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רותי הוברמן  
.מ"יעוץ ופיתוח בענ.רהוברמן 

רקפת
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בעבר הרחוק

ירושלים' אונ, ואר שני במדעי החקלאותת

 לביוטכנונלוגיה' חב–באינטרפארםמעבדת מחקר ופיתוח

מנהלת הבטחת איכות במעבדות בריאות הציבור משרד הבריאות

  ראש תחום כימיה וביולוגיה בצוות הקמה של הרשות להסמכת
מעבדות 
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 דגש על תרבות –הטמעה ושדרוג מערכות איכות

 מבדקים פנימיים, ניהול איכות ומצוינות(קורסים שונים  (

סדנאות רבות מסוגים שונים

:וגם 

מאמנת עסקית

 ומנהלי איכותות.מנהליםלווי

 יועצת לEFQM
מנחת מעגלי הקשבה
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סל אתגרים של מנהיגי
איכות ומצוינות
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שיתוף פעולה
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כולם חושבים שיודעים איכות  
...)קצתכשרקגם (
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תפיסה של "
"איכות

מוטיבציה  
לעשייה  

תמונה  
רחבה של 

הנדרש  

ידע של 
דרישות  

התנסות  
בעשייה  

ארגז כלים 
להיות מנהיג  

של איכות  
בארגון

מידת  
ההכרות שלי 

עם התקן  

חשוב לבנות  
מערכת  
איכות  

מה נדרש  
לעשות  

כמה הארגון  
עומד  

בדרישות  
התקן

השוואה של הערכה" עם מה באתי"
ביום הראשון ובסוף הקורס

ביום הראשון" עם מה באתי"הערכה 

בסיום הקורס" עם מה באתי"הערכה 
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תרבות של איכות ומצוינות
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?מה זה



-הבטחת איכות

מכלול הפעולות השיטתיות והמתוכננות  
 ,הנדרשות להקניית בטחון נאות

שמוצר או שירות
.יספקו את דרישות האיכות שנקבעו
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?מצוינות מהי
ארגונים מצוינים משיגים ומשמרים רמות מצטיינות של ביצועים 

או עולים על / העונים

.הציפיות של כל בעלי העניין שלהם
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EFQM



תרבות
מויקיפדיההגדרה 

מכלול 
הערכים

האמונות
ותפיסות העולם  

שבאים לידי ביטוי כפי 

אדםשל בני בהתנהגותם 
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:תרבות ארגונית מתבטאת ב
דפוסי התנהגות

יחסים בין אישיים

ביטויי לשון

אירועים טקסיים

תהליכים ארגוניים
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"ארגונים"
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ידע

כיצדמאוויים

הרגל

פעולהקוצר –מחשבהזורע 

הרגלקוצר –פעולה זורע 

גורלקוצר –אופי זורע 

אופיקוצר –הרגלזורע 

סטיבן קובי

"ככה זה אצלנו"
!)בגאווה (



רותי הוברמן        כל הזכויות שמורות 14

Plan

Do

Check

Act

תכנן

בצע

בדוק את התוצאות

פעל על פי מה  
שנלמד
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Results

Approaches
Assess & 

Refine

הגדרת תוצאות רצויות

תכנון ופיתוח

בצע

בדיקת על בסיס  
נתונים ולמידה

Deploy
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תפוקות

תוצאות

תשומות

מאפשרים



?לאן רוצים להגיע

–בקבוצה
  דקות5(מוביל המעגל(

ארגון  , שם

מה אנחנו רוצים לקבל בתרבות של איכות ומצוינות?

לבחור שלוש מילים מובילות
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תרבות של איכות ומצוינות-הדרך 
חיבור של כל  –תרבות המבוססת על של איכות ומצוינות -תפיסת עולם

הצוות בכל שכבות הארגון
 אל כולם" מדברת"מוגדרת ברורה ו) חזון, ייעוד(מטרה
שמכוונת לעשייה הרצויה בתוך עולם של אילוציםמסגרת
חשיבה רחבה-ראש גדול
אווירה של מוטיבציה לעשייה
קבלת השונה-פתיחות לשינויים
 שיפור מתמיד–למידה אין סופית
פרואקטיביות-יוזמה
 לא חיפוש אשמה(לקיחת אחריות(
עבודה מתוך שיתוף פעולה
"הזדמנות-" אי אפשר
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להגיע לכך
ירגיששכל אחד מהעובדים 

ככה נכון
זה שלי

ויהיו בארגון הרגלים של בחירה ועשייה של

איכות ומצוינות  
מרצון
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לפעול על מנת  



תרבות של איכות ומצוינות
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?איך מייצרים



ייעוד

זון
ח

ייעוד

זון
ח
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אל כולם" מדברת"מוגדרת ברורה ו) חזון, ייעוד(מטרה 
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הובלה
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מה היה לי יותר טבעי

דוגמא מחיי העבודה לאתגר בתחום
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מנהיגות לתרבות של איכות ומצוינות
ת.ומפתחת.משמראיך אני -מתחילה בי  

ת.נוהגאת התרבות האישית בה אני 

כל הזמן
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?אילו תחושות היו

רותי הוברמן        כל הזכויות שמורות 26

שיתוף פעולה

לא נעים/ היה לי קשהמעניין/ היה לי נחמד

אין שיתוף פעולה

אני מאשימה את עצמי  •
אני מאשימה את האחרים•
לא יודעת למה•
ועוד•

ניסיתי למצוא בזה משהו נחמד•
אני תמיד עושה מה שמבקשים•
היום אני אנסה למרות שלא נעים לי•

??

?רגשי/ פיסי 



רבדים שונים של שיתוף פעולה
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–ביצוע מתוך 
"אצלנו"ככה זה 

–שותפות / הזדהות
ליכך נכון   

אני עושה מה שאומרים לי–פרקטי 

אני עושה מה שאני 
חושב שנכון/ רוצה 

פיזי

רגשי

אין שיתוף  
פעולה



3שיתוף פעולה
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?רגשי?            פיסי 



איך מייצרים תרבות 
של איכות ומצוינות

, אם כל מה שיש לך הוא פטיש"

."  נראה כמו מסמרהכול 

מאסלו
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כלים ליצור
תרבות של איכות ומצוינות
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"רך"ו"         קשה"



הזכרנו עד כה
מטרה בהירה

עבודה אישית

יצירת שיתוף פעולה
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" רך"ה–כלים מהתחום 

להכיר את תחום האחריות שלי
לאהוב
לבוא מתוך שלום
להקשיב
לקבל
תקשורת טובה
לרצות ולפעול בשיתוף פעולה
שמחה
אופטימיות

מטרה בהירה
מסגרת
התלהבות
ראיה רחבה
פרואקטיביות
בקרה ולא ביקורתיות
ביזור ושליטה
פרפקציוניזם?
הבנת תהליכים
סבלנות לתהליכים
לימוד מתמיד
שיפור מתמיד
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הבין אישי/בתחום האישי בארגון

4



"קשה"כלים מהתחום ה

נושאים נקודתיים ונושאים מתמשכים-לבזר 

?ירגישו שזה שלהם ...) כולם–הם (רוצים ש 

תנו להם לעשות
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דוגמאות
נושאים נקודתיים ונושאים מתמשכים-לבזר 

שדרוג נהלים/ כתיבה

 מצוינות תפקידי רוחב  / אחריות על תחום מעולם האיכות

טיפול בנושא חריגות ותלונות

מבדקים פנימיים ממוקדי נושא

פעילות בישיבות צוות

צוותי שיפור
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שדרוג נהלים

רותי הוברמן        כל הזכויות שמורות 35

בדיקה 
יסודית

עבודה מול 
מסמך ייחוס

ניתוח 
סיכונים

Trouble 
shouting

הדרכה

בנק שאלות
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טיפול בחריגות ותלונות
פעילות שוטפת  

בהשגת דווח מלא

יצירת אווירה של  
אין אשמים

הדרכות על  
חשיבות הנושא  

טיפול בפועל על  
ידי אנשים  

מהצוות

דווח באופן שוטף  
בפורומים שונים
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זווית  ראייה
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תפקידי רוחב
ציוד

בטיחות

חומרים

מחשוב

מבדקים

תיעודרכש

שעת 
חרום

הדרכות

בקרות

חריגות
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יצירת מבדקים ממוקדי נושא
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שיתוף של מקסימום  
עובדים בביצוע 

מבדקים פנימיים

בתחומי הידע שלהם

,  יחידות, במחלקות
חדרים שונים

הרחבת זווית  
,ראיה

בלי לשנות תפקדי

רצים לתקן אצלם  
את מה שראו  

בקלות אצל  
אחרים
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דוגמאות
נושאים נקודתיים ונושאים מתמשכים-לבזר 

שדרוג נהלים/ כתיבה

 מצוינות תפקידי רוחב  / אחריות על תחום מעולם האיכות

טיפול בנושא חריגות ותלונות

מבדקים פנימיים ממוקדי נושא

 הדרכות-פעילות בישיבות צוות

צוותי שיפור

ועודדדדד
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לפעול על מנת 

לכךלהגיע 
ירגיששכל אחד מהעובדים 

ככה נכון
זה שלי

בחירה ועשייה שלויהיו בארגון הרגלים של 

ומצוינות מרצוןאיכות 

רותי הוברמן        כל הזכויות שמורות 41



לספר על משהו שעובד טוב בארגון שלי  

הצלחה/ של תרבות" רגע"שהוביל ל 42



?כלים-סיכום 
התפתחות אישית ומשותפת" רך"בתחום ה

לתת לכולם  -" קשה"בתחום ה

)שייכות(לעשות

)ראייהזוית(אחריות 
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תרבות 

מכלול  
הערכים

האמונות
ותפיסות העולם  

כפי שבאים לידי ביטוי 
בהתנהגותם של בני אדם

-הבטחת איכות

מכלול הפעולות השיטתיות והמתוכננות הנדרשות  
 ,להקניית בטחון נאות

יספקו את דרישות האיכות  שמוצר או שירות

.שנקבעו

מצוינות

ארגונים מצוינים משיגים ומשמרים רמות 
מצטיינות של ביצועים  

או עולים על / העונים
.הציפיות של כל בעלי העניין שלהם

מטרה  
ברורה

כלים 
מהתחום  

"קשה"ה

ביזור 
אחריות

שיתוף  
פעולה רגשי

כלים  
אישיים

כלים 
מהתחום  

"רך"ה

זווית 
ראייה

להשקיע באופן מתמשך
לשימור ושיפור
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זה לוקח יותר זמן

אין זמן

אם לא מקדישים את תשומת הלב וגם את הזמן

....לא מקבלים תוצאות
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כלי ניהול
איכות ומצוינות, מנהיגות, תרבות
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תודה רבה

ודרך פוריה
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