
 

 

 
 

 -של פורום מנהלי איכות בתעשייה הדרומית  שניסיכום מפגש 
6.2.202. 

 
 :משתתפים

 מ"ישראל פרמצבטיקה בעמנהל ייצור בחברת פריגו , רמי בוחניק

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

 מ"ידע בחברת תרכובות ברום בע  מנהלת, עזה בר

 מ"מנהל איכות בחברת דביק אגודה שיתופית חקלאית בע, בעז ספיר

 מנהל תפעול בחברת דביק אגודה שיתופית, ערן ליבנה

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

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

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

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

 גביש טכנולוגיות מנהלת איכות בחברת, לאה שקד

 מנהל איכות בחברת ארז תעשיות, שחר קופרמן

 מ"מנהלת איכות באסיף תעשיות בע, כנרת ניסים

 מ"מנהל איכות באינטל אלקטרוניקה בע, שוקי פוליקר

 מ"פ תעשיות בע.ל.מנהל אבטחת איכות בחברת צ, עמיר רייז

 מנהלת איכות בחברת רמתא, שרון אבל

 חברת עשות אשקלוןמנהל איכות ב, אורן גבריאל

 מנהל איכות בחברת עשות אשקלון, אורן גבריאל

 נציג האיגוד הישראלי לאיכות, חיים ברמן

 מילוא מקסום יכולות, ליאת מילוא

 ג"מנהל איכות בחברת קמ, דובי גרוס

 ר האיגוד הישראלי לאיכות "יו  -סיגלית מודחי 

 מנהל איכות בסיס חצרים  -יניב שיינפלד 

 ג ונציג האיגוד הישראלי לאיכות"הל איכות בחברת קממנ, שרון אנקר

 מנהל מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, אביב חצבני

 

 :עיקר המפגש

לאה // בחינת בקטנת הפסילות הנובעות מהגורם האנושי ושינוי תרבות ארגונית  - Iנושא  

  שקד
 

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 

 

 : עיקר הסוגיה

 .יתרונות מוצרי החברה ותהליך הייצור, סקירה על פעילות חברת גביש טכנולוגיות .1

בעיקר בקרב עובדים מקצועיים , בזבוז של אלפי דולרים בשנה כתוצאה מטעויות אנוש .2

 זאת למרות נהלי העבודה והאיכות אליה מחויבים העובדים ,וותיקים

תוך בחינת ליקויים שאינם , החברה מבצעת תחקירים על מנת לאתר את מקור הטעות .3

 (.וכן הלאה, תהליך חדש, מוצר חדש)תלויים בעובד 

 'מקל והגזר'מעבר לשיטת ה? האם ישנן דרכים להתמודדות  .4

 ?(י מחלקותמנהל)היכן ישנה אחריות מנהלי הביניים  .5

     

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/gavish.pdf


 

 

 

 

 

 

 הצעות להתמודדות כפי שעלו בדיון

 אכיפת נוהל בדיקה ויזואלית וחובת תיעוד ודיווח ( 2)

 י העובדים"בנושא זה אופיין הקושי כי הנוהל קיים בחברה ועדיין אינה מבוצע בפועל ע       

 ניכר כי העובדים אינם . והעובדים אף חותמים כי מבצעים הפעולה, הותיקים באופן רוחבי  

 .יודעים מדוע בוצעה הטעות  

 

 . הוסבר כי נדרש מהלך מערכתי לאכיפה אקטיבית מול העובדים             

 

 בקרב העובדים במטרה להתמודד עם עובדים ותיקים שעושים ( סבב)ביצוע רוטינה  ( 2)

 זאת מתוך שחיקה, העבודה מתוך הרגל ואינם קוראים נהלים  

 בנושא זה אופיין הקושי בעלות השתת דרישות האיכות המחמירות על כלל מוצרי החברה        

 .בכך וחוסר הכדאיות הכלכלית   

 

 בחינת העסקת בעלי לקות למידה אשר טובים בעבודה מונוטונית ( 3)

 לוונטי שכן עובדי החברה נדרשים בייצור אלפי מוצרים ברזולוציות הוסבר כי אפיק זה אינו ר       

 .שונות  

 

 הוספת מבקר איכות על עובדי הייצור תוך כדי עבודה במשמרת לבחינת ביצוע עבודת  ( 4)

 הבקרה השוטפת של העובדים  

 בנושא זה אופיין הקושי בהורדת האחריות מהעובדים       

 

 , (עם הפנייה לפירוט לנוהל המלא)שוט ביותר על גבי דף בודד ניסוח הוראות באופן הפ ( 5)

 תוך שיתוף בניסוח את מנהלי המחלקות בשטח מתוך ציפייה לפתח שפה אחידה  

 מן העבר השני אופיין הקושי כי לא כל . בנושא זה אופיין הקושי בעבודה עם שרטוטים       

 . עבודה לפי שרטוטים העובדים יודעים ומבינים   

 

 . הוסבר כי בחברת גביש הנהלים נכתבו בשיתוף מנהלי המחלקות ועדיין הטעויות חוזרות       

 

 י חובת הצגה של העובד שטעה מול המחלקה "יצירת אחריות אישית בקרב העובדים ע ( 6)

 שלו  

 בנושא זה אופיין הקושי כי למרות העובדה שהעובדים יודעים לעלות הכלכלית כתוצאה        

 .הטעויות עדיין מבוצעות, טעותמה  

 

 יצירת מערכת תמריצים לעובדים שעומדים ביעדי האיכות ( .)

 

 יצירת קבוצת מיקוד בקרב העובדים הותיקים על מנת לנסות לאפיין את הבעיה באופן  ( 8)

 רוחבי  

 

 או מנהלת משאבי /י חבריו לעבודה ו"בדיקה האם ישנן בעיות אישיות בקרב העובדים ע ( 9)

 האנוש  

 . בנושא זה צוין כי בוצע בקרב עובדים מסוימים ולא ניכר שישנה בעיה מהותית       

           

 



 

 

 

 

 

 ג"מנהל איכות חטיבת הנדסה ולוגיסטיקה קמ, דובי גרוס//  ניהול תחקירים  - IIנושא  

 

 שימוש בתחקירים ככלי לשיפור האיכות ומניעת טעויות :עיקר הסוגיה

       

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 

 

 נושאים כפי שעלו בדיון

 האם תחקיר האיכות משלב בתוכו גם נושאי בטיחות( 2)

 כדוגמת משאבי )בביצוע תחקיר עולים גם ממצאים הנוגעים לתחומים אחרים , לחלוטין כן      

 (אנוש 

 

 כיצד מתמודדים עם חשש העובדים מתהליך התחקיר( 2)

 .הנחיית הארגון לפיה מטרת התחקיר הינה מניעת הישנות הבעיה      

 .מדיווח על טעויות אנושג נוצרה תרבות ארגונית לאורך הזמן כי אין חשש "בקמ      

 

 הבהרה לפי מדובר בתחקיר בעבור מקרים בעלי השפעה רוחבית( 3)

 

 שכן ישנה סיבת שורש ? האם מבוצעת הפרדה בין סיבת שורש לסיבות משניות תורמות( 4)

 מהותית אחת 

 .ג לא מבוצע בהפרדה זו"בקמ      

 

 ?כאשר ישנם ריבוי תחקיריםכיצד מיישמים את מסקנות והמלצות לביצוע בארגון ( 5)

 . תפקידה של ועדת התחקירים המוסדית הוא לדון מהי הדרך הנכונה לביצוע      

 .כלי טוב לשימוש בעת תקלות חוזרות      

 .עובדים על תוכנית לשיפור בהעברת הידע      

       

 ההסמכותכולל עדכון , כל הסמכה מחויבת בשילוב המלצות ומסקנות מתחקירים קודמים( 6)

       

 כולל בודק אשר , תוכניות עבודה מאושרות רק לאחר הוכחת יישום המלצות התחקירים ( .)

 בודק את יישום ההמלצות 

 

 י הנהלה בכירה"קביעת רמת התחקיר ועומקו ע( 8)

       

 !!!נודה להערותיכם על מנת להשתפר למפגשים הבאים

  

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/tachkirim.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 .20.3.202 -הרשמה למפגש השלישי 
 

 22:30 - 9:00, .20.3.202, יום שני  :מועד המפגש

 

 באר שבע, (מפעל התעשייה האווירית) רמתא  מפעל: מקום המפגש

 

 :סדר היום

 התכנסות         0099-0039

 י שרון אבל"הצגת חברת רמתא ע, ברכות והרצאה      0039-19099

 כולל הצגת חלק , (לרבות קו הרכבת הספינות)סיור בקווי הייצור של במפעל     19099-11099

 מהשיטות האיכות וניהול האיכות במפעל                       

   0דיון בנושאים המקצועיים של המפגש    11099-12039

  ליאת מילוא//  מיצוב ומיתוג האיכות בארגון. 

  הדס חסידים( //  כחלק מהלימודים לתואר ראשון)חינוך לאיכות. 

 

 לחץ כאן השב במייל חוזר או -להרשמה 
 

 

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