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מה בעיתון?
מדברי רגינה קליימן ,זוכת תחרות הסוקר
הפנימי המצטיין לשנת  2013שחר בן נון
 עמ' 2מבדקים פנימיים בחברת מוטורולה
סולושנס ישראל אמנון מרגלית  -עמ' 5

שיפור תהליכים בתחום המבדקים
הפנימיים רגינה קליימן ,דורון מאירוביץ,
חיים קורנפלד ,עמ' 7
תמונות מטקס הענקת פרס סוקר מצטיין
 2013עמ' 11
שמות חברי פורום מבדקים פנימיים  -עמ'
11

חברי קהיליית עורכי המבדקים שלום,
בחודש אוק קיימנו את כנס השנתי של האיגוד הישראלי
לאיכות .בכנס היו לנו שני מושבים:
 .1את המושב הראשון הובילה הגב ליאת מילוא בנושא
"מבדקים במחשבה תחילה".
 .2את המושב השני אני הובלתי הנושא היה "מבדקים מחוץ
לקופסה".
בשני המושבים היתה התעניינות יוצאת מגדר הרגיל דבר
שמוכיח לנו כמה הנושא חשוב ומעניין.
בשנה הבאה הכנס יתקיים ב 18/19/11/14 -תחת הסיסמה
"מרכזיות הלקוח -יצירת שינוי תרבותי".
אשמח לקבל רעיונות למבדקים שתומכים בנושא,כך שנוכל
לפתח אותו מכל זוית אפשרית.
בכנס קיימנו כהרגלנו את תחרות הסוקר המצטיין התשיעית
המקום הראשון הוענק לגב רגינה קליימן ממרכז המחקר
הגרעיני שורק .המקום השני הוענק למר אמנון מרגלית מחברת
מוטרולה סולשנס ישראל .המקום השלישי הוענק לנגד חיל הים
סיגל בן גיגי .הטכס היה מרשים ומכובד,,הן לזוכים והן
למנהליהם .נמשיך במסורת זו גם בשנה הבאה,אני פונה לחברי
המנהלים יש לכם הזדמנות להוקיר את עובדיכם.
נצלו את המעמד תתחילו לבדוק מי מעובדיכם עומד
בקריטריונים הנדרשים ותגישו אותם עם פרסום הקול הקורא.
חידוש נוסף ביקשנו מכל אחד מהזוכים לכתוב מאמר
לאודיטון .כך נוכל להעשיר את כולנו מנסיונם של אחרים
ולסיום ברצוני להודות לחברי במיזם ,במיוחד לד"ר שלהבת
צור על עבודתה בעריכת האודיטון.
שחר בן נון
יו"ר המיזם

חברי המערכת:
עורכת ראשית -ד"ר שלהבת ל .צור
shalheve@technion.ac.il
עורך משנה – שחר בן נון
sbennon@bezeqint.net

זהו האודיטון האחרון לשנת  .2013חדשנות היא אחד
מערכי המפתח להצלחה בארגונית ,וככזה הייתי מאד מעוניינת

מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

לראות ערך זה כאחד הערכים המכתיב את תכני האודיטון .מירב
התכנים נקבעים על ידיכם ועל כן הקריאה היא לחדש באופן מקורי
ולהראות לנו חדשנות מהי!!! אני קוראת לכם לכתוב מאמרים עם

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

תכנים חדשניים ומעניינם אותם נפרסם באודיטון של שנה הבאה.
בהנאה רבה ,
טל"ח

ד"ר שלהבת צור
עורכת ראשית

מדברי רגינה קליימן ,זוכת תחרות הסוקר הפנימי המצטיין לשנת
2013

) במסגרת ראיון שבוצע על ידי שחר בן נון(

רגינה ,תארי בבקשה בקצרה מה בדיוק את עושה בעבודתך.
אני ממונה על הבטחת איכות ומצוינות באגף תשתיות ולוגיסטיקה )תו"ל( ויחידות מטה
הנהלת ממ"ג )לא אוכל לפרט את כמות העובדים ,אך מדובר בשישה אגפים שונים מאוד
בתחומי העשייה( .משימותיי העיקריות הן:
א.

ניהול הפעילות להבטחת איכות ביחידות הללו )בעזרת  9רכזי איכות יחידתיים ,ללא
כפיפות ישירה( – בהתאמה לדרישות התקנים הרלוונטיים ,לרבות תכנון ובקרת יישום
המבדקים – חיצוניים ופנימיים  -ברמת התחום וכמו כן ,לכלל ממ"ג ,עריכת המבדקים
הפנימיים ,ריכוז ממוחשב של כלל אי -התאמות ובקרת אפקטיביות הטיפול בהן ,הצעות
לטיפול בהתאם למגמות וגורמי השורש המזוהים ,סקר לקוחות אגף תו"ל תקופתי,
בקרת הטיפול בתלונות לקוח ,מעורבות אישית ,הובלה או לווי תחקירים וצוותי שיפור,
הדרכות רוחב בנושאי איכות ומצוינות ,הכשרה פרטנית של רכזי איכות ,כתיבה ,עדכון
ובקרת תקינות שוטפת של נהלים והוראות.

ב .הובלת נושא מצוינות ,הטמעה מלאה באגף תו"ל.
ג .בנוסף למשימות הבטחת האיכות ומצוינות ,מוטל אליי פרוט תוכניות עבודה של אגף
תו"ל למשימות ,מדדים ויעדים ,ובקרת יישומם השוטפת.

כיצד את מצליחה לשמור על איכות המבדק למרות שיש תמיד לחץ בעבודה ?
א ני חושבת שנחוצים כאן ארבעה תנאי סף קשורים ותומכים אחד בשני:
א .הכרות טובה של השטח מחד ,ושל מכלול הדרישות הרלוונטיות ,מאידך גישה של
אכפתיות ,תוך שמירה על גבולות הגזרה.
ב .אני בוחרת לדבר על אחד -שניים מהתהליכים המנוהלים ביחידה ומזהה אי-התאמות
תוך כידי מענה לשאלות הפתוחות ,לאו דווקא מתחום האיכות .מכאן מושג עניין רב יותר
אצל הנסקרים ואני הופכת ,בעצם ,לאיש ארגון ושיטות ,יחד עם זאת ,נכון להישאר
בגבולות הגזרה ולטעון לאי -התאמה אך ורק בתחום בו הסוקר בטוח מקצועית.
חשוב לשמור על אווירת שיתוף פעולה בין הסוקר לבין הנסקר  -עבודה "בגובה
עיניים"  -תוך כבוד ושקיפות הדדיים .אם הנסקרים מוצאים שביכולתי לעזור להם –
אעמוד לרשותם בפועל  -תמיד.

ג.

התמקדות בעיקר :אני מסתפקת ב 2-4 -אי -התאמות היותר משמעותיות בכל מבדק.
אם ,חלילה ,מזוהות אי-התאמות רבות ,ניתן לקבצן לפי נושא/גורם השורש/תהליך וכד'.
מערך המבדקים הממוקדים – בנושא מוגדר ומול רכז איכות בלבד  -חוסך מה"טקס רב
המשתתפים" כאשר איננו נחוץ באמת .ניתוח רוחבי של אי-התאמות ואפקטיביות
הטיפול בהן – כלי מצוין לאיתור נושאים בהם נכון להתמקד .קיום השיפור – זה העיקר,
קצב השיפור – מתאים לתנאים המשתנים ,לכן איננו קובע .

ד .שיטתיות ועקביות – תכנון תכנים מוקדם ,עמידה בלו"ז ,ניסוח מדויק ומתחשב של
הדוחות ,ריכוז ממצאים ,ניתוח ,בקרה שוטפת ,פרסום מוסכם של הממצאים והתוצאות.

כאשר את מזהה בעיה דומה במספר מבדקים איך את מצליחה להעביר מסר אחיד
לתיקון ?
המענה לנושא הזה בחצר ממ"ג מתחלק לפי סוגי המבדקים:
א .את ממצאי המבדקים החיצוניים אני מפרסמת ברשת התקשורת הארגונית ,מרכזת
ומנתחת במערכת הממוחשבת ,תוך בחינת קיום בעיות רוחב ו/או הופעה חוזרת .מנהל
איכות ממ" ג בוחן את התוצאות ומעביר חתכים ישימים לטיפול המנהלים בשטח .בעיות
דומות ו/או חוזרות ,במקרי הצורך ,מוצגות ברמת הנהלת המרכז לשם דיון וקבלת
החלטות.
ב .ממצאי המבדקים הפנימיים – ממודרים מיחידה ליחידה .בתחום אותו אני מנהלת
רק לראשי האגפים ולי יש את היכולת לראות את כולם ,לבצע הניתוח ולהסיק מסקנות .
בזכות ריכוז הנתונים ,יכולתי להצביע על גורמי השורש היא גבוה ואני מציעה
פתרון מתאים .אם יש חשש שמדובר בבעיה ברמה ארגונית ,הנושא יעלה לידיעת
מנהל איכות ממ"ג .מנהל איכות ממ"ג לו נגיש המידע מכל האגפים  -חוליה המקשרת
בין כל הממצאים .הוא זה שיציע "עדכון לדרכי הטיפול המוצעים במוקדים" במקרה וידע
על קיום בעיות דומות/חוזרות ,מבלי שהמוקדים נחשפים למידע הממודר.

תני בקשה דוגמה או שניים לערך מוסף של מבדק
א .באחד המבדקים שערכתי במתקן הציקלוטרון )מתקן ייחודי לייצור איזוטופים
רדיואקטיביים לרפואה( עלה ממצא של קבלת תוצרים עם אחוזי חומר פעיל נמוכים .על

בסיס ידיעותיי בטכנולוגיה כימית ,יחד עם מנהל הציקלוטרון בדקנו את הנושא לעומק
ומצאנו שגורם השורש של הבעיה הוא אי -התאמה בשרשרת ההספקה היות וחומר
הגלם שהתקבל מחו" ל לא הגיע בתנאי הטמפרטורה הנמוכים ומוקפדים כפי שהומלצו
על ידי היצרן .הנושא הוצג לדרגי הניהול הרלוונטיים ,נעשתה פניה ליצרן חומר הגלם
ולמוביל החומר ,הנושא טופל ונמצא כעת תחת בקרה .התפוקות בציקלוטרון עלו בצורה
ניכרת לטובת הארגון והלקוחות החיצוניים בבתי החולים.
ב .במבדק פנימי אחר ,לפני כשלוש שנים ,באחת המחלקות התגלו אי התאמות חריגות,
כולל חוסר שביעות רצון הלקוחות .מניתוח הממצאים )כמות ,התפלגות ונושא( נמצאו גורמי
השורש .הם הועברו למנהל המחלקה ולראש אגף שתכננו וביצעו פעילות מתקנת ענפה הן
ברמה ניהולית ,הן ברמה הטכנולוגית והן ברמת העובדים .תפוקות המחלקה השתפרו
מאוד  -לטובת הצלחת משימות הארגון .סקר שביעות רצון לקוחות האגף
לו שייכת המחלקה מצביע על השיפור משמעותי .אווירה ,שיתוף פעולה עם עובדי
המחלקה ,מודעותם ושביעות רצונם גם הם השתפרו .

ולבסוף מה הרגשתך על זה שנבחרת לסוקרת מצטיינת לשנת ? 2013
הכרה פומבית להצלחות בשטח – זה "דבש לנשמה" ,תחושה חמה של סיפוק ,מוטיבציה
לקחת אתגרים חדשים .כל כך התרגשתי על הבמה! אני מודה לראש אגף תו"ל על רוח
גבית התומכת בכל מעשיי המקצועיים ,למנהל איכות ממ"ג אשר זיהה והעריך את מאמציי
ולבסוף מצא לנכון להגיש את מועמדותי לתחרות .אני גאה לייצג ארגון מתקדם כמו ממ"ג
שורק בפורום הלאומי לאיכות ולהיות אחת מעובדיו המצטיינים .מאחלת הצלחה כל עמיתיי
– מוכרים ולאו – בעשייתם .

מבדקים פנימיים בחברת מוטורולה סולושנס ישראל
אמנון מרגלית*  ,מוטורולה סולושנס
הנהלת מוטורולה סולשנס וארגון האיכות של החברה פועלים לביצוע מבדקים פנימיים
תקופתיים ,כדי לוודא מימוש ויישום של חזון החברה ,האסטרטגיה שלה ,תהליכים ופעילויות תוך זיהוי
הפערים בין הביצוע בפועל להנחיות ולנהלים וזאת כדי לעלות על הזדמנויות לשיפור ,ביצוע פעילויות
מתקנות ויישום פעילויות מונעות.
ארגון האיכות העולמי של מוטורולה סולושנס שם לו למטרה קביעת הליך מוסדר וקבוע לביצוע מבדקי
איכות פנימיים ,אחידים ומ ובנים לכל רוחב שדרות החברה במגמה לבדוק כל נושא וכל תחום לפחות
אחת לשלוש שנים.
התהליך מתחיל בהגדרת הגופים הנבדקים לפי השינויים בעץ הארגוני כך שכל קבוצה וכל תחום יכוסו
בעורך מבדקים אשר יבצע את המבדק הפנימי  .עורך המבדקים מגדיר ביחד עם ראש הקבוצה/תחום
שני מאפיינים ראשיים :
.1

דרוג מאחת עד חמש לגבי חשיבות הקבוצה/תחום לפעילות העסקית של החברה.

השאלה הנשאלת היא בעצם באיזו מידה אי -תפקוד של קבוצה/תחום זה תפגע בתוצאות
העסקיות של החברה )דרגה חמש – חשיבות הכי גבוהה(
.2

דרוג מחמש עד אחת לגבי יציבות הקבוצה/תחום  .השאלה הנשאלת היא באיזו מידה

אי תפקוד של חברי הקבוצה /תחום עלול לפגוע ביכולת של הקבוצה/תחום לתפקד באופן
הנדרש )דרגה חמש  -יציבות הכי נמוכה(
חיבור של שני הפרמטרים הנ"ל מבטא את הסיכון )  ( RISKשהקבוצה מייצגת לפעילות העסקית .
קבוצה/תחום שתקבל דרוג עד ) 6סיכון נמוך-בינוני( תעבור מבדק אחת לשנה  .קבוצה/תחום שתקבל
דרוג  7ומעלה )סיכון בינוני-גבוה( תעבור מבדק פנימי פעמיים כל שנה .
עורך המבדקים מכין  ,ביחד עם ראשי קבוצות/תחום ,תוכנית מבדק הכוללת תאריכי המבדקים ,
הנושאים שייבחנו ובתוכם  :בדיקת עמידה ביעדים הטקטיים של הקבוצה/תחום שנגזרו מהתוכנית
האסטרטגית של הארגון ,סעיפים נבחרים מתוך תקן ) Iso9001:2008כאמור בתוך שלוש שנים תיבחן
כל קבוצה/תחום על כל סעיפי התקן( וכמה מתהליכי הקבוצה/תחום שייבחנו.
עד סוף ינואר בכל שנה מופצת תוכנית המבדקים הפנימיים לארגון ומוצגת בפני הנהלת החברה  .במועד
ביצוע המבדק נפגש עורך המבדקים עם ראש הקבוצה/תחום לראיון מילולי ,עורך סיור בשטחי העבודה,
מראיין עובדי שטח ובסוף יום המבדק מוסר תקציר מנהלים קצר הכולל  ,מלבד תיאור הפעילויות
שנבדקו ,ארבע רמות של ממצאים :
.1

ממצא חמור )  - ( Majorממצא המחייב עצירת הפעילות של הקבוצה/תחום עד לתיקונו המיידי

.2

ממצא רגיל )  – ( Minorממצא שמשפיע קלות על פעילות הקבוצה/תחום ויש לתקנו בתוך  7ימי
עבודה.

.3

הערה ) - ( Observationממצא שאינו משפיע על פעילות המחלקה ואין חובה לתקנו

.4

הזדמנות לשיפור  - (OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT) -ממצא שאינו שייך

לתחום המבדק והוא מובא לתשומת לב ראש הקבוצה/תחום
עורך המבדקים חייב להוציא דו"ח מפורט לנבדקים ,למנהל האיכות ולהנהלת התחום בתוך  7ימים
מתום המבדק .אחת לרבעון מציג מנהל האיכות בכל ארגון בחברה את ממצאי המבדקים כולל צעדי
התיקון ,השיפור והמניעה שננקטו להנהלת החברה כחלק מסקר ההנהלה.
להלן יובאו דוגמאות של ממצאי מבדק שתיקונם שיפר באופן משמעותי את תפקוד החברה כולה :
.1

ארגון השרות של מוטורולה סולשנס ישראל ,משתתף באופן סדיר בתרגילי חירום וכוננות

שעורכים הלקוחות .לדוגמא רכבת ישראל קיימה תרגיל הדמיה של שריפה ופינוי וחילוץ נוסעים באזור
תחנת "מודיעין מרכז" ,התרגיל כלל הדמיה של שריפה בקרונות הרכבת במנהרה המקשרת בין מרכז
עינב לעיר מודיעין כאשר הפינוי התבצע באמצעות אמבולנסים .בחינת התהליך במבדק הביאה למסקנה
שיש צורך בנוהל התנהלות חטיבת השירות באירוע בעל אופי לאומי  .נוהל כזה נכתב ובו
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

הגדרת "מנהל מוסמך"  -רשאי להכריז על תחילת אירוע ועל סיומו
הגדרת "מנהל אירוע"  -ניהול תמיכת השירות בשטח מול כוחות הביטחון
הגדרת ימ"ח – מחסן עם ציוד חירום עבור אירוע כנ"ל כולל
הקצאת ציוד ואמצעים טכנולוגיים.
הגדרת נוכחות בשטח של מנהלים  ,מומחי מערכות  ,טכנאי חוץ ,התקנות חוץ
פתיחת מרכזי שירות לפי הצורך בשעות חריגות
התמגנות המשתתפים באירוע לפי הנחיות מוקד הביטחון
קביעת תרגול שנתי של הגורמים השונים לחידוד המוכנות לאירוע
קביעת דרכי תחקיר והסקת מסקנות בגמר אירוע.

.2

כתוצאה ממבדק במחלקת הרכב עלתה בעיה קשה של עליה במספר תאונות הדרכים שמבצעים

נהגי רכבי עבודה .בעקבות הדיווח החליטה הנהלת החברה בסקר הנהלה ,להשית על עובדים שיהיו
מעורבים בתאונות דרכים במסגרת העבודה אחריות אישית הנושאת בחובה גם סנקציה כזו או אחרת.
וזאת כדי להגביר את המודעות לנושא תאונות דרכים בכלל ובטיחות בעבודה בפרט.
.3

מבדק בארגון השרות העלה את השאלה כיצד בודקים את העומס המוטל על טכנאי השרות.

כתוצאה מכך גובשה שיטה לפיה מדידת כמות ימי המחלה תהווה אינדיקציה לעומס יתר בקבוצה זו או

.4

אחרת ,גם בכלל החברה ,ותהווה "אור אדום" למנהל הקבוצה בכל האמור להתארגנות עתידית

בנושאי קבלת פרויקטים וכמות כח אדם.
לסיכום ניתן לראות שמוטורולה סולשנס משתמשת במבדקים הפנימיים ככלי חשוב גם לתיקון תהליכים
וסגירת פערים אולם גם ככלי לשיפור מתמיד תוך הקפדה על היותנו ארגון לומד.
* אמנון מרגלית  -מנהל איכות בחטיבת השרות של מוטורולה סולושנס ישראל .במקביל משמש כמנהל שירות חוץ של
החברה עם ניסיון של כשני עשורים בתחומי ניהול מחלקות שרות למערכות קשר ובקרה .בעל חגורה ירוקה במתודולוגית
. Six- Sigmaבוגר קורס ניהול עסקי בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א.בוגר לימודי  CMQ/OEבמכללת
. ALD

שיפור תהליכים בתחום המבדקים הפנימיים
רגינה קליימן ,דורון מאירוביץ ,חיים קורנפלד -ממ"ג
רקע כללי
במרכז למחקר גרעיני ,שורק )ממ"ג( מבוצעים מבדקים פנימיים ,כחלק ממדיניות האיכות ומדרישות
התקנים הישימים.
מערך המבדקים לסוגיהם מהווה פלח עשיית רוחב חשוב מאוד וכמו כן הוא חובה .נושא המבדקים בכלל
נחשב בארגון כאחד מ"גוזלי המשאבים" ,לכן ייעול התהליך ושמירה על האפקטיביות ,יתרמו תרומה
משמעותית הן בהיבט הישיר של חסכון במשאבים והן בהיבט הרחב של קידום התרבות לאיכות .ביצוע
המבדקים בחצר ממ"ג מוטל על מנהלי האיכות.
מטרת המאמר  -להציג את העבודה שנעשתה בתקופה האחרונה ,את השיטה שגובשה בממ"ג וסיעה להשיג
שיפור בתחום המבדקים הפנימיים תוך שמירה על מגמת שיפור האיכות ברמה הארגונית .המאמר מחולק
לשלושה פרקים:
א( תיאור המצב כפי שהיה,
ב( השיטות והכלים התומכים שפותחו על מנת לשפר ולייעל את מערך המבדקים הפנימיים בממ"ג,
ג( סיכום ומסקנות.

א .תיאור מצב קודם
 מבדקי איכות מהווים כלי בקרה שהוכיח את עצמו מעל לכל ספק .יחד עם זאת ,המבדקים הפנימיים
דורשים השקעת משאבים והכרת התהליכים באתר על מנת לזהות אי -התאמות טוב יותר מאשר במבדקים
החיצוניים – מכאן חשיבותם.
 תוצאת המבדק היא רשימת אי-התאמות שעבורן יש לפתח תהליכי טיפול ומעקב אשר דורשים מאמץ נוסף
עד לסגירת המשימות .מצב זה הוא תקין ,כל עוד נשמר איזון בין היקף הפעילות בתחום איכות לבין היקף
הפעילות הכוללת באתר הנסקר.
 מידע על אי -התאמות בארגון מתקבל ממקורות שונים כמו מבדקים ,סקרי הנהלה ביחידות ,צוותי שיפור,
תחקירים ,סקרי לקוחות ועוד .לא קיימת שיטה אחידה ויעילה לריכוז כלל הנתונים ובקרת הטיפול בהם.
ביזור הנתונים עלול לגרום לאובדן המידע ואי-יכולת זיהוי בעיות רוחביות ו/או חוזרות.
 נושא המבדקים לסוגיהם ,מהות הממצאים וסטאטוס הטיפול באי-התאמות עומד על הפרק בסקרי הנהלת
ממ"ג לאיכות חצי -שנתיים באופן קבוע.
 מדיניות התייעלות כללית בארגון מחייבת התייעלות במשימות האיכות בכלל ,ובנושא מבדקים פנימיים
בפרט .נחוצה מערכת המאפשרת לבצע בקרה פנימית על יישום דרישות התקנים תוך תפעל מינימום
משאבים לקיום המבדקים בהיקף הנדרש.
 ביחידות בהן תדירות המבדקים גבוהה ,המבדק עובר בקלות ,הוא הופך להליך שיגרתי .ביחידות בהן
תדירות המבדקים נמוכה ,נדרש להשקיע מאמץ רב של הכנות הן לפני מבדק פנימי והן לפני מבדק חיצוני.
פעילות זו נתפסת כמטרד שמטרתו לקבל את התעודה/אישור בלבד.
 המבדקים הפנימיים נערכים על בסיס טפסים פורמאליים ,המותאמים לתחומי הפעילות ביחידה הנבדקת.
הצמדות לטפסים הללו גרמה לעתים לחוסר היכולת להתמקד בנקודות הבעייתיות באמת.
 כל היחידות בהן בוצע השיפור עובדות לפי מערכת איכות זהה ,תוך שמירה על המאפיינים שלהן.
 כלל עובדי היחידות משתתפים בהדרכות בתחום האיכות והמצוינות ,בהן הכרת דרישות התקנים.
 קיימת רשת תקשורת פנימית בארגון ,בה מרוכזים כל התיקיות והמסמכים המתעדים את פעילות היחידות,
לרבות הפעילות בתחום האיכות והמצוינות .תחום המבדקים ,כמו גם נושא בקרת הטיפול באי-התאמות ,לא
מנוצלים בה באופן מלא.

ב .השיטות והכלים התומכים שפותחו על מנת לשפר ולייעל את מערך המבדקים הפנימיים בממ"ג
.1

פיתוח שיטה חדשה של מבדקים ממוקדים והטמעה

בנוסף למערך המבדקים הפנימיים ה"קלאסיים" ,פיתחה מנהלת הבטחת איכות ב Excel -תכנית מבדקים
הנקראת "מבדקים ממוקדים" .רוכזו בה הנושאים העיקריים למבדק ביחידות ,שמות המוקדים ביחידות
ותכנון לו"ז לביצוע .נקבע שכל נושא עיקרי ייבדק לפחות פעם בשנה .בהתחשב במספר היחידות ,נמצא
שניתן להסתפק בסקירת שני נושאים לכל היותר בכל מבדק .הנושא הוצג למנהלי היחידות וקבל את ברכת
הדרך.
כאמור לעיל ,הרשת מהווה מאגר מקיף על הפעילויות והתהליכים של הארגון .בוצעו המהלכים הנדרשים
לכך שגם המידע על תכנית המבדקים ,כולל מבדקים חיצוניים ,פנימיים וממוקדים ,הממצאים ,אי -התאמות
והטיפול לסגירתן  -ימוקם ויהיה נגיש לכל המעורבים ברשת תקשורת פנימית הארגונית
להבדיל ממבדקים הפנימיים ה"קלאסיים" הנערכים בשטח ,מבדקים הממוקדים מתבצעים או בשטח או
במהלך המפגשים השוטפים של ממונה איכות אגפי עם רכז האיכות היחידתי ,תוך שימוש במידע הנמצא
ברשת הארגונית – תלוי בנושא הנבחר.
אופן ביצוע המבדק הממוקד:
 נושאי המבדק נבחרים מתוך בנק נושאים שממונה האיכות הכין מראש .רכז האיכות מציג ראיות למה
שנעשה ביחידה או בעזרת תיקיות התיעוד שברשת ,או באמצעים אחרים הרלוונטיים לנושא.
 עורך המבדק מפרט במהלכו את מהות אי-התאמות המזוהות ,יחד עם הנסקר הוא מגדיר הצעה לפעולה
מתקנת .גם נוסח הממצאים נדון ומסוכם עם רכז האיכות במהלך המפגש.
 בתום המבדק נשלח דוא"ל עם דיווח למנהל היחידה ומנהל היחידה מתבקש לתת תאריכי יעד .במקריים
חריגים בהם תזוהה אי -התאמה חמורה ,ידרוש ממונה האיכות טיפול מידי.
 במקרה וממונה איכות מזהה אי -התאמות המצביעות על פעילות לא מספקת לאיכות ביחידה ,הוא
רשאי להחליט על ביצוע המבדק הפנימי "הקלאסי" – בשטח.
השיטה מופעלת בהצלחה מאז  .07.2012המסר המועבר עם הפעלתה הוא שלשיפור האיכות לא תמיד נדרש
להשקיע משאבים ניכרים ולבצע מבדק מקיף .היחידה הנבדקת משיגה את המטרות שלה – שיפור התהליכים
בהם המזוהות נקודות לשיפור ,ומערך האיכות משיג את המטרה של ביצוע תכנית המבדקים הפנימיים תוך
צמצום המשאבים .לפי המשוב של הנסקרים ,שיטת המבדקים הממוקדים מקטינה מתחושות המתח לפני
המבדק ומעלה את המוטיבציה לעבודה שיטתית.
.2

שיפור תקשורת בין מנהל איכות לבין היחידות הנבדקות בתחום המבדקים בשטח

בתום כל מבדק פנימי "קלאסי" נשלח סיכום למנהל היחידה ולמנהל האיכות שלה – בטיוטה ,מתקבלות
הערות ועדכונים ,ורק לאחר מכן מופץ דוח המבדק באופן רשמי.
.3

פיתוח כלי ממוחשב לריכוז סוגי אי -התאמות ,לרבות בקרת אפקטיביות וניתוח.

שמנו למטרה להבטיח שכל המידע המתקבל מכל מקור שהוא ,ירוכז באופן שמאפשר לבצע בקרה כוללת,
יעילה ואפקטיבית על כל סוגי אי-התאמות .מדד אפקטיביות הטיפול בהן הוא היעדר אי-התאמות חוזרות.
להלן עקרונות תפעול המערך:
 נבנה קובץ בקרה )על בסיס  (Excelאליו מוזרמים הנתונים מכל מקור שמזהה אי-התאמות בתחום ניהול
האיכות ,הבטיחות והסביבה.
 כל אי -התאמה משויכת ע"י ממונה איכות לנושאי התקנים הרלוונטיים )מיקוד חובה לצורך בקרת
האפקטיביות(.
 הוכנו דוחות אוטומטיים )טבלאות ציר –  (Pivot-tableהמאפשרים לקבל חתכים לפי מקור ,לפי יחידה,
ולפי קטגורית שיוך הנושא בו נמצאה אי-התאמה.
 סטאטוס אי-התאמות יכול להיות או "פתוח" או "סגור" בלבד .חלוקה חדה זאת מסייעת לבצע הטיפול
האפקטיבי .רק מנהל היחידה או ממונה איכות אגפי מורשים לשנות את הסטאטוס.
 אחת לתקופה ,בהתאם למועד בקרה שנקבע ,ברשת הפנימית נשלח למנהל היחידה חתך "שלו" של אי-
התאמות הפתוחות הרלוונטיות ובכך משמש כלי בקרה בשטח שממוקד ונוח למנהלים.
 המנהלים מעדכנים את סטאטוס הטיפול בדוא"ל חוזר וכך שומרים על תיעוד נאות ,זיהוי ועקיבות.
 היות ודיווח סטאטוס הטיפול באי-התאמות הוא נושא חובה בסקרי הנהלה לאיכות ,החתכים האוטומטיים
השונים מהווים מצע לדיון וקבלת ההחלטות.
המערכת פשוטה ונוחה ,דורשת ידע בתוכנת  Excelבלבד ,היא ידידותית ומותאמת לצרכים ומגבלות שלנו.
ג .סיכום ומסקנות
בממ"ג ,מערך מבדקים מסודר ומקצועי המאפשר להתמקד בעיקר בזיהוי הנקודות לשיפור וגורמי השורש
בזמן .הוא מאפשר לתכנן את תכניות השיפור ,תוך ביצוע מעקב יעיל אחר הטיפול באי -התאמות.
מערך המבדקים החדש המורכב ממבדקים הממוקדים לצד המבדקים הקלאסיים ,אפשר להשיג צמצום
במשאבים ,מבלי לפגוע במטרה העיקרית של המבדקים ובעצם קיומם.
המבדק הוא מפגש בין הסוקרים והעובדים במוקד הנסקר ,מקצועיות ואיכות המבדק הם המסר החשוב
ביותר .אם המסר הושג ,הוא משליך ישירות על רמת התרבות לאיכות ועל שיתוף הפעולה לקידום נושא
המבדקים בארגון .כאשר עורך המבדק בוחן את הנעשה בשטח ,בוחנים אנשי השטח את הסוקר .אם בתור
עורך המבדקים ,מנהל איכות אגפי מגלה מקצועיות ,יעילות ואפקטיביות ותוצאות המבדק תורמות ערך
מוסף ,העובדים ישמחו לשתפו בפעילותם השוטפת.
שינויים חיוביים במערך המבדקים הפנימיים בארגון תורמים תרומה ניכרת להמשך מגמת השיפור בארגון.
עקביות ושיטתיות הן מלות המפתח בניהול איכות .חשוב ביותר להפעיל כלים יעילים של בקרת הטיפול
באי -התאמות כי יישום מלא של תכניות הטיפול באי-התאמות תורם לשיפור התהליכים ומקדם למצוינות
הארגונית .הצלחת המערכת לביצוע בקרה אחר הטיפול באי -התאמות הביא לפיתוח מערכת תכנון ובקרת
העמידה ביעדים ומדדים הבנויה על אותו העיקרון.

תמונות מטקס הענקת פרס הסוקר המצטיין 2013

רגינה קליימן ,מקום ראשון בתמונה תחתונה
משמאל.
אמנון מרגלית ,מקום שני בתמונה העליונה
השמאלית.
סיגל בן גיג ,מקום שלישי בתמונה העליונה
מימין

שמות חברי פורום מבדקים פנימיים

שם ומשפחה

טלפון

פקס

e-mail

בן-נון שחר
זוננשיין אביגדור

5536492-050
8795101-04

9569569-09
8795254-04

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

2891773-052

wolfsony@icl-ip.com

וולפסון יאן

08- 6297006

08- 6276076

מלין חנן

052- 4708006
03-5354045
052-2775072

5354045-03

hanan@c-point.co.il

רבינוביץ ראובן

6465324-03

6465205-03

reuven@sii.org.il

3258537-052

שלהבת ל .צור
רייניש שי
מילרד אברהם

052-6369005
050-7232349
4967212-054

04-8384254
6043753-03

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

