
 

 

 
 

-  של פורום מנהלי איכות בתעשייה הדרומית חמישיסיכום מפגש 
14.6.2017 

 

: עיקר המפגש

 אורן גבריאל וחיים דפרין//  ניהול האיכות בעשות - Iנושא  

 לחץ כאן- למצגת שהוצגה 

 SQDCP , לחץ כאן- לטפסים שהוצגו על הלוח הסיור 

 

הסבר על פעילות עשות אשקלון וחשיבותה של עשות במרקם התעשייה באשקלון בפרט   (1)

 . שנות פעילותה50-  והדרום בכלל ב

 ( מסך העובדים בחברה8%) עובדים 38אגף האיכות בחברה כולל (   2)

  עובדים8-    הנדסת איכות 

  עובדים5-    מעבדת כיולים 

 . עובדים25-    בוחני איכות 

,  ימי ביקורת בשנה מהארגונים השונים עימם עובדת החברה80-החברה מתמודדת עם כ  (3)

 בואינג, ל"צה, מכון התקנים:  וביניהם

 . והעמידה בהם ללא פשרות והנחותNADCAP תקני 5-החברה עומדת ב  (4)

עשות עומדת בציון . 100%עליו לעמוד בציון ' ספק זהב'על מנת להיות ספק ברמת  (5)

 .'ספק כסף' ולכן דירוגה 99.81% 

ולכן עשות פועלת ( 'סמסונג וכד, אפל, כדוגמת טויוטה)אי עמידה באיכות תופסת את כולם   (6)

בטח על רקע התחרות ,  כל העת לעמידה ושיפור מתמיד באיכות ובמניעת תקלות

 . הבינלאומית מול מדינות מזרח אירופה ומדינות מזרח אסיה

מהלך שאינו    . את כל תקני האיכות מעמיסים בסופו של דבר על כל עובד ועובד בחברה  (7)

 .  פשוט

 .התקנים והדרישות גוזל בסיכומו של עניין שעות עבודה ואנשים, ריבוי הלקוחות (8)

  

 

 :שאלות

  ?NADCAP תקני מהם  (1)

 תקנים במסגרת ארגון בינלאומי אשר בנה מפרטים ותקני איכות שיקבעו את תקני איכות 

 . בענף התעופה והעמידה בהם

 . התקנים בודקים דה פקטו את תהליכי הייצור ותוך כדי את כלל תהליכי האיכות בחברה

 

על ספקים לעמוד בדרישות תקני ' רויס וכד-רולס,  על מנת להיות ספק  מורשה מטע בואינג

 NADCAP. 

 

 ממצאי הבדיקות חשופות לכלל החברות הגדולות בענף התעופה,  כמו כן

  

 iso9001תקן   (2)

מבקשים לקיים . 2025 וצפוי להשתנות בשנת 2015 התקן השתנה פעם אחרונה בשנת 

 . מפגש פורום בנושא זה

 מכון המחקר- ג בקלב "י שרון לבצע למידת מומחים בדומה ללמידה שביצעה קמ" מוצע ע

 

 

  

2.%09http:/www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/ASHOT2.pdf
2.%09http:/www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/ASHOT2.pdf
3.%09http:/www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/ASOT.pdf
3.%09http:/www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/ASOT.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/SQDCP3.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/SQDCP3.pdf


 

 

 

 

 א"ראש מנהל איכות בתע, איתמר דישון // BAR- ו AARשיטות תחקיר  - IIנושא  

 לחץ כאן- למצגת שהוצגה 

 

  :עיקר הסוגיה

(1 )AAR -  שאלות4נשאלות : 

 ?מה קרה.  א 

 ?מה ציפינו שיקרה.   ב

 ?מה סיבת השורש לפער.   ג

 ?מה אנו ממליצים לעתיד.   ד

  

 . בשיטת תחקור זו החלק החשוב הינו ליצור סרגל ציפיות

 

(1 )BAR -  שאלות4נשאלות : 

 ?מה התוצאות המתוכננות.   א

 ?הסיכונים הצפויים / מה האתגרים .   ב

 ?מה למדנו ממצבים קודמים .   ג

 מה יגרום להצלחה.   ד

  

 אשר נדרשת לביצוע לפני אירוע משמעותי , שיטה מבוססת סיכונים 

 

 ג "מנהל איכות בקמ, שרון אנקר // ירידה בחשיבות האיכות בחברות וארגונים - IIIנושא  

 :הנושאיםעיקר 

במסגרת ישיבות האיגוד הישראלי לאיכות נדונה סוגיית ירידת הערך של האיכות בארגונים   (1)

 .לאור זאת עלה הצורך בהקמת צוות על מנת לסקר מסמך המלצות.  וחברות

 

 ?לא/ האם נכון- ' תחושת בטן'או נובעת מ' הוכחות' האם ההמלצה מגובה ב:שאלות עיקריות

 

האם במידה ויש במספר העובדים בתחומי האיכות במפעלים מהווים מדד אובייקטיבי  (1)

 ? לירידה באיכות ובגידול במספר התקלות

 יתכן כי ירידה במספר עובדי האיכות יכולה להעיד על עלייה בתחום האיכות וירידה במספר 

 . התקלות

 

ל או למנהל "האם המנהל האיכות כפוף למנכ- ל "הנושא תלוי בחשיבות האיכות למנכ (2)

 ? האיכות

ל כך חשיבות האיכות גבוהה יותר מחד ומהצד השני כך " ככל שמנהל האיכות כפוף למנכ

ל "ל התפעול מעמידה את סמנכ"כפיפות לסמנכ.  ניתנת למנהל האיכות יותר סמכויות

 . הכפיפות בניגוד עניינים

 

 ' ?איש איכות'כיצד מגדירים   (3)

 .הגדרת איש איכות משתנה מארגון לארגון 

 

יתכן כי ירידה . יש לבצע הפרדה בין תרבות האיכות לבין ירידה באיכות ועלייה בתקלות  (4)

יתכן מאוד כי האיכות הפכה לחלק  (ללא עלייה בתקלות) במספר אנשי האיכות 

 . מהתרבות הארגונית השוטפת

1.%09http:/www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/AAR_BAR.pdf
1.%09http:/www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/AAR_BAR.pdf


 

 

 

 

 

  ?האם נכון לאחד בין תחום האיכות לתחום הבטיחות בעבודה  (5)

 .מדובר בשני תחומי פעילות שונים לחלוטין.  דעות חלוקות בנושא

 

  .הבעיה הינה רוחבית יותר בהיבט נטל הרגולציה והבירוקרטיה  (6)

 

 :החלטות
 לבצע סקר בנושא האיכות וחשיבותה במפעלי התעשייה ובהתאם לכך לבנות הצוות (1)

 ?מעסיקים יועץ איכות וכמה מנהל איכות (50-100)כמה מפעלים בינוניים       
 ליזום פעילות משותפת (2)
 לים"להעלות הסוגיה בפורום מנכ (3)

 
 

!!! נודה להערותיכם על מנת להשתפר למפגשים הבאים

 
 ,בברכה

 
 אביב חצבני                                             שרון אנקר

ג "מנהל מרחב דרום                                     מנהל איכות בקמ
 התאחדות התעשיינים                               נציג הנהלת איגוד הישראלי לאיכות בדרום


