
 

 

 
 
 

 -של פורום מנהלי איכות בתעשייה הדרומית  שביעיסיכום מפגש 
91.2.9.52 

 האיגוד הישראלי לאיכות ,חיים ברמן//  ISO 9001:2015ניהול ידע בהתאם לתקן  
 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 

 

 :סוגיות עיקריות שעלו במסגרת המפגש

 אתגר ניהול כלל הידע של הארגון ושימוש נכון בו .5
, מטרות ויעדי החברה, יש לקבוע מהו הידע הרלוונטי ומהותי בלבד לעמידה בחזון : פתרון

 .בכל דרג ודרג בארגון  

 

 מאגר החלטות הנהלהלאתגר בניהול מעקב אחר ביצוע החלטות הנהלה וכן הנגישות  .9
יש לאגד החלטות ההנהלה תחת נהלי עבודה מסודרים ובכך נבטיח מעקב ביצוע  : פתרון

 .ההנהלה להחלטותבפועל בהתאם   

 

 (עובדים)של המומחים בעבודה ' בראש'אתגר באיסוף וניהול הידע המצוי  .3
= הגדרת תהליך עבודה . להגדיר תהליך עבודה כתוב ומסודר תחת נוהל עבודה : פתרון

 שימור ידע  

מנהל הקריה למחקר , ר אודי נצר"הצגה ושיח פתוח עם ד -ג "תפיסת הניהול בחברת קמ 
 אודי נצר ר"ד//  גרעיני

 מפאת סודיות לא ניתן לפרסם את המצגת

 

תוך השמת חשיבות האיכות וניהול האיכות , ג"ר אודי נצר הציג את מבנה הניהול בקמ"ד

 .במרכז

 

 :שאלות שעלו במסגרת המפגש

 מי דואג לשביעות רצון העובדים והמחוברות הארגונית של העובדים .5
הניהול צריכה להיות משולבת בשינוי כך שתפיסת , השינוי צריך להתבצע לאורך זמן .א

 .התרבות הארגונית
 .עידוד מצוינות העובדים משמשת כמנוע להגדלת מחוברות העובדים לארגון .ב
תוך מתן כלים מקצועיים , יש לבצע במקביל צעדים להגדלת סיפוק העובד בעבודה .ג

 .לצד סביבת עבודה תומכת
 

 יניב שיינפלד//  חשיבה פורצת ומי מפחד ממבדקים 
 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 

 

 :שאלות עיקריות שעלו במסגרת המפגש

 ?והאם עדיף מבדק פתע או מבדק מתוכנן? מדוע מלכתחילה להיערך למבדק .5
שכן , אלא לבצע שילוב בין השניים, אין צורך לבחור בין מבדק פתע למבדק מתוכנן .א

 .לכל מבדק המטרה שלו
 .מבדק פתע מאשר לבחון את ההתנהלות השוטפת של החברה .ב
 .לנבדקים לבחון את פעילותם ולתקנה בעת הצורךמבדק מתוכנן מאפשר  .ג

 

 

 

 

http://www.industry.org.il/files/South/hanalll.pdf
http://www.industry.org.il/files/South/%D7%9E%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%97%D7%93_%D7%9E%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D.pdf


 

 

 

 

 

 ?האם יש להעניש על ממצאי מבדק .9
אלא לגזור משמעויות ואפשרויות , כהגדרה מומלץ שלא להעניש על ממצאי מבדק .א

הנבדק צריך להיות בטוח כי ביצוע המבדק וממצאיו הינם במטרה . י הנבדק"לתיקון ע
 .למצוינות ולא ככלי הענשהלסייע לו להשתפר בעבודתו ולהגיע 

 

 ?כיצד מתמודדים עם טעות חוזרת בעת מבדקים .3
 .במקרה זה נדרש לנקוט בהליך משמעתי עד לשלילת ההסמכה וביצועה מחדש .א

 

 

 ההבדל בין ביקור לביקורת .4
זאת על , י מבקר מוסמך ומקצועי הבקיא בתהליכים"יש לוודא ביצוע מבדק מקצועי ע .א

 .ו מפיק ממצאיםמנת להימנע מביקור בלבד שאינ
 

 

 !!!ודה להערותיכם על מנת להשתפר למפגשים הבאיםנ

 

 

 

 9.52שאלון להתאמת תכני המפגשים ומועדיהם בשנת 

 

 ,חברים יקרים

 

 . בימים אלו אנו חוגגים שנה להיווסדו של פורום מנהלי איכות במרחב דרום

 .האיכות הדרומי השניוכן את כנס ( וצפוי אחד נוסף)מפגשים  7בשנה האחרונה קיימנו 

 

נודה לכם אם תפנו דקה מזמנכם ותשיבו לשאלון קצרצר על מנת שנוכל להתאים את 

 8102המפגשים לשנת 

 

 לחץ כאן למענה
 

 

 

 

 שרון אנקר                                               חצבניאביב  

 ג"מנהל איכות בקמ                                     מנהל מרחב דרום  

 נציג הנהלת איגוד הישראלי לאיכות בדרום                                התאחדות התעשיינים 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp8K9Mgmv3l5mPZfAHaDMEp6SX7GgjdfQNrJBsoow_FOumsg/viewform

