
חריגות  / ויישום תובנות מתחקירים תהליך למידה 
בניסויים

בהנדסת סביבה רפאל

מנהל אבטחת איכות הנדסת סביבה רפאל–אילן פרקש 



הרקע והמוטיבציה להקמת הצוות

 או  /ומערכות אינרטיות ו, מעבדת הנדסת סביבה ברפאל מבצעת מאות ניסויים דינאמיים ואקלימיים בשנה למכלולים
,תעשיות ביטחוניות מחוץ לרפאל, הניסויים מבוצעים במתקני הדימוי עבור לקוחות רפאל . נפיצות עתירות סיכונים

הינה דינאמית  , פעילות הניסויים במתקני הדימוי . ט ותעשיות אזרחיות"יחידות משהב

.ומורכבת ממספר משתנים שעלולים להוביל לחריגות בניסויים

 במוניטין המעבדה פגיעה משמעותית -צבר של חריגות–
של הלקוח  ז"בעלויות ולופגיעה , איכות ובטיחות היבטים של 

.משאבי ומתקני הנדסת סביבהשל תוכניות העבודה ופגיעה ב

 חריגה בניסוי עתיר סיכון למנוע מתעשייה  ,כשהבולטת שבהן 2020עקב מספר חריגות שאירעו במהלך שנת העבודה
עלתה יוזמה בהנהלת המחלקה להקמת צוות לשיפור תהליך למידה ויישום תובנות מתחקירי עבר שבוצעו  ,  ביטחונית 

.לחריגות בניסויים שאירעו בשנים האחרונות באופן מובנה ורוחבי במחלקה



שיפור תהליך הלמידה הארגונית-ייעוד התהליך

תחקור ולמידה•
משמעויות מבחינת  •

ז"עלויות ולו

ס  "חריגות בניסויי בד

תהליך למידה •
ארגונית

הצגת תובנות•

מיסוד והטמעה
הטמעת תהליך •

הלמידה
יישום התובנות•

שיפור מדדי החריגות



תחילת יישום התהליך



מתודולוגיה של עבודת הצוות

הקמת הצוות

חים ומנהל האיכות"הכנת התהליך בצוות מצומצם של הרת

הצגת המלצות הצוות להנהלת  
המחלקה לפעילות שתבוצע מול 

כל עובדי המחלקה

שיחות תחומיות תוך מיקוד המשתתפים 
למשימה לימודית של מעבר על החריגות 

.ותחקירי העבר

הקמת מבדק  , פ בין יחידות ברפאל  "שת
ידע במערכת הסקרים הרפאלית

הקמת קבוצות עבודה קטנות בכל  
תחום לניתוח ודיון על מספר תחקירי 

"זהב"

שליחת קישור השתתפות במבדק הידע 
לעובדי הנדסת סביבה

ביצוע מבדק הידע

ניתוח תשובות העובדים למבדק הידע

, הצגת התהליך ותוצריו לעובדי המחלקה 
להנהלת השטח ולפורומי איכות ברפאל



תיאור התהליך
שלבי ביצוע התהליך

ניתוח ולמידה-Iשלב 
הנדסת ניסויים ומנהל אבטחת איכות בהנדסת סביבה, חים דימוי "י רת"הובלת התהליך ע.

 בהובלת מובילים  , בקבוצות קטנות בכל תחום" זהב"ניתוח ודיון על מספר תחקירי , מעבר
.בתחומים

 ביצוע של שיחות תחומיות תוך מיקוד המשתתפים למשימה לימודית של מעבר על החריגות
.ותחקירי העבר

 שלבII-מבדק ידע ממוחשב
 שאלות תוך שימוש במערכת  6סקר של –הקמת מבדק ידע ממוחשב בנושא תובנות מתחקירים

.הסקרים הממוחשבת ברפאל 

ניתוח ברמת  
התחום

מבדק ידע  
ממוחשב

ריכוז וניתוח

הצגה ומשוב





המשך–תיאור התהליך 

ריכוז וניתוח-IIIשלב 

הפקת קובץ משוב העובדים שענו לסקר.

.עובדים17-בתחום הנדסה , עובדים 14–בתחום דימוי : עובדים  31כ השתתפו בסקר "סה

 מציאת מכנים משותפים לכל תחום–ניתוח תשובות העובדים.

הצגה ומשוב-IVשלב 

קבלת משוב על התהליך מקהל היעד.

הצגת התהליך במחלקה ובהנהלת השטח.

שיפור התרבות הארגונית.

ניתוח ברמת  
התחום

מבדק ידע  
ממוחשב

ריכוז וניתוח

הצגה ומשוב



ניתוח תשובות העובדים–שיפור התהליך 

ס"התנניתוח תשובות בוחני ניתוח תשובות עובדי הנדסת ניסויים
 מתקן , מנועים בניסויים נפיצים –תחקירים משמעותיים

.תאוצה

 העברת מקל "-חריגות בניסויים  /סיבות שורש לתקלות "
אי עמידה בדרישת תכנית , כנדרש TRRאי ביצוע , לקויה
.ניסוי

 ביצוע –היערכות לניסויTRR מימוש תובנות  , כנדרש בנוהל
.מנכסי עבר

 מלא  ) יומן ניסוי ( תיעוד –תהליכים חשובים בביצוע הניסוי
ביצוע  ,תכנית ניסוי מאושרת וחתומה , ומפורט של הניסוי 

.חתימות כפולות לכל שלב בניסוי

 פ התהליך המובנה של  "ביצוע ע–" העברת מקל"תהליך
." העברת המקל "

 העובדים ענו שיש חשיבות רבה  –חשיבות תהליך ההטמעה
.וטוב שנחשפו אליולתהליך 

  תשובות בעלות מכנה משותף לשני התחומים מודגשות בצבע
הירוק  

 תקלת הפעלת  , מנועים בניסויים נפיצים –תחקירים משמעותיים
.סוללות

 אי  , טעויות אנוש -חריגות בניסויים  /סיבות שורש לתקלות
.ביצוע חתימות כפולות לשלבי הניסוי

 ביצוע , הזמנת עבודה מלאה –היערכות לניסויTRR מימוש   ,
.תובנות מנכסי עבר

 קיום מלא של נוהל ביצוע  –תהליכים חשובים בביצוע הניסוי
.ניסוי דימוי

 קיום מדוקדק של הוראת השעה ל  –" העברת מקל"תהליך
." העברת מקל "

 הן  , העובדים ענו שיש חשיבות רבה –חשיבות תהליך ההטמעה
.לתהליך ההטמעה והן למחויבותם לתהליך

  תשובות בעלות מכנה משותף לשני התחומים מודגשות בצבע
הירוק  



ז "עלויות ולו–תוצאות שיפור התהליך 

תחילת יישום התהליך

.2021שיפור משמעותי בכמות החריגות בשנת 
. ס"ז הפרויקט ובתכניות העבודה של מתקני הבד"אי פגיעה בלו-חיסכון משמעותי בימי עבודה כתוצאה מעצירת ניסויים •

עשרות אלפי  עלות תפעולית של = ימי עבודה של מתקן 7-השבתה של כ-משמעות חריגה אופיינית במעבדת תנאי סביבה נפיצה
עלויות הפרויקט+  ח"ש

.עלויות הפרויקט+ ח"כמיליון ש= חריגות בהשוואה לשנה הקודמת 11שמשקף ירידה של 2021החיסכון התפעולי בשנת 

.ייבחן בסיומה של כל שנת עבודה–החיסכון הינו רב שנתי לטווח הרחוק •



שיפור התהליך

לאחר השיפור–תהליך חדש תהליך קודם  

בוצעה בעבר רק העברת מידע במקרה של חריגה משמעותית לכל  
.  המחלקה

מיסוד תרבות של למידה וניתוח תחקיר של חריגה מתוך חריגות העבר  
.בפגישת תחום לאחת לרבעון 

של הנדסת סביבה רק בעת ביצוע חניכה דיווח החריגות הכרת אתר 
.לעובד חדש

כניסה לאתר דיווח החריגות של הנדסת סביבה והכרת החריגות  
.החדשות ותוצרי התחקירים החדשים שבוצעו ברמה תחומית

מקוריות ויצירתיות בהקמת מבדק הידע בסביבה ממוחשבת של לא קוים בעבר
.מערכת הסקרים הרפאלית

תהליך מבדק הידע הממוחשב שהוקם הוכיח את עצמו כתהליך שמקל  לא קוים בעבר
.על ביצוע הסקר וידידותי לעובדים

למדד החריגות בניסויים בהנדסת ) 2016-2020( בניתוח הרב שנתי 
.חריגות בשנה20-כסביבה הצביע על ממוצע של 

מדד החריגות בניסויים בהנדסת סביבה -ניתוח אפקטיביות התהליך 
מצביע על שיפור משמעותי בכמות החריגות  2021בסיום שנת העבודה 

.חריגות 9דווחו –

מפגשים עם מספר מצומצם של (במסגרת מפגשי המוקדים בתחום לא קוים בעבר
קצרה על ידי , מן העבר,מבוצעת הצגת תחקיר , אחת לחודש ) עובדים

.אחד העובדים ומתקיים שיח על תובנות שלו

https://rnet/9a6/dde/Environment_Engineering/inner/Lists/List47/view.aspx


סיכום

 רבה בתהליך שעברוחשיבותוהעובדים ראו הושגהמניתוח משוב העובדים למבדק ניתן ללמוד שמטרת התהליך.

 תובנות מתחקירי עברהטמעתוהתהליך תרם להעמקה בלימוד.

 לעובדיםוידידותיהתהליך הממוחשב שהוקם הוכיח את עצמו כתהליך שמקל על ביצוע הסקר.

 ס "של הלקוח ותכניות העבודה של מתקני הבדז"חיסכון בעלויות ולו–תוצר ישיר של השיפור במדד החריגות.

 לשלב סקרים דומים לבחינת נושאים רוחביים נוספים וביצוע רענונים להסמכות  , למידה ופיתוח ניתן יהיה בהמשך וכחלק מתהליך
.התקופתיות של העובדים

 בנית תבניות דומות כמבחן הסמכה לעובדים חדשים בסיום תקופת החניכה במקום המסמך הכתוב–של התהליך עתידיתהרחבת.

  רוחבי חוצה ארגוןאימוץ תהליך מסוג זה לתהליך -הצגת התהליך בפורומי איכות בארגון.



תודה רבה

www.rafael.co.il
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