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מה בעיתון?

לכל קהיליית עורכי המבדקים שלום,
ברצוני לסכם בקצרה את שנת . 2015

אשליות או מציאות ,תרגום :מילרד אברהם
 -עמ' 2

ב 14/515 -ערכנו את הכנס השנתי במכללת נתניה .בכנס
השתתפו כ  200חברים .תוכנית הכנס כללה הרצאות מגוונות
בתחום מבדקי האיכות ברמות השונות.

עריכת מבדקים מנקודת ראותו של עורך
מבדקים בכיר  ,מרדכי גפן  -עמ' 4

ב 24-25/11/15 -נערך הכינוס ה -13של האיגוד הישראלי
לאיכות .הכנס כלל שני מושבים למבדקי איכות בהם הוצגו
נושאים שונים מגוונים בתחום מבדקי האיכות כמוכן בשינויים
העתידיים בתקן ה  ISOוההשלכות של אופן עריכת המבדק
בעתיד.

זוכי תחרות סןקר מצטיין של האיגוד
הישראלי לאיכות לשנת 2015
שלהבת צור  -עמ' 5
שמות חברי פורום מבדקים פנימיים  -עמ'
11

בכנס נערך טכס חלוקה פרס הסוקר המצטיין זו השנה ה .11 -
במקום הראשון דורג מר מורדי גפן מרפא"ל .במקום השני דורג
מר דוד חסון מקמ"ג .במקום השלישי דורג מר סמי אלבז
מתעשייה אוירית מפעל מב"ת.
במהלך השנה פרסמנו שלושה גליונות של האודיטון.
כאן המקום להודות לעורכת הראשית של האודיטון ד"ר שלהבת
צור על ההתמדה והעבודה המסורה בעריכה והפצת האודיטון.
כמוכן ברצוני להודות לחברי פורות מבדקי האיכות על עבודתם
המסורה.
אנו נמשיך בפועלנו גם בשנה הבאה עלינו לטובה

חברי המערכת:

בברכה,
שחר בן נון
יו"ר המיזם

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

אנו לקראת סיום שנת  2015ושמחים לראות כי העיתון מופץ כעת

מאמרים לעיתון יתקבלו
בשמחה

לכמה מאות קוראים .האודיטון הנוכחי חוגג  10שנים לקיומו.
האודיטון הראשון יצא בנובמבר  .2005מאז הורחבו הכתבות
והמאמרים שבו ,אולם היינו מעוניינים לראות פינות חדשות

המאמרים מתפרסמים על דעת
ובאחריות כותביהם בלבד

וחידושים נוספים .למי מכם שיש רעיון ומוכן ליצור פינה חדשה
באודיטון מוזמן לשלוח הצעתו אלי.
טל"ח

קריאה מהנה,
ד"ר שלהבת צור
עורכת ראשית

אשליות או מציאות
תורגם ע"י :אברהם מילרד
בביטאון של האיגוד האמריקאי  QP-ASQהופיע מתאריך אוגוסט  2015מאמר ארוך ומעניין בהשפעת
שירות איכות לקוי ויכולת השפעתו על הלקוח .החלטתי לתרגם את הנקודות שחשוב לשנן וללמוד,
המאמר נכתב ע"י . T.M Kubink
.1

תקשורת לקויה

Poor Communication

.2

דרישות חוזרות

Repeat Requests

.3

חוסר ידע בתהליך

.4

הדרכה לקויה

.5

מסמכי ניהול לקויים

.6

מערכת לא מתואמת

.7

מידע לא תכליתי

.8

הטעיה באיחולים

.9

ליקויים בחשבוניות

.10

חיוב לא נתפס

Inconvenient billing

.11

מערכת טלפוניים לקויה

Phone system loop

.12

אי זימון קשר טלפוני

.13

אי דיוק וחוסר ניסיון

.14

איחור או חוסר במינוי

Lack of process knowledge
Poor Training
Documents mismanagement
System Out of some
Irrelevant information
Misleading Greeting
Lock of paperless billing

No call connection
Inaccuracy and inexperience
Late or missed appointments

הקטע הזה מבטא את הצורך במנהל איכות מוסמך כדי להשלים פעולות מתקנות.

נדרש מנהל איכות מוסמך אשר יאמץ כפי שמצופה ממנו שימוש וייעזר ב  SIX SIGMAהמגדירות
שיטות וכלים היכולים לעזור:
Customer listening post

.1

מצב ההקשבה של לקוח

.2

יישום ניתוח צורכי לקוח

.3

רשימת בדיקות

Check list

.4

מיפוי תהליכים

Process maps

.5

החלטות נחושות

Decision trees

.6

סדרת הנחיות

.7

חשיבה מערכתית

.8

שילוב מערכות

Systems integration

.9

הדרכה ותיעוד

Training and documentation

Customer needs analysis

Pilot run
Systems thinking

יישום הרשימה הנ"ל אין פירושה שהיא מושלמת פורטו כלים נוספים שניתן להשתמש בהם לתהליכים
חלשים .ניתן גם לייחס ולשלב כלים נוספים לכל דוגמא המפורטת לעיל ,כל מה שנדרש הוא כמובן
מוטיבציה ליישום כלים אלה נכון ובשלמותן ע"י מנהל איכות מוסמך.

עריכת מבדקים מנקודת ראותו של עורך מבדקים בכיר
מרדכי גפן ,רפא"ל
בהכשרתי אני הנדסאי אלקטרוניקה בעל תואר ראשון במדעי החברה
מאוניברסיטת בר אילן .אני עורך מבדקים מזה כ 20-שנה בנושאי איכות ,בטיחות והגנת
הסביבה ואחריות חברתית מאז הוסמכתי לראשונה בחיל האוויר ע"י חברת  ALDלהובלת
מבדקי איכות.
במסגרת תפקידי האחרון בח"א סייעתי רבות בניהול האיכות של מערך האחזקה והסמכתו
לתקני איכות ובטיחות דבר שהצריך בין השאר ניהול והפעלת מבקרי איכות.
כיום ,מזה  13שנים ,אני עורך מבדקים בכיר באחת מחטיבות רפאל בה אני משמש בשני
תפקידים האחד מנהל הבטיחות החטיבתי ובשני אני עורך המבדקים הבכיר המוביל את נושא
המבדקים מפיתוח תוכניות מבדקים ,דרך הכנת רשימות תיוג ,עריכת סקרים וביקורות ועד
לחניכה והנחיית סוקרים בקורס הסמכת סוקרים ובעבודתם השוטפת.
לאחרונה התבשרתי ע" י האגודה הישראלית לאיכות על זכייתי בפרס עורך מבדקים מצטיין
ארצי לשנת .2015
לדעתי ,בעריכת מבדקים ,מקצוע לכל דבר ועניין ,אין שלב שהוא הקשה ביותר אלא ,מגוון
שלבים להם נדרשת תשומת לב וקשב מתאימים בין אם זה השלב הראשוני לו אני נדרש
להקצות את מירב הזמן להכרה ולימוד הארגון המסוקר ,דרך שלבי המבדק האחרים כמו
שלב הראיון בו אני נדרש ליישם מכישוריו של עורך מבדקים דוגמת הקשבה באוזן אוהדת
וגילוי נתיבי התקדמות ע"י הקשבה הערכתית והתמקדות בעובדות ,תשאול בגישה סבלנית,
הבחנה באמצכות תקשורת אל מילולית ותיעוד מוקפד של עדויות אוביקטיביות.

בשאר השלבים באים לידי ביטוי ומסייעים לי הנסיון דוגמת בקרת שובל הנוכחים במבדק
ומזעורו.
בתפקידי כעורך מבדקים בכיר בחטיבה אני לא רק סוקר אלא גם נסקר באופן אישי לפחות
פעמים בשנה פעם אחת ע"י הממונה על ההסמכות ברפאלטרם מבדק תקופתי של מכון
התקנים הישראלי ובשנית במבדק התקופתי ע"י מת"י .במבדקים אלו נסקרים באופן מדגמי
עמידת החטיבה בתוכנית המבדקים ,איכות דוחות סיכום המבדקים והתייחסותם לנקודות
עיקריות של התקנים השונים ,מעקב ובעיקר סגירת פעילויות מתקנות.

זוכי תחרות סוקר מצטיין של האיגוד הישראלי לאיכות לשנת 2015
ד"ר שלהבת צור
בתחרות הסוקר המצטיין לשנת  2015של האיגוד הישראלי לאיכות נבחרו השנה שלושה
זוכים על ידי צוות השיפוט שכלל את ד"ר אביגדור זוננשיין ,ד"ר שלהבת צור ,ראובן
רבינוביץ ,שחר בן נון ,שי ריניש.
שלושת הזוכים שנבחרו הם:
מקום ראשון  -מר מרדכי גפן מרפא"ל .מרדכי אחראי על תכנון ועריכת מבדקי האיכות בכל מערך
האיכות והבטיחות בחטיבת היבשה ברפא"ל מזה  13שנים .תורם מזמנו גם לקהילה בחניכת מפעלים
לאיכות ומצויינות בגליל ובהתנדבות במשטרה בשיטור ימי .יזם הרחבת מבדקי איכות בתחומים רבים
במפעל.

מר מרדכי גפן ,רפא"ל  ,מקום ראשון

מקום שני  -מר דוד חסון  ,המרכז למחקר גרעיני בדימונה .דוד מנהל את תחום המבדקים הפנימיים
והחיצוניים בקמ"ג .בעל תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול .מבצע כ 120-מבדקים בשנה .יזם פיתוח
שיטות מעקב ודווח ששיפרו את מערך האיכות בקמ"ג .נבחר כעובד מצטיין לשנת  2014במערך
האיכות בקמ"ג .

מר דוד חסון ,המרכז למחקר גרעיני ,מקום שני

מקום השלישי מר סמי אלבז מתעשייה אוירית מב"ת .סמי שירת  26בחיל האויר .ב 8-השנים האחרונות
מוביל את תחום מבדקי האיכות בכל מחלקות הייצור במב"ת .היקף פעילותו בין  80-100מבדקים בשנה.
פעילותו ויוזמתו בתחומי המבדקים העלו את רמת האיכות הכללית

מר סמי אלבז ,תעשיה אווירית מב"ת ,מקום שלישי

תמונות מטקס הענקת הפרסים בתחרות סוקר מצטיין :2015

ש מות חברי פורום מבדקים פנימיים

שם ומשפחה

טלפון

e-mail

בן-נון שחר
זוננשיין אביגדור

5536492-050
8795101-04

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

2891773-052

וולפסון יאן

08- 6297006

wolfsony@icl-ip.com

מלין חנן

052- 4708006
03-5354045
052-2775072

hanan@c-point.co.il

רבינוביץ ראובן
שלהבת צור
רייניש שי
מילרד אברהם

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

rrabinovitz10@gmail.com
shalheve@technion.ac.il
shai@reinish.co.il
milrada@bezeqint.net

