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מה בעיתון?
ניהול נושא מבדקי האיכות  :מניהול יחידה
לניהול כולל  ,נינה קורולקר -עמ' 2
הזמנה לכנס עורכי מבדקים -עמ' 4
כנס איכות וטקס מבדק מצטיין ,תנובה עמ'
5

שמות חברי פורום מבדקים פנימיים  -עמ'
6

חברים,
גם השנה אני מתמקדים בשלושה נושאים :
 .1הכנס העשירי של עורכי המבדקים .הכנס יערך במכללת נתניה ב-
) 14/5/15ראו תוכנית מצורפת(.
בימים אלה תופץ התוכנית לכל חברי האיגוד לצורך הרשמה
שריינו את המועד ,התוכנית עשירה ומגוונת,שווה,כדאי להשתתף.
 .2כנס האיכות השנתי ב 24-25 -בנובמבר .הכנס יערך במלון דוד
אינטר קונטיננטל בתל אביב .בכנס יהיו שני מושבים למבדקי
איכות.
האחד יעסוק במבדקי איכות מובילים לחדשנות והשני יעסוק
במבדקי איכות בעידן מתחדש )אתם מוזמנים לשלוח מאמרים לשני
המושבים(.
 .3חתרות הסוקר המצטיין -גם השנה נמשיך את המסורת ונערוך את
התחרות של סוקר מצטיין .קול קורא יופץ לקראת חודש אוגוסט
הקרוב.
חברים חשוב ה לנו מעורבותכם  .ככל שתוכלו לשלוח מאמרים
להשתתף בכנסים כך נוכל להעשיר את התכנים בנושא כל כך חשוב
כמו מבדקי איכות.
ובנימה אישית ,תרשו לי להודות לד"ר שלהבת צור על ההתמדה
בעריכה וקידום האודיטון .כמו כן לכל חברי המיזם שמשקיעים רבות
בפעילות מבורכת זו.
חג פסח כשר ושמח
בברכה,
שחר בן נון
יו"ר המיזם

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

אודיטון חדש לשנה זו לקראת האביב ,יוצא עבורכם .בעלי תפקידים
עורך משנה – שחר בן נון
sbennon@bezeqint.net

רבים בתחום האיכות פנו אלי בבקשה להצטרף לרשימת התפוצה של
האודיטון .זה משמח ומצביע על רלוונטיות של נושא זה שלא

מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

מתיישנת.
אני מקוה כי לאור הצטרפות קוראים חדשים רבים לרשימת
התפוצה ,נוכל לקבל מהם מאמרים מעניינים ומגוונים.

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

מברכת אתכם בחג חירות נפלא.

טל"ח

ד"ר שלהבת צור
עורכת ראשית

ניהול נושא מבדקי האיכות  :מניהול יחידה לניהול כולל
נינה קורולקר ,מנהלת איכות ,איה זיכון

אחת הדילמות איתן מתמודד כל מנהל איכות ,ולדעתי המרכזית שבהן ,היא איך להוציא
את נושא האיכות מתחום הפרט  -מחלקת האיכות ,ולהפוך אותו לנחלת הכלל  -הארגון
ככלל ,ארגונים מדברים ועושים איכות בהנחיית מחלקת האיכות שמובילה ומתווה את הדרך .מעט אנשים
מחוץ לגוף זה ,מתנסים מיד ראשונה בתהליכי האיכות ,ללא תרגום ותיווך של נציג איכות ומבינים באמת
את משמעותה לארגון ,כי איכות בלי משמעות היא כמו "חיוך בלי חתול" .העושים במלאכה ,גם כשהם
מחוץ לגוף זה ,הם המנהלים ,ולכן העשייה וההנחיה בתחום האיכות זורמת בנתיב חד סטרי מההנהלה
לעובדים .לאופן עבודה זה יתרונות רבים ומוכחים אך חסרונו הוא שעובדים מן המניין נמצאים בעמדת
העושה ,שאין לו הבנה מעמיקה של נושא וההשפעה על עיצוב תהליך האיכות .במצב זה עשוי להיווצר
פער בין העובדים לאיכות
בחברת באיה -זיכון ,הוחלט מסיבה זו ואחרות ,להפוך את תהליך המבדקים הפנימיים לתהליך ששותפים
בו ,כסוקרים ,עובדים ממחלקות שונות ,מלבד מחלקת האיכות .לתהליך גויסו עובדים ממחלקות הנדסה,
ניהול פרויקטים וניהול חומר .העובדים עוברים מפגש הדרכה שמעניק להם ידע ורקע כללי בתהליך )עם
מבחן בסופו ,אחרת איך נבחן את אפקטיביות ההדרכה? (..ויוצאים לדרך בליווי סוקרים ממחלקת האיכות.
כנדרש בתקנים העובדים סוקרים נושאים ותחומים שונים מתחומי העבודה האורגניים שלהם
לתהליך זה חסרונות ,כיוון שהוא מחייב את מנהל האיכות להכשיר ולתפעל עובדים ,שאינם כפופים אליו
ישירות .כמו כן הפעילות של המבדקים אינה בראש סדר העדיפויות של הסוקרים הנבחרים .כיוון שגם
רמת הידע והמיומנות ההתחלתית של העובדים ,בתחום האיכות ועריכת המבדקים ,נמוכות יותר ,נדרשת
הדרכה מדויקת יותר שמטרתה להעביר אופן הבחינה של תהליכים שנציגי האיכות מורגלים בה יותר

ובקרה צמודה יותר על התהליך של המבדק ועל התוצרים המתקבלים .התהליך אינו מקל גם על הסוקרים
ממחלקת האיכות ,אשר נדרשים להקדיש מזמנם לתהליך מבדק שאינו באחריותם.
יתרונות התהליך ,עולים על החסרונות שלו .הגופים הנסקרים באים במגע עם עמיתיהם לעבודה ,שאינם
נציגי האיכות של הארגון ,ועשויים להיפתח ולקבל התייחסותם לתהליך העבודה ,יותר משהם עושים זאת
עם נציגי האיכות הרשמיים .הסוקרים מגיעים לתהליך הנסקר עם התובנות וההיכרות שלהם את תהליכי
העבודה אותם הם מיישמים ,ומסוגלים להשתמש במידע זה כדי לתרום לבחינת תהליכים שאינם זרים
להם .הסוקרים זוכים "ללכלך את הידיים" ולהכיר את האיכות ממקור ראשון וללא תיווך .הם זוכים
להבנה של דרישות האיכות ,מתוך התבוננות ביקורתית בתהליכים הנעשים במחלקות אחרות ,ומול
הדרישות השונות אליהן מחויב הארגון .הם מבינים ,מזווית האיכות ,את התהליכים אותם הם מיישמים
ומגלים בעצמם את המשמעות של נושא האיכות בארגון שלהם .בניגוד למה שאמר מלך הלבבות לאליס
"אם אין בזה משמעות ,מה טוב :זה חוסך המון טרחה ,את מבינה ,כי לא נצטרך לגלות אותה" ,כל עובד
נדרש להבין ולהפנים את משמעות האיכות לארגון בו הוא עובד
הסוקרים עשויים להפוך בסופו של דבר לנאמני איכות בלתי מודעים ,תהליך שמאפשר להם להקנות
בדרכים עקיפות את התובנות שהם מפתחים בתהליך לחבריהם לצוות ,באופן שהופך את דרישות האיכות
מכביש חד סטרי לדיאלוג של צוות ומגביר את שיח האיכות בארגון

תמונה מכנס איכות בתנובה:
טקס חלוקת פרס למבדק מצטיין.
בתמונה מימין :מנהל האיכות אברי לאופר ,מנכ"ל תשלובת החלב בתנובה אייל מילס ,מר שחר בן נון
סיו"ר האיגוד הישראלי לאיכות וזוכי הפרס

מלים שנשא שחר בן נון בטקס:
שלום לכולם,
מודל התחרות למבדק מצטיין בתשלובת החלב בתנובה הינו יחיד ומיוחד מבין כל יצרני המזון בארץ.
הייתי שותף לגיבושו יחד עם מנהל האיכות בתשלובת ,מר אברי לאופר וגב נירה זילברמן.
המודל נבנה על בסיס העקרונות של סוקר מצטיין שנערך אחת לשנה עי האיגוד הישראלי לאיכות.
ברצוני לציין שלוש נקודות בולטות שחוויתי במסגרת תהליך השיפוט:
-1בתנובה הסוקרים המבצעים את המבדק הינם בעלי מקצוע בתחומים השונים של האירגון ולא כפי
שנהוג שיש סוקרים באירגון שזה תפקידם היחידי.
-2רמת ההכנה והתיעוד מרשימים ויסודיים  -סימן המעיד על הרמה המקצועית הגבוהה של עובדי
התשלובת.
 -3אופן הסיקור והערך המוסף שהוצג בסיקורים השנה עבר שיפור מתמיד עם תוצאות מרשימות למרות
שמדובר על השנה השנייה למימוש המודל.
אם אסכם בקצרה:
אגף האיכות בתשלובת החלב בתנובה הפעיל כאן שיטת תחרות ,מודל פשוט אבל חדשני שתרם לשיפור
כל גורמי האיכות ,לשיתוף פורה בין היחידות השונות והבלטת הרמה האישית של כל משתתפי
הסיקורים.
יוזמה זו של אברי )שהחדשנות זורמת אצלו בעורקים( מציבה את האיכות בתנובה במקום אחר מזה
שהיה לפני שנתיים.
לראייה זו השנה הראשונה שתנובה משתפת מועמדת בתחרות הסוקר המצטיין של האיגוד הישראלי
לאיכות בה זכתה במקום השני בתחרות ,גב' מירב אבינועם מוייל ממרל"וג דרום.

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

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

