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 :המפגשעיקר 

 יאת מילואל // יך מגדירים מדדי איכות וכיצד מודדיםא – Iושא נ 
 המצגת שהוצגה מצורפת

 

 :סוגיות עיקריות שעלו במהלך דיון העמיתים

נדרש להגדיר מטרה ברורה כדוגמת 'שיפור התפעול' ותחת זאת להגדיר מערכת ברורה של  .1
 יעדים ומדדים שניתן לעמוד בהם ולהוכיח שיפור לאורך זמן.

 
על מערכת היעדים והמדדים 'לדבר' במונחים כספיים על מנת להראות כי הערך המוסף של  .2

מנהל האיכות ומערך האיכות הינו בבחינת חסכון / יצירת הכנסה ולא בבחינת הוצאה 
 מיותרת.

 

 :שאלות שעלו במסגרת המפגש

)רווחיות , כיצד ניתן למדוד היבטים פיננסים Balance Scored Cardתחת מתודולוגית  .1
 וגידול בהכנסות( בארגונים שאינם עסקיים?

 מדידת העמידה והחיסכון בתקציב.  .א
 ניצול יעיל של המסגרת התקציבית. .ב

 
 בקרב ההנהלה הבכירה 'הרצון למדוד' בארגון  יאתגר .2

 קביעת המדידה והאיכות בסדרי העדיפויות .א
 הצורך בהקצאת משאבי כ"א. .ב
 100%-היעדר מערכת טכנולוגית המבצעת מדידה ב .ג
 הצורך בהתמודדות עם מדדים סובייקטיביים. .ד
 הצורך בהשקעה כספית במערכות מידע לצרכי מדידה וניתוח. .ה

 
 קביעת מדדים באופן מתודולוגי

מקרב המשיבים כי המדדים לא נקבעו באופן מקצועי /  74%דיווחו בסקר המכין למפגש 

 מתודולוגי. 

 

המאפשר ומבטיח מדידה מהימנה ושילוב בין ישנה חשיבות לקביעת מדדים באופן מתודולוגי  .1
 תחומים שונים בארגון.

 
 :מקרי בוחן 2בקביעת מדדים לא באופן מתודולוגי ישנם  .2

הבעיה קטנה ונדרש לקבוע מתודולוגיה לצורך עקיבות  – במקרה בו המדדים נכונים .א
 בהמשך.

 
 בעיות מהותיות 2במקרה בו המדדים אינם נכונים, ישנן  .ב

 .שכן המדידה והנתונים אינם נכונים DATA BASEהיעדר  .א
 '.0'-הצורך בהשקעה במערכת מידע ואיסוף נתונים חדשה מ .ב
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