2.2יצירת אמות מידה להצטיינות במבדק פנימי.
 2.3שיתוף במידע וידע על תהליכים מצטיינים במבדק פנימי.
 2.4יצירת הד מקצועי וציבורי ליוזמת האיגוד הישראלי לאיכות לפרויקט "המבדקים הפנימיים ".
 .3תהליך התחרות
 3.1קול קורא לכל הארגונים החברים המוסדיים באיגוד הישראלי לאיכות שיגישו מועמד אחד
כסוקר מצטיין מארגונם.על המועמד להיות חבר האיגוד הישראלי לאיכות .על החברה המגישה את
המועמד לשלוח טופס הרשמה מלא וחתום כנדרש על ידי מנהל החברה ומלווה בתיק המועמד הכולל
מסמכים אשר יציגו כיצד המועמד עומד בקריטריונים המפורטים בסעיף  4הבא  +המלצות ניהוליות
ומקצועיות של ממונים ,עמיתים ,לקוחות וכן דוגמת רשומות המוכיחות את פעילותו על פי
הקריטריונים השונים.
 3.2אין להגיש מועמדים מקרב חברי הנהלת האיגוד ,וכן אין להגיש יועצים הפועלים כאודיטורים
במפעלים בתשלום.
 3.3תיקי המועמדים ייבחנו ע"י צוות מקצועי מטעם צוות היגוי פרויקט שנת המבדקים הפנימיים
והאיגוד הישראלי לאיכות )היקף התיק לא יעלה על  30עמודים ויתייחס לכל הקריטריונים המפורטים
בהמשך(.
מועמדים שיעברו תנאי סף של הצטיינות על פי התיק ,יוזמנו לראיון אישי של הצוות המקצועי .צוות
זה יקבע את המועמדים שיזכו בתחרות.
 3.4הענקת תעודות ההצטיינות תיערך בטכס במסגרת כנס האיכות הלאומי /הבינלאומי שיערך
בחודש נובמבר בכל שנה.
 3.5כל הסוקרים שישתתפו בתחרות והארגונים המשתתפים יזכו לתעודות השתתפות והערכה.
הסוקרים שיזכו באחד משלושת המקומות הראשוני בתחרות יזכו לתעודות הצטיינות.
3.6
 .4קריטריונים לעורך מבדק מצטיין ) 100נקודות(
 4.1הסמכה כסוקר – ע"י גורם ישראלי ובינלאומי מוכר וידוע .מדד :תעודת הסמכה בתוקף ,או
הכשרה הולמת אקוויוולנטית .ההסמכה יכולה לכלול כמה מערכות ניהול ) 10נקודות(.

 4.2השתלמות מתמידה בתחומי המבדק ונושאים משיקים אחרים – השתלמות עצמית ,השתלמות
בתוך הארגון והשתלמויות ציבוריות .סה"כ השתלמויות ושעות השתלמות שבוצעו במהלך שנות
הניסיון המקצועי .מדד :שעות השתלמות שעובר האודיטור בשנה ) 10נקודות(.
 4.3מידת השיתוף בידע והפגנת הידע בארגון ומחוצה לו – מדד :הרצאות ומסגרות בהן מציג הסוקר
את ניסיונו ויוזמותיו ,בתוך הארגון ומחוצה לו ) 10נקודות(.
 4.4ניסיון מצטבר – מדדים  :כמות המבדקים השנתית ,סה"כ מבדקים בכל שנות הוותק ) 10נק'(,
מס' שנות ניסיון כסוקר ) 10נקודות(.
 4.5ערך מוסף של המבדקים לארגון– מדדים :הצגת חוות דעת מנהלים ,לקוחות המבדקים ועמיתים
על הערך המוסף של העורך מבדק ,כגון :המלצות אופרטיביות לפעילויות מתקנות ומונעות ,רעיונות
לשיפור ,התמקדות בעיקר ,תוצאות מדידות בפועל ) 20נקודות(.
 4.6הרחבת המבדק לתחומים נוספים כמו :איכות סביבה ,בטיחות ,בטחון,תהליכי ניהול ,כספים,
שווק ,מבדקים משולבים .מדד :השתתפות הסוקר במבדקים בתחומים נוספים ) 10נקודות(.
 4.7יוזמה וחדשנות בתחומי המבדק ,ובתחומים נוספים החשובים לארגון .מדדים :רעיונות ויוזמות
של העורך מבדק , ,פיתוח או שיפור מתודולוגיות ,טכניקות או כלים בתחום המבדקים הפנימיים,
מעורבות בתחומים נוספים – תהליכים ,ניהוליים ,איכות ,בטיחות ,איכות סביבה ,צוותי שיפור,
תחקירים ועוד ) 10נקודות(.
מעורבות ותרומה לקהילה ) 5נק'( ) סיוע לנוער בעל צרכים מיוחדים ,פעילות שאינה
4.8
למטרות רווח לאוכלוסיות מגוונות וכדו'( ותרומה לאיגוד הישראלי לאיכות ) 5נקודות( )כגון
השתתפות בכנסים ,כתיבת מאמרים( – סה"כ לסעיף זה 10 -נק'.
.5
-

פרסום
דבר התחרות ותוצאותיה יפורסם בערוצים של האיגוד וחבריו:
אתר האיגוד
עיתון "איכות"
ב"אודיטון " בטאונם של עורכי המבדקים הפנימיים
קול קורא של הכינוס לאיכות  +תכניה

 .6נושאים נוספים
 6.1הפניה תהיה לארגונים החברים המוסדיים של האיגוד וכן לארגונים נוספים שיצטרכו להצטרף
כחברים מוסדיים כדי להשתתף בתחרות.
 6.2הסוקר המועמד לתחרות חייב להיות חבר באיגוד.
 6.3על הארגון המציג את המועמד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לידי צוות השיפוט על
פי לוחות הזמנים שצוינו במסמך זה .מועמד שלא יעביר את המסמכים ,לא יוכל להשתתף בתחרות.
לו"ז
.7
 7.1רישום ראשוני של פרטי המועמד -יש לשלוח באמצעות האימייל למשרדי האיגוד הישראלי
לאיכות את פרטי המועמד בטופס הנלווה כולל תמונת פספורט עד סוף חודש יולי  7.2הגשת תיק
המועמד עם כל החומר הנדרש ,כפי שמפורט בסעיף  3ו 4 -בתקנון זה ,יבוצע באמצעות הדואר
למשרדי האיגוד הישראלי עד חודש אוגוסט .מיון בצוות המקצועי והחלטה על המועמדים הזוכים
בתחרות -עד סוף אוקטובר .הענקת הפרסים תתקיים בכנס האיכות הלאומי /הבינלאומי אשר יתקיים
בחודש אוקטובר.

 .8צוות השיפוט
יו"ר :ד"ר אביגדור זוננשיין
ד"ר שלהבת צור
ראובן רבינוביץ
מר שי רייניש
מר שחר בן -נון
 .9שאלות ובירורים
ניתן לפנות אל:
שחר בן-נון ,sbennon@bezeqint.net :נייד5536492-050 :
שלהבת צור ,shalheve@technion.ac.il :נייד 052-6369005

.1

.2

נספח א'  -טופס הגשת מועמדות לתחרות עורכי מבדק איכות מצטיינים
שם המפעל/הארגון ____________________ כתובת_________________ :
טלפונים _______________ :דוא"ל___________________________ :
שם המגיש את המועמד ותפקידו ______________ :כתובת____________ :
טלפונים ______________ :דוא"ל___________________________ :

שם המועמד לתחרות ________________ :כתובת_________________ :
.3
טלפונים ______________ :דוא"ל___________________________ :
 .4תיאור פעילות המועמד
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .5תיאור תמציתי של עמידה בקריטריונים:
) (5.1הסמכה כעורך מבדק איכות פנימי )לצרף תעודות(
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
) (5.2השתלמות מתמידה בתחומי המבדק ונושאים משיקים אחרים )לצרף תעודות תומכות(
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

) (5.3מידת השיתוף בידע והפגנת הידע בארגון ומחוצה לו )להציג עדויות(
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
) (5.4ניסיון מצטבר כעורך מבדק
שנים כעורך מבדק _____ סה"כ כמות מבדקים בכל שנות הוותק וסוגיהם _____
היקף פעילות חודשית/שנתית כעורך מבדק ____________________
) (5.5ערך מוסף של המבדקים
הצגת דוגמאות והדגמות של ערך מוסף של המבדקים לארגון ,ללקוחות פנימיים.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
חוות דעת של מנהלים ,לקוחות פנימיים ועמיתים )לצרף(
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
) (5.6הרחבת המבדקים לתחומים נוספים:
לציין השתתפות ו/או מעורבות המועמד במבדקים בתחומים נוספים )סמן  Xהיכן שרלוונטי(
□ איכות סביבה
□ בטיחות
□ כספים
□ תהליכי ניהול
□ מבדקים משולבים
□ שיווק
□ אחר  -פרט__________________________________________________ :
) (5.7יוזמה וחדשנות בתחומי המבדקים ובתחומים נוספים החשובים לארגון
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
) (5.8תרומה לקהילה ולאיגוד הישראלי לאיכות
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
) (5.9סיכום עיקרי ההצטיינות של המועמד
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
שם הממליץ ____________ :חתימת הממליץ __________ :שם הארגון__________ :
כתובת וטלפון להתקשרות _______________ :תאריך________________ :
חתימת המועמד__________________:

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
וולפסון יאן

2891773-052

wolfsony@icl-ip.com

08- 6276076

08- 6297006
052- 4708006

Hanan1m@zahav.net.il

5354045-03

5354045-03

reuven@sii.org.il

6465205-03

6465324-03

מלין חנן

2775072-052

רבינוביץ ראובן

3258537-052

shalheve@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

