
 

 

 
 

 -של פורום מנהלי איכות בתעשייה הדרומית  שלישיסיכום מפגש 
02.3.022. 

 
 :משתתפים

 מ"ישראל פרמצבטיקה בעמנהל ייצור בחברת פריגו , רמי בוחניק

 מ"מנהלת איכות בחברת שניב תעשיות נייר בע, הילה מרסיאנו

 מ"מנהלת איכות בחברת קלב מחקר ופיתוח אגודה שיתופית חקלאית בע, איילת זיו

 מ"מנהלת איכות בחברת קלב מחקר ופיתוח אגודה שיתופית חקלאית בע, איילת מנדה

 מכתשיםמהנדס איכות בחברת אדמה , אליהו דהן

 מ"מנהלת אבטחת איכות בחברת לוכסמבורג תעשיות בע, צופית גולדמן

 מ"מנהל תפעול בחברת דולב דביר להב מוצרי פלסטיק בע, עודד ספיר

 מנהלת איכות בחברת רמתא, שרון אבל

 נציג האיגוד הישראלי לאיכות, חיים ברמן

 מנהל איכות בסיס חצרים -יניב שיינפלד 

 מ"לת איכות בחבר תנובה תעשיות מזון בעמנה, קירה ברוסילובסקי

  מ"מנהלת איכות בחבר תנובה תעשיות מזון בע, מירב אבינעם

 ר האיגוד הישראלי לאיכות"יו.מ וס"ל שיא האיכות בע"מנכ, חנן מלין

 מנהל איכות הסביבה בחברת שיריונית חסם יצור דלתות איכות, יניב רביד

 (3991)אורים תעשיות  מנהל אבטחת איכות בחברת נעם, יואב כרמון

 מנהל איכות לשעבר בחברת רמתא, איתמר דישון

 סגן מנהל בחברת רמתא, יהודה אלגזי

 מנהל איכות בחברת רמתא, שלמה מישמשה

 ש סמי שמעון "המכללה האקדמית להנדסה ע, הפקולטה להנדסה כימית, ברוך קרן

 כותג ונציג האיגוד הישראלי לאי"מנהל איכות בחברת קמ, שרון אנקר

 מרכזת פורומים במרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, דנה אופיר

 מנהל מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, אביב חצבני

 

 :עיקר המפגש

 שרון אבל//  סקירה על פעילות חברת רמתא בתחום האיכות והמצוינות - Iנושא  

 

 .פעילותה וכן בוצע סיור ברחבי המפעל, הוצגה פעילות רמתא

 

 עיקר הסוגיה

 . מסך עובדי רמתא 8%-כ המהווים, עובדים בתחום ניהול האיכות 62בחברה עובדים 

 .מסך עובדי מערך האיכות מצויים לקראת גיל הפרישה 62%-כ

 

, מעבר לידע', תורה שבעל פה'כיצד משמרים את ה האתגר עימו מתמודדת החברה הינה

הנרכש בעת  והנסיון כיצד משמרים את הפרקטיקה , כלומר. ההוראות והנהלים הכתובים

 .או עזיבת איש איכות וגיוס אנשי איכות חדשים/פרישת ו

 

 :פתרונות שהוצעו

 .הליך חפיפה ארוך יותר( 2)

 .'הוראות היצרן'עדכון נהלי העבודה בהתאם לפרקטיקה הקיימת ולא להסתמך על ( 0)

 .שמירה על קשר שוטף והסתייעות בפורשי החברה בעת הצורך( 3)



 

 

  

 

 מירב אבינעם//  להקטנת טעויות הגורם האנושי  Leanשילוב כלי - IIנושא  

 

 ככלי לשיפור הייצור והתפעול  Leanהטמעה נכונה של כלי  :עיקר הסוגיה

 במטרה להביא לשיפור והגברת האיכות במערך  Leanהחברה הטמיעה בשנים האחרונות כלי       

 .הייצור והתפעול      

 

 .במסגרת זו פיתחה החברה את מעגל המצוינות של תנובה      

 

 :החסמים העיקריים      

 מתוך הבנה כי מדובר בתהליך , כיצד רותמים את ההנהלה לתהליך האיכות והמצוינות( 2)

 שפירותיו בטווח הזמן הבינוני ולא בטווח הקצר     

 .אבני דרך ברורות לביצוע הוצע הפתרון לפיו נבנית תוכנית שלוש שנתית עם. א     

 .להבנות את התהליך כך שיהווה חלק מנורמה הניהולית והמקצועית בארגון. ב     

   

 רותמים את העובדים וועד העובדים לתהליך שמטרתו התייעלות בייצורכיצד ( 0)

 .הפתרון שגובש הינו כי תהליכי ההתייעלות לא יביאו לפיטורי עובדים. א      

 .בסדנאות חווייתיות לעובדים Leanהטמעת תהליכי . ב      

 .תגמול עובדים על ביצועים וכן מתן במה והכרה בהצלחת עובדים. ג      

 .כחלק מהתרבות הארגונית Lean-השקעה בהטמעת תהליכי ה. ד      

 

 כיצד מוודאים כי התהליך אינו תלות פרסונה ויימשך לאורך זמן( 3)

 , ש לבנות התהליך ברמה המערכתית שאינו תלוי באדם המוביל את התהליךהוצע כי י      

 (איש איכות או לא)י כל עובד בחברה "אלא ההכרה כי ההובלה ע      

 

  כיצד מערבים את הלקוחות ובעלי העניין החיצוניים לחברה בתהליך בהצלחה( 4)

 צוע התהליך יתרום גם לתועלת של כולל אפיון צרכיו ווידוא כי בי, הלקוח שותף מלא בתהליך      

 .ספק/הלקוח      

       

 !!!נודה להערותיכם על מנת להשתפר למפגשים הבאים

 

 

   
 ,בברכה  
 
 שרון אנקר                                             אביב חצבני  
 ג"מנהל איכות בקמ                                    מנהל מרחב דרום   
 נציג הנהלת איגוד הישראלי לאיכות בדרום                               התאחדות התעשיינים  

  



 

 

 

 

 

 

 

 022.4.4. - הרביעיהרשמה למפגש 
 

 23:32עד  32:.2שעות , .4.4.022, יום שני  :מועד המפגש

 

 קיבוץ להב, מ"בע ח"קלב מחקר ופיתוח אגש: מקום המפגש

 

 החינוך לאיכות באקדמיה ובמחקר  :נושא המפגש

 

 :סדר היום

 התכנסות    32:.21-2:.2
 

 הצגתו והצגת פעילותו , סיור במכון המחקר   32-28:32:.2

 מנהל המכון, עופר דורון                       
 

 (כחלק מהלימודים)חינוך לאיכות בהיבט האקדמי    28:32-23:22

 ש סמי שמעון"חוקרת ומרצה במכללה האקדמית להנדסה ע ,הדס חסידים                       
 

 האיכות בהיבט המחקרי    23:22-28:32

 ח"מנהלת איכות בקלב מחקר ופיתוח אגש, איילת זיו                       

 

 

 לחץ כאן השב במייל חוזר או -להרשמה 

 

 

 .022תוכנית המפגשים לחציון השני של שנת 

 

 .1.0.022, יום שני - בנושא ניהול ידע - 1מפגש  

 .8.022.., יום שני - בנושא איכות תוכנה - 0מפגש  

 .22.3.022, יום שני - כנס האיכות השנתי 

 .0.22.022, יום שני - בנושא הקושי בהטמעת מודלי מצוינות בארגון - .מפגש  

 .4.20.022, יום שני - 8מפגש  

 

במידה והינכם מעוניינים להציג את אחד הנושאים לעיל או לחילופין להעלות נושאים 

 בקישור ההרשמה למפגש הרביעי 'הערות'אנא ציינו זאת במסגרת סעיף , נוספים לדיון

 

http://sp.industry.org.il:8088/MAI.Crm.WebPortal/Subscribe.aspx?assign=1&trainingid=%7bAA281554-A80F-E711-9C3B-00505682000E%7d

