
 

 

 7202.8.7 -סיכום מפגש שישי של פורום מנהלי איכות ומצוינות במרחב דרום : הנדון
 
  נושאI - ג"קמ, דני ולד//  ניהול סיכונים 

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 
 

 :יתרונות ניהול הסיכונים 2.
שכן המתודה מאפשרת לבצע את סקירת סך כל הסיכונים לאורך התהליך , זיהוי וניהול הסיכון הינו יתרון משמעותי .1

 .ובנוסף מאפשרת לבצע סיעור מוחות לבחינת אלטרנטיבות למזעור הסיכון והתמודדות עימו במידה ומתממש
 .יצירת שיח בשפה אחידה ברמת הארגון .2
עקב הדרישה ליעילות הייצור    ISO 2015ות התפתח ובה ליידי ביטוי בתקן ניהול הסיכונים שהחל בהיבט בטיח .3

  . והקטנת עלויות בגין מוצרים פסולים
 

 :0088י "ת - JSAקשיים בקבלת תקן  2.
והידוע בקרב הסוקרים מטעם מכון , מגיע מעולם הבטיחות JSAהינה שיטת , השיטה המקובל בהיבטי הבטיחות  .1

  . התקנים
 

 . באופן זה נוצרים תקדימים -במקרים בהם מנהל האיכות חדש או חלש ' אוטומטי'ומצות באופן דרישות הסוקר מא .2
 .בחינת התקן עצמו לעומקו ולראות האם דרישות הסוקר עולות בקנה אחד עם דרישות הסוקר:  פתרון אפשרי

 
 ?מדוע נהלי העבודה והייצור אינם מספקים לצורך קבלת התקן 02

 .קיימת החובה לגזור מתוך הנהלים את דרישות האיכות, התקן קובע כי גם במקרים בהם קיימים נהלי ייצור
 

שכן הנוהל מהווה תהליך עבודה ולא תהליך איכות בהתאם לתקן כחשיבה מבוססת סיכונים , ישנו פער בין הנוהל לתקן
 .וניתוח תרחישים

 
 כונים אפשריים ושאלות מנחות של סי' בנק'בעבר עלתה השאלה האם ניתן לייצר  .4

 י הסוקר"צופית תעביר דוגמא לכלים שניתנו ע// 
      

 

 משימה לביצוע

 2סיכונים אפשריים וסט שאלות מנחות לבחינת קיום הסיכונים וההתמודדות עימם' בנק'יצירת 

 

 יבוצע במסגרת המפגש הבא

 
  ניהול ידע בהתאם לתקןISO 9001:2015  //האיגוד הישראלי לאיכות, חיים ברמן 

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 
 
 
 

2.%09http:/www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/33121213.pdf
1.%09http:/www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/1122121.pdf


 !!!נודה להערותיכם על מנת להשתפר למפגשים הבאים
 

 

 

 0222.8.7. -הרשמה למפגש השביעי 
 

 (2.11.2112שימו לב לשינוי התאריך מיום ) 8:88. - 0.:7., 0272.8.7., יום שני  :מועד המפגש
 

 יקבע בהמשך: מקום המפגש
 

 בניית מאגר בנושא ניהול סיכונים: נושא המפגש
 

 :סדר היום

 קפה ומאפה , התכנסות   7:08.-0.:7.

 יניב שיינפלד// בניית מאגר בנושא ניהול סיכונים    0.:0.-7:08.

 חיים ברמן//  ISO 9001:2015ניהול ידע בהתאם לתקן    0:88.-0.:0.

 ניהול ידע -דיון פתוח ולמידת עמיתים    2:88.-0:88.

 הפסקה   8.:2.-2:88.

  ליאת מילוא// מיצוב מנהל האיכות בארגון    2:88.-8.:2.

 מיצוב מנהל האיכות בארגון -דיון פתוח ולמידת עמיתים    8:88.-2:88.

 

 לחץ כאן חוזר או השב במייל -להרשמה 

 

 
 
 

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