
 

 לחץ כאן השב במייל חוזר או -להרשמה למפגש השני 
 

 61.6.1.61 -סיכום מפגש ראשון של פורום מנהלי איכות בתעשייה הדרומית : הנדון 
 

 :משתתפים
 (טרה)מ "מנהלת איכות החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע, גנישמורן 

 מ"מנהל ייצור בחברת פריגו ישראל פרמצבטיקה בע, רמי בוחניק
 מ"מנהלת איכות בחברת שניב תעשיות נייר בע, הילה מרסיאנו

 מ"מנהל איכות בחברת תדביק בע, טל קיראון
 מ"תעשיות פלסטיק בע -ק .ד.מנהלת איכות בחברת מ, שמולביץנטע 

 מ"מנהלת אבטחת איכות בחברת כימדע כימיקלים עדינים בע, נעמי פלטשר
 מ"מנהל איכות בחברת תרכובות ברום בע, גדי ארליך

 מ"ידע בחברת תרכובות ברום בע  מנהלת, עזה בר
 מ"ית בעמנהל איכות בחברת דביק אגודה שיתופית חקלא, בעז ספיר
 מ"מנהלת איכות בחברת קלב מחקר ופיתוח אגודה שיתופית חקלאית בע, איילת זיו

 מ"מנהלת אבטחת איכות בחברת לוכסמבורג תעשיות בע, צופית גולדמן
 מ"מנהל תפעול בחברת דולב דביר להב מוצרי פלסטיק בע, עודד ספיר
 מ"בע( 3991)מנהל אבטחת איכות בחברת נעם אורים תעשיות , יואב כרמון

 מ"מנהלת איכות בחברת ליקורד בע, שמרית אמיר אמסלם
 מ"מנהלת איכות בחברת קמהדע בע, נטע טליאנסקי

 מ"מנהלת מערכות מידע בחברת תבליני הנגב אגודה שיתופית חקלאית בע, רויטל דהן
 מ"מנהל איכות בחברת בל טכנולוגיות בע, ניר גרשפלד
 ג האיגוד הישראלי לאיכותג ונצי"מנהל איכות בחברת קמ, שרון אנקר

 ג"מנהל איכות בחברת קמ, אלי דולב
 מנהל מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, אביב חצבני

 
 :עיקר המפגש

 

 ראלי דולב ושרון אנק, י אביב חצבני"הצגה ע//  הצגת מטרות הפורום והמפגשים 
 

תוך דיון ולמידת , מטרת מפגשי הפורום הינה העלאת סוגיות עימם נאלצים להתמודד מנהלי האיכות במפעלי התעשייה
 .עמיתים והצעת פתרונות להתמודדות

 
 לחץ כאן -למצגת שהוצגה במפגש 

 

  התמודדות עם עמידה בסטנדרט איכות שונה בקווי יצור שונים - I נושא 

 
 כיצד מתמודדים הפועלים במגוון ענפים אשר נדרשים לדרגות איכות שונות הן בפערים בין מוצרים שונים : עיקר הסוגיה

 ? ( יקליםתעשיית הכימ, תעשיית המזון, תעשיית הפארמה)והן בפערים בין לקוחות שונים                     
 

 הצעות להתמודדות כפי שעלו בדיון
 (ISO9001לעומת  GNP)לרבות הפרדה בנהלים , הפרדה מלאה בין קווי הייצור והמוצרים השונים( 6)
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 .והטמעתן בקרב עובדי הייצור והאחזקה  בנושא זה אופיין הקושי בדרישות איכות שונות      
       

 המחמירה כסטנדרט מינימאליהגדרת דרגת האיכות ( 1)
 בנושא זה אופיין הקושי בעלות השתת דרישות האיכות המחמירות על כלל מוצרי החברה וחוסר הכדאיות הכלכלית       

 .בכך      
 
 יצירת הפרדה במערכות המידע ובניהול קווי הייצור בעלי האיכות המחמירה( 3)

 המידע הנפרדות והן בחוסר היכולת לייצר הפרדה בעובדי האחזקה  בנושא זה אופיין הקושי בעלות יצירת מערכת      
 .והמנהלה      

 
 יצירת מערכת נהלים ברורה והטמעתה בקרב עובדי החברה בעבודה במחלקות ייצור שונות( 4)

 יצור בנושא זה אופיין הקושי ביצירת תרבות ארגונית בקרב העובדים על הפערים וההבדלים בין הדרישות בקווי הי      
 . רעיון זה אינו נותן מענה בדרישות איכות שונות בין לקוחות שונים, כמו כן. השונים      

 
 

  "(ליד"תרבות ה)התרבות הארגונית בפרט והתרבות הישראלית בכלל  - IIנושא  

 
 . בעיית הטמעת נהלי איכות גבוהים בקרב עובדים ישראלים: עיקר הסוגיה

 
 בדיוןהצעות להתמודדות כפי שעלו 

 יצירת מערכת שכר ובונוסים תומכת איכות( 6)
 יצירת מערכת תגמולים מבוססת , יחד עם זאת. בנושא זה אופיין הקושי ביצירת מערכת מעקב איכותית ומדויקת      

 .איכות בעלת פוטנציאל לשיפור האיכות והפחתת האובדן בתהליך הייצור      
       

 המוגמר אשר משויכות לעובד שייצר אותו במטרה להגברת מחויבות העובד לאיכות שימוש במדבקות זיהוי למוצר ( 1)
 המוצר המוגמר      
 .הטמעתו לוקחת זמן וכרוכה בהירתמות ושינוי התרבות הארגונית, יחד עם זאת, ניכר כי מדובר בפתרון קל ליישום      

 
 בסטייה מתקן האיכות " אשם"יצירת תרבות תחקירים לאיתור ה( 3)

 .בנושא זה אופיין הקושי בהירתמות העובדים לתהליך      
 
 

 ל החברה וההנהלה הבכירה להשקעה בתהליכי איכות"רתימת מנכ - IIIנושא  

 
 הטמעת תהליכי האיכות במפעלים נתפסים בקרב ההנהלה הבכירה כהוצאה כספית ולא כבעלי פוטנציאל : עיקר הסוגיה

 . כלכלי                    
 

 להתמודדות כפי שעלו בדיוןהצעות 
 הצגת עלות אי האיכות הקיימת במפעל ופוטנציאל החיסכון מביצוע הליכי האיכות( 6)

 הרעיון הינו הצגת החסכון והחזר ההשקעה מביצוע תהליכים לשיפור האיכות ושיפור תהליכי הייצור      
 
 ל הארגון"בניית תוכנית לשיפור איכות הייצור בהובלת מנכ( 1)

 .ל הארגון לתהליך"בנושא זה אופיים הקושי בגיוס מנכ      
 
 .הוסבר כי בהטמעת תהליכי איכות נדרש להתקדם בצעדים קטנים אשר לוקחים כשנתיים עד שלוש שנים לפחות( 3)
 
 

 י שרון אנקר ואלי דולב"הצגה ע//  להטמעת תהליכי איכות ומצוינות EFQMהצגת מודל  

 
 לחץ כאן -למצגת שהוצגה במפגש 

 
 
 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/13131747.pdf


 
 

 !!!נודה להערותיכם על מנת להשתפר למפגשים הבאים
 

 

 הרשמה למפגש השני
 

 :נושאי המפגש
 .בחינת הקטנת הפסילות הנובעות מהגורם האנושי ושינוי התרבות הארגונית. א
 .ניהולם והפקת תובנות, ביצוע תחקירים. ב
 (7132ייערך בחודש ספטמבר )רעיונות והיערכות לכנס האיכות השנתי במרחב דרום . ג
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 .WEWORK -קומה שלישית  1בניין , ים באר שבע-טק גב-בפארק ההי: מקום המפגש

 

 לחץ כאן השב במייל חוזר או -להרשמה 
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